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Anotace 

Tato předloţená práce zpracovává návrh, který se týká plánu sanace a rekultivace 

území po těţbě štěrkopísků v lokalitě Chotíkov. Cílem předkládaného projektu je 

navrhnout i způsob provádění sanačních a rekultivačních prací ve smyslu sníţení moţných 

negativních vlivů na ţivotní prostředí v okolí loţiska. V první části práce je popsána 

charakteristika loţiska a charakteristika zájmového území. Další část popisuje sanace a 

rekultivace celého dobývacího prostoru loţiska štěrkopísků v lokalitě Chotíkov. Na závěr 

práce je rekapitulace nákladů na sanace a rekultivace a návrh na tvorbu finančních rezerv. 

 

Klíčová slova: Sanace a rekultivace, Dobývací prostor, Loţisko štěrkopísků, 

 

 

 

Summary 
 

This offered master´s thesis compiles proposal of the plan of restoration after 

mining of the sands and gravels at Chotikov area. The target of this thesis is also to suggest 

the restoration works in order to minimize negative impacts on the environment around 

deposit. In the first part is described the characteristic of deposit and interest area. Next 

part describes restoration of whole mining area at Chotíkov quarry. At the end of thesis is 

recapitulation of costs of restoration works and proposal to creation of financial reserve.  

 

Keywords: reconstruction and restoration, mining area, deposit of sands and gravels
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Úvod: 

Záměrem plánu sanace a rekultivace území po těţbě štěrkopísků firmy Eurovia 

Kamenolomy, a.s. v lokalitě Chotíkov, v jeho části pokryté dobývacím prostorem Kůští je 

nalezení optimálního řešení konečného stavu území po ukončení těţby v prostoru DP 

Kůští, popř. nalezení dalšího vyuţití území. Ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 351/2000 Sb. v 

platném znění, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o 

dobývacích prostorech, se jedná o návrh řešení komplexní úpravy území a územních 

struktur dotčených těţbou. 

Předkládaný plán sanace a rekultivace území po těţbě štěrkopísků v lokalitě 

Chotíkov se nezabývá územím celého dobývacího prostoru Kůští, ale územím dotčeným 

minulou těţbou, současnou těţbou i těţbou ještě plánovanou. Zabývá se tedy územím jiţně 

od silnice I. třídy Plzeň – Karlovovy Vary.  

Záměrem plánu sanace a rekultivace je nalezení optimálního řešení konečného 

stavu území po ukončení těţby v prostoru schválených POPD pro dobývací prostor Kůští 

loţiska štěrkopísků Chotíkov.   

Dalším cílem předkládaného plánu sanace a rekultivace je navrhnout i způsob 

provádění sanačních a rekultivačních prací ve smyslu sníţení moţných negativních vlivů 

na ţivotní prostředí v okolí loţiska. 

Předpokládá se navrácení větší části (19,7648 ha) těţbou postiţených ploch přírodě 

(zalesnění v ploše II. etapy), menší část (10,8320 ha) v I. etapě, připravit pro Dobrovolné 

sdruţení obcí - Skládka Chotíkov k uskutečnění záměru rozšíření skládky komunálního 

odpadu, která je v sousedství DP Chotíkov. 

Sanace prostoru vymezené I. etapy sanace a rekultivace uvaţuje pouhé urovnání 

povrchu na určitou kótu, s biologickou rekultivací se vzhledem k dalšímu plánovanému 

vyuţití plochy nepočítá. V budoucnu se předpokládá zmenšení plošné výměry DP Kůští (o 

plochu I. etapy sanace a rekultivace a další plochy na nichţ není těţba moţná) a následné 

rozšíření skládky komunálního odpadu do takto uvolněného prostoru v ploše I. etapy SaR. 

Vytěţený prostor v ploše II. etapy bude upraven tak, aby pohledově zapadl do 

okolní krajiny, plocha bude zavezena na přibliţně původní terén a zalesněna. V sousedství 
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dnešní třídící linky bude instalována linka pro recyklaci ukládaných inertních materiálů. 

Odpad z recyklační linky, který nebude dále vyuţitelný, bude trvale ukládán do vytěţeného 

prostoru II. etapy pískovny Chotíkov, čímţ tento prostor vyplní přibliţně původní terén.  

Inertní odpad je charakterizován jako odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u 

něhoţ za normálních klimatických podmínek nedochází k ţádné významné fyzikální, 

chemické nebo biologické přeměně. Inertní odpad nehoří ani jinak fyzikálně či chemicky 

nereaguje, ve vodě se snadno nerozpouští, nepodléhá biologickému ani chemickému 

rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiţ přichází do styku, způsobem, který 

by mohl vést k poškození ţivotního prostředí či ohroţení lidského zdraví.  

 Snahou projektu plánu sanace a rekultivace je navrhnout takové postupy 

revitalizace, které by zachovávaly systém ekologické stability. Řada opuštěných těţeben se 

po čase stává významnými  biocentry (vodní plochy, zarostlé lomy, rekultivované odvaly). 

Sukcesní změny se liší v případě rekultivace jako pokus o vytvoření nového biotopu, kdy 

se tento biotop postupně vytváří v závislosti na postupné proměně úpravou  postiţených 

prostor. 

 

 

           Obrázek č. 1 - Vymezení plochy I. a II. etapy sanace a rekultivace v DP Kůští 
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1.  CHARAKTERISTIKA LOŽISKA 

1.1 Báňsko legislativní charakteristika ložiska  
 

Loţisko Chotíkov (č. loţiska 3046900) je výhradním vyuţívaným loţiskem 

štěrkopísků. Na loţisku Chotíkov bylo rozhodnutím OBÚ Plzeň č.j. 2447/460.2/1989 ze 

dne 06.11.1989  stanoveno CHLÚ pod názvem Nevřeň , jehoţ výměra činí 0,337100 km2. 

Toto CHLÚ je mimo DP Kůští. Dále je na loţisku Chotíkov územním rozhodnutím 

ZpčKNV v Plzni č.j. Výst/2119/7 ze dne 22.7.1971 stanovena stavební uzávěra pro 

ochranu loţiska štěrkopísku na lokalitě Chotíkov-Nová Hospoda o ploše 1,305378 km2, 

která částečně zasahuje do DP Kůští. [1]       

 

Tabulka č. 1: Stav zásob k 1. 1. 2010 a k 31. 12. 2010      

Kategorie zásob 

 

Objem zásob v tis. m
3 

k 1.1. 2010 

Objem zásob v tis. m
3 

k 31.12. 2010 

bilanční 

prozkoumané 
volné 1 916 1 898 

vázané 1 259 1 259 

vyhledané 
volné 963 963 

vázané 123 123 

celkem 4 261 4 243 

nebilanční 

prozkoumané 
volné - - 

vázané - - 

vyhledané 
volné - - 

vázané - - 

Celkem - - 

zásoby v DP  4 261 4 243 

vytěţitelné zásoby  2 169 2 141 

 

Dobývací prostor (DP) Kůští byl stanoven na základě rozhodnutí Generálního 

ředitelství Československého kamenoprůmyslu, zn. DP – 113/74, ze dne 25.1.1974. DP 

tvaru nepravidelného devatenáctiúhelníka, jehoţ vrcholy jsou určeny souřadnicemi JTSK, 

o rozloze 56,9438 ha, se nachází na táhlém plochém hřbetu ve směru severozápad – 

jihovýchod o nadmořské výšce 452,6 m n.m. DP je stanoven na katastrálním území Kůští, 

Chotíkov, Nevřeň a Příšov.  

Plán otvírky, přípravy a dobývání (POPD) pro dobývání loţiska v DP Kůští byl 

schválen rozhodnutím OBÚ v Plzni č.j.: 1599-511/4-Pe/K/76 ze den 8.6.1976. Platnost 

tohoto POPD byla stanovena do 31.12.1990. V srpnu 1977 byl k tomuto POPD vypracován 
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doplněk, který byl rozhodnutím OBÚ v Plzni č.j.: 3269/77 ze dne 3.11.1977 schválen a 

následně zrušen rozhodnutím OBÚ v Plzni č.j.: 287/83 ze dne 7.3.1984. Při prodlouţení 

platnosti POPD rozhodnutím OBÚ v Plzni č.j.: 2039/90 ze dne 26.9.1990 byla zároveň 

stanovena jeho platnost do 31.12.1995. Vzhledem k tomu, ţe došlo ke sníţení odbytu 

štěrkopísku, nedosahovala výše těţby předpokládané úrovně a prodluţila se tak ţivotnost 

pískovny. Proto bylo poţádáno o prodlouţení POPD do doby vydobytí zásob v rozsahu 

stanoveném Plánem otvírky, přípravy a dobývání. Tento doplněk byl následně schválen 

rozhodnutím OBÚ v Plzni č.j.: 3700/95/511.4/Pe/Př ze dne 29.12.1995. [1] 

Vzhledem k tomu, ţe je těţba písku vázaná na sezónní práce především ve 

stavebnictví, je vlastní dobývání loţiska prováděno v období březen – říjen. Průměrná výše 

těţby dosahovala 25 000 t suroviny.  

K 1.1. 2010 bylo v DP Kůští (70801) dle POPD povoleno vytěţit ještě 625 tis m3 

(1 mil tun). Za rok 2010 bylo dle GEO(MŢP)V 3-01 vytěţeno v DP Kůští 18 tis m3 (29 tis 

tun) suroviny. Předpokládaná těţba v roce 2011 a v dalších letech je 50 tis. m3 (80 tis. 

tun).              

1.2 Geologická stavba ložiska, jakostní a technologická          
charakteristika suroviny 

Z regionálně – geologického hlediska leţí loţisko štěrkopísků v karbonské pánvi, 

která má sloţitou tektonickou stavbu a rozpadá se do řady tektonicky omezených ker. 

Převládají v ní mladší zlomy směru SZ-JV, které dislokují ostatní tektonické struktury a 

podle nich je protaţeno i vlastní loţisko štěrkopísku. 

Na loţisku lze podle J. Peška rozlišit dva sedimentační cykly. Převáţnou část 

spodního mezocyklu tvoří pestře zbarvené středně zrnité jílovité písky s kolísajícím 

podílem valounů, které tvoří místy polohy štěrkopísků. Charakteristické je kromě faciální 

proměnlivosti výrazné šikmé a kříţové zvrstvení, rychlé vykliňování poloh (1 m mocná 

poloha můţe vyklínit na vzdálenost 10 m). 

Sedimenty svrchního mezocyklu se liší svým litologickým charakterem a obsahují 

více hrubozrnného materiálu s valouny velikosti aţ 20 cm. Sedimentace má rychlý  

překotný ráz.  
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Loţisko tvoří výraznější morfologickou elevaci směru SZ-JV v nadmořské výšce 

450 m n.m. Průměrná délka loţiska je 1500 m, šířka 200 m. Mocnost suroviny se pohybuje 

od 5,0 do 20,2 m, v průměru kolem 18 m. Mocnost nadloţí se pohybuje od 0,2 do 7,0 m, v 

průměru 3,15 m. 

V surovině se vyskytuje zvýšený podíl odplavitelných částic.                   

Podmínkou úspěšné těţby s ohledem na hlavní zaměření výroby (drobné kamenivo 

třídy B II) je členění profilu loţiska na 3 základní polohy. Poloha s typem suroviny A 

(ČSN 72 1002) zahrnuje jílovitý štěrkopísek, který ani po úpravě nesplňuje některé 

kvalitativní ukazatele. Doporučuje se separátní těţba, pouţití do méně náročné stavební 

výroby, podsypy, násypy, stabilizace apod. Poloha B zahrnuje jílovité písky. [1] 
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2.  CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

2.1  Geografická charakteristika  
 

Loţiskové území se nachází v severní části Plzeňské pánve v Plzeňském kraji a v 

bývalém okrese Plzeň. Samotný dobývací prostor leţí cca 2,5 km severozápadně od obce 

Chotíkov a 1 km severně obce Kůští, na katastrálním území Chotíkov (653 276), Kůští 

(619 442), Příšov (679 640) a Nevřeň (704 351).  

Pískovna je v zalesněném terénu a je protaţena ve směru JV-SZ při státní silnici I. 

třídy Plzeň – Karlovy Vary č. I/20.  

 

 

 Obrázek č. 2 - Mapa širšího okolí zájmového území s vyznačením DP Kůští  
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2.2 Geologické poměry  

 

Z regionálně geologického hlediska náleţí území lokality do plzeňské karbonské 

pánve. Plzeňská pánev představuje hlubokou depresi (příkopovou propadlinu) vyplněnou 

karbonskými sedimenty. Její směr je zhruba sever – jih. Střední, nejhlubší kra propadliny 

probíhá od Chotěšova přes Týnec, Líně a Vejprnice dále k severu. V této kře jsou vyvinuty 

všechny čtyři, dnes rozlišované stratigrafické jednotky (pásma): 

I. pásmo – spodní šedé souvrství 

II. pásmo – spodní červené souvrství 

III. pásmo – svrchní šedé souvrství 

IV. pásmo – svrchní červené vrstvy 

 

středočeského karbonu v maximální mocnosti. Směrem k severu spodní pásma 

pozvolna vykliňují. 

Území má velmi sloţitou tektonickou stavbu. Převládají tektonické linie směru SZ 

– JV, které se protínají s liniemi směru JZ – SV. Linie převládajícího směru jsou mladší a 

dislokují ostatní struktury, takţe se celé území rozpadá do soustavy mnoha tektonicky 

omezených ker. 

Vlastní loţisko štěrkopísků Chotíkov v DP Kůští je součástí souvislého pruhu 

tercierních sedimentů směru SZ – JV, který se rozkládá mezi obcemi Všeruby a Chotíkov. 

Tyto sedimenty jsou produktem říčního toku (nebo systémů toků), který zhruba od 

severozápadu směřoval do okolí Plzně, kde se napojoval na hlavní tok ústící do vodní 

nádrţe v Chomutovsko – ústecké pánvi. 

Těţenou horninou jsou klastické sedimenty o objemové hmotnosti 1,6 t/m3 velmi 

pestrého zbarvení i pestrého sloţení. Jsou to zejména červené, červenohnědé a rezavěţluté 

písky s větší nebo menší příměsí různě bílých nebo šedých jílů a písků. Na jejich stavbě se 

podílí převáţně křemen, méně křemenec, pískovec, ţivec a chlorid. Tento stavební 

materiál je vesměs oválný, výjimečně tupě či ostře hranatý. Průměrná mocnost těţené 

suroviny se pohybuje okolo 22 m. 
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Nadloţí je tvořeno svahovými a sprašovými hlínami. Podloţí pak představují 

karbonské sedimenty (arkózové pískovce, arkózy, jílovce a prachovce), místy se vyskytují 

rudé slepence s ţelezito – křemenným tmelem. 

 

2.3 Hydrogeologická charakteristika území  
 

Zájmové území leţí v blízkosti státní silnice Chotíkov – Touţim. Spadá do 2 

povodí. Část severně od silnice, jeţ je vedena po vrcholových partiích terénu, spadá do 

povodí Třemošné pod soutokem s Nekmiřským potokem. Část jiţně od silnice patří k 

povodí Čeminského potoka. Vlastní terén se nachází v úrovni od 448 m n.m. (nejvyšší 

partie u státní silnice) po 410 m n.m. (jz. okraj DP). Terén je severně od silnice ukloněný s 

dílčími odchylkami k SV, jiţně od silnice k JZ, J, aţ JV. Na jz. okraji těţebny je nápadný 

terénní stupeň, tvořený zbytky terciéru a výklizovými zeminami. Pod tímto stupněm terén 

strmě klesá směrem k obci Kůští. Vlivem eroze je v této části vytvořeno několik úzkých 

údolí aţ roklí. Jsou bez výskytu trvalého odtoku povrchové vody, voda se zde vyskytuje 

zpravidla po vydatnějších nebo přívalových deštích  a při tání sněhu. 

V jv. okraji DP se nachází vytěţená nezrekultivovaná část pískovny, na níţ 

navazuje řízená skládka odpadů. Skládka má vlastní monitorovací systém sítě 

pozorovacích vrtů. [1] 

 

2.3.1  Klimatické poměry   

Širší okolí patří k území s podprůměrnými sráţkami. V následující tabulce jsou 

uvedeny průměrné měsíční úhrny sráţek, zjištěné v období let 1991-2010 v blízké 

sráţkoměrné stanice ČHMÚ Plzeň - Doudlevce. Údaje jsou uvedeny v mm. Průměrné 

roční sráţky dosahují úhrnu kolem 500 mm.  

 

Tabulka č. 2: Průměrné měsíční úhrny sráţek 

  stanice/měsíc období I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII 

Plzeň -   Doudlevce  1991-2010 24 23 23 32 58 67 80 58 42 37 26 26 496 
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  2.3.2   Stručná geologická, a hydrogeologická charakteristika území  

Loţisko i vlastní těţebna se nachází v hydrogeologickém rajónu 511 – Plzeňská 

pánev. V zájmovém území jsou vyvinuté 2 významnější zvodněné systémy. Svrchní 

systém je vázaný na terasové sedimenty terciéru, spodní systém na pánevní uloţeniny 

karbonu plzeňské pánve. 

Zvodnění terciéru je určeno morfologickou pozicí, propustností hornin a 

charakterem předterciérního podloţí. Kolektor je tvořen dobře propustnými štěrkopísky o 

maximální mocnosti (před odtěţením) aţ kolem 30 m. Bazální polohy 2 sedimentačních 

mezocyklů jsou tvořené jílovitými štěrkopísky. Většinu mocnosti terciéru představují písky 

s tenkými polohami méně propustných siltů a jílů. Báze terciéru je ukloněná od SZ k JV. 

Sráţková voda infiltruje do podzemí v celé ploše výskytu terasových sedimentů. Tam, kde 

se v podloţí vyskytují méně propustné horniny, se podzemní voda v malých mocnostech 

akumuluje v blízkosti báze terasy a vytváří souvislou hladinu. Vlivem otevřenosti 

kolektoru však téměř veškerá podzemní voda odtéká po bázi terciéru do zvětralých poloh 

podloţí, popř. dotuje hlubší zvodně v karbonu. 

Výše uvedená skutečnost byla potvrzená vrty loţiskového průzkumu, které vesměs 

podzemní vodu v terciéru nezastihly. Hydrogeologickými vrty, hloubenými v předpolí 

skládky odpadů Chotíkov (jz. část území) a dokumentovanými Hájkem-Krupařem-Fajfrem 

(1993) byly některými vrty zastiţeny terciérní sedimenty na bázi zvodněné. Výsledky 

naměřených úrovní hladin jsou uvedeny v tabulce.  

 

    Tabulka č. 3: Výsledky naměřených úrovní hladin 

Vrt č. Báze kvartéru 

(m) 

Zvodně

né prostředí 

Hladina 

(m od výstroje) 

Odměrný bod 

    (m n.m.) 

Hladina 

(m n.m.) 

CH-5 3,6 (?) C 10,27 422,58 412,31 

CH-11 >20,0 (?) T 12,68 428,31 415,63 

CH-14 >15,3 T 9,14 424,19 415,05 

CH-18 27,6 T, C 26,67 448,71 422,04 

CH-25 4,1 C 5,65 423,03 417,38 
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         Směry proudění podzemní vody první zvodně jsou v generelu určeny místní 

morfologií, úklonem karbonských vrstev a směry poruchových linií. Generelní směr v 

prostoru loţiska štěrkopísku je převáţně k J aţ JV, místy k V. V severní části loţiska (za 

státní silnicí) ovšem můţe proudit podzemní voda k S, popř. k SV.  

Hladina podzemní vody se v rozsahu loţiska nachází většinou pod jeho bází. Místní 

erozivní bází je tok potoka Kumberk, popř. Třemošné. V jz. části těţebny se nachází vodní 

plocha, vytvořená uměle. Podél pískovny byla v uplynulých letech navršena těsnící hráz z 

méně propustných zemin. Hráz částečně zabraňuje odtoku podzemní vody po bázi terciéru 

k JZ. Cílem tohoto opatření bylo akumulovat vodu pro praní štěrkopísku (sníţení obsahu 

odplavitelných částic). Hladina ve vzniklé vodní nádrţi se 7.12.2010 nacházela v úrovni 

423,78 m n.m. Podle informace vedoucího těţebny hladina v nádrţi kolísá podle intenzity 

sráţek. V letním období klesá údajně sloupec vody v nádrţi pod 1 m.  

2.4 Půdy  
 

Největší rozsah půd v rámci Plzeňského bioregionu mají víceméně nasycené hnědé 

půdy. Západně aţ jiţně od Plzně vystupují na větších plochách půdy na těţších hlínách a 

hnědozemě na spraších. Na menších plochách vystupují i půdy rašelinné. 

Půdní poměry zájmového území odpovídají místním geologickým a klimatickým 

podmínkám. Půdotvorným substrátem jsou zde především kvartérní terasové štěrky a 

písky, sprašové a residuální hlíny, sutě a aluviální náplavy o mocnosti 2 – 3,5 m. Hlavním 

půdním typem jsou regozemě na písčitém půdotvorném substrátu o mocnosti humusového 

horizontu 0,05 aţ 0,4 m (v průměru 0,15 m). Půdní druh je písčitý, místy aţ hlinitopísčitý. 

I přes malou mocnost humusového horizontu byl a bude zbývající humusový 

horizont skrýván a ukládán odděleně od vrstev půdotvorného substrátu a nadále vyuţit k 

sanačním pracím, především v navezení nad inertní materiál ukládaný do vytěţených 

prostor v rámci sanace. V dřívějších dobách však byla skrývka humusového horizontu 

pouţita pro potřeby sousední skládky TKO. V dobývacím prostoru v současné době nejsou 

k dispozici ţádné deponie zúrodnění schopné zeminy pro sanační a rekultivační účely. V 

době z však zbývá provést skrývku na ploše o velikosti 2,50 ha. Při průměrné mocnosti 

humusového horizontu 0,15 m lze předpokládat, ţe pro potřeby sanace a rekultivace bude 

k dispozici 3 750 m3 zúrodnění schopné zeminy.  
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2.5 Pozemky v DP Kůští  

 

Pozemky, které byly dotčeny těţbou jsou buď trvale vyjmuty z lesního půdního 

fondu nebo jsou z PUPFL vyjmuty dočasně s podmínkou navrácení do PUPFL. Protoţe na 

převáţné části ploch půjde o rekultivaci lesnickou (celá plocha II. etapy) bude moţno tyto 

plochy do PUPFL navrátit. V ploše I. etapy sanace a rekultivace byly pozemky vyjímány z 

PUPFL převáţně v 70tých a 80tých letech a to ve své většině trvale bez podmínky 

navrácení do PUPFL. Volné, v současnosti nevyuţívané, prostory v sousedství skládky 

komunálního odpadu i jiţ výše jmenované důvody (trvale vyjmuté pozemky z PUPFL), 

jsou důvodem k pouhé k sanaci dané plochy. Na ploše I. je do budoucna uvaţováno 

rozšíření skládky komunálního odpadu provozované Dobrovolným sdruţením obcí - 

Skládka Chotíkov. Konečnou sanaci a rekultivaci území po ukončení činnosti skládky 

komunálního odpadu bude řešit provozovatel skládky. Výčet vlastníků pozemků v DP 

Kůští je uveden v příloze č.2. 

 

2.6 Technologie dobývání a zpracování suroviny  

 

Kapitola popisuje dobývací metody loţiska štěrkopísků. Způsob rozpojování, 

úpravu a zušlechťování suroviny a způsob vyuţití upravené suroviny. 

 

2.6.1 Dobývací metody, údaje o jejich schválení  

 

Těţba na loţisku bude prováděna vzhledem k úloţním poměrům loţiska, jámovým 

lomem za sucha, pomocí kolových nakladačů. Surovina bude do úpravy transportována 

přímo těţebními stroji. Expedice výrobků (event. jejich převáţení v rámci provozovny) 

bude opět těţebními stroji, případně nákladními automobily či jinými zemními stroji. 

Skrývkové práce budou prováděny zemními stroji (např. dozer, lopatová rypadla, kolový 
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nakladač) a hmoty jsou převáţeny nákladními vozidly. Na pouţití zemních strojů bude 

zpracován technologický postup [1]. 

2.6.2   Způsob rozpojování suroviny 

 

     Těţba suroviny, která je tvořena nezpevněnými sedimenty a bude prováděna bez 

pouţití trhacích prací přímou nakládkou těţebními stroji (např. kolový nakladač). 

2.6.3  Úprava a zušlechťování suroviny 

 

Převáţná část těţené suroviny bude upravena na mobilním třídícím (event. i 

drtícím) zařízení. Minimální mnoţství suroviny bude prodáváno v neupraveném stavu jako 

frakce 0–63. 

Způsob dopravy k úpravě  

 

Způsob dopravy k úpravě je kolovým nakladačem. Natěţený štěrkopísek bude 

sypán přímo do násypky mobilní třídírny, která bude posunována za postupující lomovou 

stěnou. 

Technologie úpravy a zušlechťování  

 

Technologie úpravy suroviny spočívá v třídění na jednotlivé frakce. Probíhá na 

mobilní třídírně. V současné době je vyuţíváno zařízení Powerscreen MK II s mobilními 

pasovými dopravníky. Pouţito můţe být i zařízení jiného výrobce. V případě potřeby i více 

zařízení najednou. Předpokládá se, ţe nadsítnou frakci bude nutné podrtit. V tom případě 

bude nutné instalovat čelisťový nebo kuţelový drtič za násypku, dále třídící zařízení, 

skluzy, dopravní pasy. Zařízení můţe být řešeno také jako mobilní. Vytříděná surovina 

bude ukládána na zemní skládky. [1] 
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V případě nevyhovující jílovitosti, bude nutno doplnit úpravu o mokré třídění, a to 

bud' zkrápění nebo praní. V tom případě by se muselo technologické zařízení doplnit o 

dehydrátor, čerpací zařízení, zajistit vodu na praní a zřídit kalová pole. Zkrápění by bylo 

prováděno na vibračních třídičích a odvodnění podsítné frakce by bylo prováděno na 

dehydrátoru. Kalová voda by byla svedena do sedimentačních nádrţí a opět vyuţívána. 

Jednalo by se o uzavřený vodní kruh. S mokrou úpravou se ale v současné době neuvaţuje. 

 

     

Obrázek č. 3 – Část technologické linky 

 

2.6.4   Využití upravené suroviny 

 

V surovině se vyskytuje zvýšený podíl odplavitelných částic.                   

Hlavní zaměření výroby je výroba drobného kameniva třídy B II. Surovina zahrnuje 

také jílovitý štěrkopísek, který ani po úpravě nesplňuje některé kvalitativní ukazatele. 

Pouţití upravené suroviny je hlavně do méně náročné stavební výroby, podsypy, násypy, 

stabilizace apod.  
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3.  SANACE A REKULTIVACE DOTČENÉHO ÚZEMÍ 
 

 

3.1 Charakteristika sanačních prací 

Sanačními pracemi chápeme konečnou úpravu prostoru dotčeného hornickou 

činností a následné navázání tohoto prostoru na okolní terén. Navrhované řešení vychází ze 

stávajícího stavu vyuţití dotčeného území, studií a plánů rekultivací zpracovaných pro toto 

loţisko v dřívější době i ze zkušeností s jiţ realizovanými lesnickými rekultivacemi a s 

jejich následným obhospodařováním. Především pak vychází z poţadavků věcně 

příslušných orgánů státní správy na navrácení maximálně moţné výměry těţbou dotčených 

pozemků zpět do lesního půdního fondu. Vzhledem k tomu, ţe z lesní hospodářské knihy 

vyplývá, ţe okolní porosty nejsou vedeny jako hospodářský les, ale jako lesní porosty 

zvláštního určení, není nutné ani na těchto pozemcích provádět rozsáhlé terénní úpravy.. 

V návrhu se počítá pouze s částečným rozrušením pravidelnosti jednotlivých etáţí 

vzniklých těţbou suroviny. Ve fázi biologické rekultivace návrh kombinuje řízenou 

výsadbu sazenic stromů s přirozenou sukcesí na vytipovaných plochách. Tím se vzhledově 

lomové stěny přiblíţí přirozeně v přírodě se vyskytujícím skalním útvarům. [5] 

3.2 Vymezení ploch k sanaci a rekultivaci 

Území, kterým se zabývá souhrnný plán sanace a rekultivace, zahrnuje pozemky  

dotčené vlivem dobývání minulé a současné i budoucí plánované těţby dle platného POPD 

v rámci DP Kůští. S těţbou na pozemcích severně od silnice I. třídy Plzeň – Karlovy Vary  

se nepočítá, nejsou na nich tudíţ ţádné sanační ani rekultivační práce uvaţovány ani 

kalkulovány.  

Některé plochy v rámci II. etapy sanace a rekultivace nebyly vůbec těţeny a 

vyskytuje se na nich v současnosti vzrostlý les, není tedy třeba na nich taktéţ uvaţovat 

sanaci a rekultivaci. 

Podkladem pro zpracování Souhrnného plánu sanace a rekultivace výhradního 

loţiska stěrkopísků Chotíkov v DP Kůští jsou aktuální mapové materiály, mapové a jiné 

materiály z platného POPD (Plán otvírky, přípravy a dobývání pro pískovnu Chotíkov, 

vypracovaný dle vyhl. ÚBÚ č. 261/57 Ú. l., schválený OBÚ v Plzni rozhodnutím zn. 1599-
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511/4-Pe/K/76 ze dne 8.6.1976, jehoţ platnost byla prodlouţena rozhodnutím ze dne 

26.9.1990, zn. 2039/90 a ze dne 29.12.1995, č.j. 3700/95/511.4/Pe/Př do vytěţení zásob v  

hranicích POPD, s provedenými změnami v plánech a dokumentaci dle § 8, odst. 4 

vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., v platném znění).  

 

Rozdělení ploch v DP Kůští: 

Plocha stanoveného DP.................................................................... 56,9438 ha 

Plocha stanoveného DP bez vlivu hornické činnosti....................... 26,3470 ha 

Plocha stanoveného DP ovlivněná hornickou činností.................... 30,5968 ha 

Plocha DP ovlivněná hor. čin. určená k SPSR v I. etapě.................10,8320 ha 

Plocha DP ovlivněná hor. čin. určená k SPSR v II. etapě................19,7648 ha  

 

SPSR se bude zabývat plochou stanoveného DP ovlivněnou hornickou činností na 

rozloze 30,5968 ha a to ve dvou plošně i časově odlišných etapách sanace i rekultivace. I. 

etapa sanace a rekultivace bude probíhat na ploše o rozloze 10,8320 ha (sanace dna 

těţebny s urovnáním plochy na určitou kótu). II. etapa sanace a rekultivace se bude 

postupně realizovat na ploše o rozloze 19,7648 ha (sanace území zavezením inertním 

materiálem na původní terén a následná lesnická rekultivace). 

Rozloha předpokládané sanace a rekultivace představuje jak jiţ bylo výše řečeno 

pozemky  dotčené vlivem dobývání minulé a současné i budoucí plánované těţby o rozloze 

30,5968 ha. 
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Obrázek č. 4 – Plochy k sanaci a rekultivaci v I.etapě 

 

Tab. č. 4 : Dílčí plochy pro sanaci 

Plocha  plocha k sanaci výměra v ha 

I. etapa 

Celková plocha I. Etapy 10,8320 

Urovnání povrchu 10,8320 

Likvidace komunikace 0,1500 

Vybudování přeloţka komunikace 0,3000 

II.etapa 

Celková plocha II. Etapy 19,7648 

Plocha k zavezení 19,7648 

Lesní cesta 0,7500 

Plocha soc. zázemí 0,0131 

Plocha technologie 0,0101 

 

Tab. č. 5 : Dílčí plochy pro rekultivaci 

Plocha  plocha k rekultivaci plocha v ha 

I. etapa 
Celková plocha I. Etapy - 

II.etapa 

Celková plocha II. Etapy 19,7648 

plocha v rovině a mírném svahu k zalesnění 18,6548 

plocha svahu k zalesnění 0,3600 

lesní cesta 0,7500 
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3.3 Požadavky na sanaci a rekultivaci dle vydaných rozhodnutí 

V prostoru těţebny budou demontována a odstraněna technická zařízení související 

s těţbou, úpravou štěrkopísků a recyklací, včetně zpevněných ploch, deponií apod. 

Přeloţená cesta zůstane z důvodu dostupnosti po sanaci zachována, jako účelová 

komunikace. 

Městský úřad Nýřany, odbor ţivotního prostředí si klade podmínku na vypořádání 

majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům (přílohou SPSR by měla být např. 

smlouva o smlouvě budoucí o směně pozemků, které jsou ve správě Lesů ČR).   

MěÚ Nýřany, odbor ţivotního prostředí poţaduje, aby zaváţka vytěţených prostor, 

která bude probíhat v rámci sanace, byla prováděná pouze takovými materiály, které jsou 

jiţ dnes ukládány do zatěţovacího násypu. Zaváţkový materiál musí být menších frakcí, 

ukládání velkých bloků např. stavebního odpadu je nepřípustné. 

 

3.4 Sanační práce (technická rekultivace) 

Cílem sanačních prací prováděných v I. etapě je pouze urovnání plochy a přeloţení 

příjezdové komunikace. Konečná podoba sanace a rekultivace tohoto území bude řešena v 

projektové dokumentaci k rozšíření skládky TKO zpracovaného k územnímu řízení pro 

tento záměr. Po předpokládaném ukončení ukládání komunálního odpadu Dobrovolným 

sdruţením obcí - Skládka Chotíkov. Konečná úprava území bude tedy řešena i financována 

Dobrovolným sdruţením obcí - Skládka Chotíkov, jak ukládá § 49 zákona 106/2005 Sb. 

Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak 

vyplývá z pozdějších změn.  

Cílem sanačních prací (v II. etapě) je vytvoření a modelace terénu, který se 

morfologicky a pohledově dobře zapojí do okolní krajiny, dále stabilizace závěrných svahů 

a stabilizace pilíře silnice I. třídy a vytvoření dobrých půdních podmínek pro následnou 

biologickou rekultivaci.  

Sanace byla navrhována tak, aby naplňovala poţadavky na sanaci a rekultivaci, 

uvedené v kapitole 4.3. Poţadavky na sanaci a rekultivaci dle vydaných  rozhodnutí.  
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3.4.1  Sanační práce v I. etapě 

Sanační práce v I. etapě budou spočívat v urovnání plochy, kdy od severní hranice 

DP Kůští z kóty 424 m n. m. bude provedeno urovnání pláně na jiţní část hranici DP Kůští 

na kótu 418 m n. m. Dále sanační práce budou spočívat v odstranění současného příjezdu 

do těţebny a v přeloţení této účelové komunikace k jiţnímu okraji DP Kůští. Přesné 

přeloţení účelové komunikace, která bude do konce provozu zajišťovat dopravní napojení 

pískovny a dopravu k předpokládané skládce komunálního odpadu, je zřejmé z mapové 

přílohy č. 5 Mapa DP Kůští po ukončení sanace a č. 6: Mapa DP Kůští po ukončení 

rekultivace. Další sanační práce v tomto prostoru, jeţ bude dále modelován pro potřeby 

skládky komunálního odpadu Dobrovolným sdruţením obcí - Skládka Chotíkov jsou dle 

našeho názoru zbytečné.  

3.4.2  Sanační práce v II. etapě  

Sanační práce v II. etapě budou představovat zavezení vytěţeného prostoru 

pískovny inertním materiálem přibliţně na původní terén. Postupně, jiţ v průběhu 

dotěţování zbytkových zásob v DP Kůští, bude do těţebny naváţen inertní materiál a to do 

prostor, kde jiţ nebude těţeno. Tento materiál bude naváţen nejprve do prostoru pro 

přejímku inertního materiálu, kde bude zkontrolován a po navezení určitého objemu dále 

zpracováván v recyklační lince a uloţen. Recyklační linka bude mobilní a v mezidobí, kdy 

nebude pracovat, bude vyuţívána mimo prostor DP Kůští. Přibliţné umístění mobilní 

recyklační linky se předpokládá v prostoru východně od v současnosti se nacházející třídící 

linky na těţenou surovinu. V průběhu zaváţení i východní části plochy II. etapy, při 

ukončování zaváţení inertem, se mobilní recyklační linka přemístí k hranici s I. etapou.   

Po ukončení těţby bude třídící linka demontována a převezena pravděpodobně do 

jiné těţebny.  

Recyklační linka je mobilní a odvezení z pískovny po ukončení sanačních prací a 

zavezení celého prostoru II. etapy inertním materiálem nebude problematické.  

Sloţení inertního materiálu se předpokládá stejné, které je jiţ v současnosti v 

pískovně navezeno a uloţeno v zatěţovacím valu o kubatuře cca 24 000 m3. Materiály 

pouţité k tvorbě zatěţovacího násypu (viz vyjádření MěÚ Nýřany, odboru ŢP pod č.j. 
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2/ŢP/172/04 ze dne 1.3. 2004) jsou specifikovány v tabulce č. 7: Inertní materiály, stejné 

inertní materiály budou pouţity k sanaci pískovny.  

 

Tab. č. 6 : Inertní materiály 

Kód druhu odpadu  Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie odpadu 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 0 

17 05 06 Vytěţená hlušina neuvedené pod číslem 17 05 05 0 

17 01 01 Beton 0 

17 01 02 Cihly 0 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 0 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
0 

 

Předpokládané mnoţství materiálů, které bude do prostoru těţebny ročně 

přiváţeno, bude cca 100 tis. m3/rok. Celková kubatura inertního materiálu, která bude 

třeba navézt do těţebny k vymodelování terénu přibliţně na původní stav bude cca 2 906 

000 m3. Z předpokládaných 100 tis. m3/rok navezeného inertního materiálu bude v 

pískovně uloţeno cca 75 %, cca 25 % bude zrecyklováno a nadále vyuţito. Z toho vyplývá, 

ţe se bude jednat o dlouhodobou záleţitost a pokud bude v těţebně uloţeno 

předpokládaných 75 tis. m3/rok, pak bude ukončena sanace těţebny  za cca 39 let.  

Naváţení inertního materiálu bude tedy proces postupný a veškerý materiál 

ukládaný v těţebně bude evidován. Materiál bude ukládán volným sypáním. 

 Hutnění materiálu bude prováděno pouze pojezdem mechanizací (buldozer, 

nákladní automobily) a vzhledem k dlouhodobosti procesu naváţení, je zřejmé, ţe dále 

bude koeficient stability zvyšován důsledkem postupného uléhání naváţky.  

Na navezeném inertním materiálu se počítá s uloţením a rozprostřením skrývaných 

zemin jak ze skrývek v dosud netěţené západní části pískovny (3 750 m3), tak z jiných 

těţených lokalit, případně od jiných subjektů, jeţ mají povinnost skrývat a nemají kam 

skrývky uloţit. Nejdříve bude ukládán tedy inertní materiál (jeţ zbyl po recyklaci) a 

výklizy, které budou vyuţity při základní modelaci terénu. Dále ostatní skrývka a na 

povrch skrývka vrchních zúrodnění schopných zemin a humózních zemin. Svrchní skrývka 

(zkulturnění schopné zeminy o mocnosti 0,3 m, humózní vrstva o mocnosti 0,2 m) je 

vhodná k povrchovým úpravám terénu právě při následné biologické rekultivaci. Před 
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výsadbou dřevin tedy bude vrstva (zkulturnění schopné zeminy a humózní vrstva) mocná 

minimálně 0,5 m. Po ukončení lesnické rekultivace budou jednotlivé zalesněné plochy 

předávány zpět k původnímu vyuţití. V ploše II. etapy bude vymezena lesní cesta a bude 

slouţit k údrţbě lesních pozemků a pro pěší. 

Zaváţka vytěţeného prostoru bude prováděna tak, aby došlo k vhodnému napojení 

sanovaného terénu na morfologii daného území. 

 

 

3.5 Biologická rekultivace 

  

Biologické rekultivace půdy jsou soubor biologických opatření směřujících k 

obnově úrodnosti půdy, nebo k tvorbě nové půdy. Jsou nejzávaţnější a nejobtíţnější 

sloţkou rekultivačních prací. Úspěšnost biologické rekultivace podstatně ovlivňuje kvalita 

předcházející technické rekultivace. Jedná se zejména o kvalitu urovnání povrchu 

pozemku, vytvoření vhodného sklonu pozemku, provedení nezbytných melioračních prací 

(úpravu vodního reţimu) a převrstvení pozemků zúrodnitelnou zeminou [7].  

 

3.5.1 Biologická rekultivace v I. etapě 
 

 Bezprostředně na fázi sanačních prací obvykle navazují práce spočívající v 

ozelenění (v zatravnění nebo zalesnění území). V případě I. etapy však po sanaci bude 

prostor I. etapy SaR ponechán bez dalších zásahů a to z důvodu, ţe na této ploše budou v 

krátkém časovém horizontu prováděny další terénní práce. Po předpokládané změně POPD 

a po zmenšení DP Kůští právě o prostor I. etapy se uvaţuje s dalším vyuţitím plochy 

Dobrovolným sdruţením obcí - Skládka Chotíkov k rozšíření skládky komunálního 

odpadu. Z důvodu nutných terénních úprav Dobrovolným sdruţením obcí - Skládka 

Chotíkov před vybudováním kazet pro ukládání komunálního odpadu nebude prováděna 

biologická rekultivace. Bylo by zbytečné plochu ozeleňovat, kdyţ jsou v dohledné době v 

tomto prostoru plánovány rozsáhlejší terénní úpravy. 
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3.5.2 Biologická rekultivace v II. etapě – lesnická rekultivace 

 

Biologická rekultivace bude probíhat a navazovat bezprostředně na fázi sanačních 

prací a bude spočívat v zalesnění území II. etapy – tedy lesnická rekultivace. Vţdy po 

sanaci určitého uceleného celku bude provedena lesnická rekultivace této plochy. Tzn. ţe 

bude průběţně v návaznosti na mnoţství a rychlost ukládání inertního materiálu a 

provedení úpravy povrchu nově vymodelovaného území navezením a urovnáním skrytou 

zeminou provedena biologická rekultivace dané plochy. Záměrem lesnické rekultivace je 

vytvoření co nejstabilnějšího lesního porostu s dalším hospodářským vyuţitím. V ploše 

roviny a mírného svahu budou vysazovány pouze dřeviny stromového patra, v ploše svahu 

na rozhraní I. a II. etapy budou vysazovány stromy v kombinaci s keřovým patrem. V 

ploše II. etapy je počítáno vytvořením lesní cesty (viz mapové přílohy č. 5 a č. 6), jeţ 

zaručí dostupnost okolních lesních pozemků a bude slouţit i pro pěší. Tato cesta povede od 

autobusové zastávky na silnici č. I/20 směrem do obce Kůští a neproběhne na její ploše 

biologická rekultivace. 

Vysazovány budou pouze ty druhy dřevin, jejichţ výskyt na lokalitě je běţný. Při 

zajišťování sadebního materiálu musí být respektovány poţadavky vyhlášky MZe ČR č. 

139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o 

evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o 

zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Příprava půdy 

Po předpokládaném navezení a rozprostření původních skrývaných zemin z území i 

navezených zemin z jiných skrývaných lokalit bude rovnou provedena výsadba dřevin. 

Půda při výsadbě nesmí být přemokřená ani přeschlá, musí být drobtovitá a kyprá. Pro 

vrchní (vegetační) vrstvu půdy (0,3 – 0,4 m) se pouţívá nejlépe ornice nebo zúrodnění 

schopná zemina, která musí být biologicky činná, s odpovídajícím pH a vyváţeným 

poměrem ţivin. Je vhodné pouţít přípravků např. dlouhodobě působící hnojiva a přísady 

podporující půdní ţivot. Po výsadbě dřevin jsou navrţeny ještě následující 3 roky péče o 

mladé dřeviny.  
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Intenzita hnojení 

Při zvolené lesnické rekultivaci nebude vyuţíváno plošné hnojení, ale vyuţije se 

efektivnější a úspornější způsob přihnojování jednotlivých sazenic stromků a keřů přímo 

do jamky. Vhodné je pouţití hnojiva Silvamix ve formě tablet. Jejich účinnost je při 

rozpouštění pozvolná a dlouhodobá, na sazenici budou přidány při výsadbě i dosadbě 2 ks 

tablet Silvamixu.  

Druhy doporučené pro rekultivaci 

Zkušenosti z okolních porostů jednoznačně preferují v plochách rovinatých a mírně 

svaţitých největší zastoupení borovice lesní. Okolní lesy tvoří kulturní bory s příměsí dubu 

letního a zimního. Další dřevinou z bezprostředního okolí je dub zimní a vzhledem k jeho 

ekologickým nárokům se do druhové skladby dřevin hodí. Ve fázi těsně po sanaci terénu, 

kdy ještě půda neposkytuje nejvhodnější podmínky pro růst dřevin, se doporučují z dřevin 

dále osiku, která je jednak meliorační dřevinou a díky bohatému opadu listů zajistí zlepšení 

půdních podmínek a zlepšení mnoţství ţivin v půdě. Procento listnatých dřevin se můţe 

zvyšovat v průběhu let, kdy budou podmínky vhodnější pro ujmutí i ostatních druhů. Nálet 

břízy bělokoré se předpokládá samovolně, ale s její síjí se počítá na 5 % plochy.  

V ploše svahu na východní straně II. etapy budou dřeviny stromového patra ku 

dřevinám keřového patra v poměru 1 : 1. Stromy budou mít stejné procentické zastoupení 

jako v rovině, ve sloţení keřového patra jsou preferovány keře vyskytující se v okolí. Z 

dřevin keřového patra bude vysazena krušina olšová, jalovec obecný, růţe šípková a trnka 

obecná. 

Na konkrétní plochy uvolněné z procesu těţby do procesu rekultivace budou 

vysazovány stromky dle jejich ekologických nároků a v závislosti na sklonitosti terénu. V 

následujícím tabulce (Dřeviny doporučené pro renaturalizaci) je uveden přehled 

vysazovaných dřevin a v dalším textu jsou popsány ekologické nároky těchto dřevin. [7] 

 

 



Luboš Hromada: Plán sanace a rekultivace území po těţbě štěrkopísků v lokalitě Chotíkov 

 

2011                                                                                                                                                                   23 

 

                 

                          Obrázek č. 5 – Náletové dřeviny po odlesnění 

 

Tab. č. 7 : Dřeviny doporučené pro renaturalizaci v rovině a mírném svahu  

Druhy (latinský název) Druhy (český název) Zastoupení v kultuře (%) 

Pinus sylvestris borovice lesní 80 

Quercus petraea dub zimní 5 

Populus tremula topol osika  5 

Acer platanoides javor mléč  5 

Betula pendula bříza bělokorá  5 

Celkem 100 

 

Tab. č. 8 : Dřeviny doporučené pro renaturalizaci ve svahu  

% Druhy(latinský název) český název Zastoupení  (%) 

100 Dřeviny 

50 Stromy 

 

Pinus sylvestris borovice lesní 80 

Quercus petraea dub zimní 5 

Populus tremula topol osika  5 

Acer platanoides javor mléč  5 

Betula pendula bříza bělokorá 5 

Celkem 100 

50 Keře 

 

Frangula alnus krušina olšová  25 

Juniperus communis jalovec obecný 25 

Rosa canina růţe šípková  25 

Prunus spinosa  trnka obecná  25 

Celkem 100 
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Ekologické nároky jehličnanů: 

- Borovice lesní (Pinus sylvestris) – rozšířená od níţin aţ do podhůří. Je dřevinou výrazně 

světlomilnou a pionýrskou dřevinou volných ploch. Vyskytuje se na extrémně suchých 

stanovištích, protoţe dokáţe čerpat vodu z mnohem větších hloubek neţ ostatní stromy, ale 

i na podmáčených stanovištích. Roste na píscích, na štěrku, na kamenitých sutích a na 

skalních ostrozích z nejrůznějších hornin. [7] 

Ekologické nároky listnatých dřevin – stromů:  

- Dub zimní (Quercus petraea) – drnák - je dřevina především niţších poloh, ale stoupá i k 

700 m n. m. Vyskytuje se především na vyvýšenějších a sušších místech s lehčími půdami. 

Na podloţí není nijak zvláště náročný, ale preferuje spíše půdy  acidofilní. Je citlivější k 

nízkým teplotám a k velkým výkyvům teplot. Je poměrně náročný na světlo, tedy 

světlomilný a to i v mládí. 

- Javor mléč (Acer platanoides) – je dřevinou niţších a podhorských poloh. Vyskytuje se 

především ve vlhčích údolích společně s klenem. Je dřevinou polostinnou, k mrazu 

odolnou na půdu však má značné nároky, potřebuje dostatečně bohatou půdu. Trpí značně 

okusem a ohryzem. 

- Topol osika (Populus tremula) – je velmi náročný na světlo a velmi nenáročný ke 

klimatu, odolný k mrazu i k niţším teplotám. Je dřevinou velice odolnou k suchu, její 

biologické vlastnosti a bohatá rozmnoţovací schopnost z osiky činí vysloveně průkopní 

dřevinu, která rychle osidluje uvolněné plochy. Na půdu je nenáročná, roste na suchých 

písčitých půdách. Ve středoevropské oblasti roste nejhojněji v kyselých doubravách.  

- Bříza bělokorá (Betula pendula) – je silně světlomilná nesnášející zástin. Z hlediska 

spotřeby vláhy roste jen tam, kde ji ostatní dřeviny nemohou ohrozit. Jsou to místa s 

krajním nedostatkem půdní vláhy a naproti tomu v menší míře také místa s nadbytečnou 

vlhkostí. Nesnáší změny hladiny podzemní vody a záplavy. Je nenáročná na půdu a 

přizpůsobí se podkladům. Převaţuje na kyselých stanovištích a na písčitých stanovištích s 

vysokým obsahem skeletu a na skále. Charakteristickou vlastností je, ţe osidluje surové a 

nevyvinuté půdy. Dobře odolává mrazům a snáší i exponovaná stanoviště. Je středně 

citlivá na znečištěné prostředí. Při výsadbě je poměrně velký úhyn sazenic, proto se častěji 

doporučuje síje. [7] 
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Technologie zalesňování 

 Při jakémkoli zalesňování antropogenních půd je rozhodujícím kritériem 

potenciální úrodnost půdních substrátů a stupeň výskytu neţádoucí buřeně na stanovišti. Z 

toho důvodu je vhodné zalesňovat ihned po ukončení nezbytných terénních úprav. Pro 

výsadby v daných podmínkách méně hodnotných antropogenních půdních substrátů by 

bylo vhodnější pouţít obalované sazenice, ale vzhledem k velké ploše k zalesnění, k ceně 

obalovaných sazenic a vzhledem k následné tříleté péči o sazenice včetně 30 % dosadby 

předpokládáme výsadbu prostokořených sazenic. Dosavadní zkušenosti z lesnických 

rekultivací prokazují reálnost pouţití prostokořených sazenic. Sazenice s kořenovým balem 

by bylo moţno  vyuţít především na mimořádně nevhodných stanovištích. 

Nejvhodnějším obdobím k výsadbě prostokořených sazenic je podzim, přestoţe 

podzimní výsadba je při vysokých sráţkách do těţkých půd méně příznivá neţ jarní. 

Nevýhodou podzimní výsadby je moţnost poškození nebo úplného zničení sazenic zvěří v 

zimním období, z tohoto důvodu se doporučuje aplikace ochrany proti okusu zvěří nátěrem 

Morsuvinu.V niţších a středních polohách se obvykle prostokořené sazenice sázejí do 

poloviny dubna, ve vyšších polohách do konce dubna i déle (Smýkal, 2005). Je vhodné 

zalesňovat ihned po ukončení nezbytných terénních úprav. Protoţe v našem případě půjde 

o půdy střední a lehké a bude dále záviset na době ukončení sanačních prací, bude výsadba 

realizována na jaře i na podzim, dle doby urovnání terénu.  

Nejvhodnější věk sazenice k jamkové výsadbě je 2 – 3 roky. Vyspělejší sazenice se 

pouţívají pouze výjimečně.  

Doporučovaný spon u stromů je 1 x 1 m, u keřů 1 x 2 m. 

Uţší spon zaručuje u dřevin : 

a) lepší zakrytí půdy a vytvoření nutného mikroklimatu 

b) přirozenou selekci jedinců v porostu 

c) intenzivnější tvorbu humusu 

d) intenzivnější vývoj mikroflóry a makroflóry 

e) lepší podmínky pro výchovně pěstební péči 

f) niţší náchylnost půdy k erozi a lepší zpevnění svahů kořeny dřevin 
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Výsadba sazenic stromů i keřů se uskuteční do 25 x 25 cm velkých jamek. Pro 

vzrostlejší sazenice stromů především při dosadbách bude vykopána větší jamka cca 35 x 

35 cm. Při odhadu ceny prací pro výsadbu jsme počítali pro všechny stromy při 

prvovýsadbě a veškeré keře (výsadba i dosadba) s jamkou o velikosti 25 x 25 cm. Pro 

stromy při dosadbách bylo počítáno s jamkou 35 x 35 cm. Úprava jamky bývá rozdílná 

podle toho, jaký je kořenový systém vysazovaných sazenic. Pro sazenice s plochým 

kořenovým systémem se na dně jamky upraví mírná vyvýšenina, na kterou se rozprostřou 

kořeny sazenice. Hloubka jamky se řídí délkou kořenů, v případě jejich nadměrné délky je 

moţné provést zkrácení ostrým noţem. V ţádném případě se kořeny nesmí ohýbat nebo 

sazenice vysazovat příliš mělce. 

Po výsadbě musí být zemina okolo sazenice mírně nad úrovní terénu, protoţe se 

počítá s jejím slehnutím. Příprava půdy ve výsadbové jámě můţe zajistit optimální růst 

kořenů jen po omezenou dobu. Vezmeme-li v úvahu, ţe kořeny rostou do dvojnásobné aţ 

trojnásobné vzdálenosti neţ větve stromů, nemohou být zajištěny během výsadby 

podmínky ani pro malý strom. Dlouhodobé přeţití bude záviset spíše na tom jaký druh, 

popř. odrůdu vybereme a na stanovištních podmínkách.  

     Při výsadbě musí být zabráněno tzv. květináčovému efektu (Smýkal, 2004), coţ 

znamená špatné nebo ţádné prorůstání kořenů mimo výsadbovou jámu. Kořenům brání 

nebo je omezuje několik faktorů:   

- Zhutnělé stěny výsadbových jam, způsobené při jejich hloubení zejména v 

těţkých a vlhkých půdách. Eliminuje se zdrsněním zhutnělých stěn a dna kopáčem nebo 

mrazem u jam připravených přes zimu.  

- Přílišné zhutnění půdy okolo výsadbových jam, ve kterých je velmi nabourán 

vzdušný a vodní reţim. Takové půdy jsou pak pro vodu a vzduch prakticky nepropustné. 

- Velký rozdíl mezi fyzikálními a chemickými vlastnostmi půdy (substrátu) v jámě 

a jejím okolí. K eliminaci tohoto faktoru se doporučuje ponechat ve směsi alespoň 50 % 

původní zeminy. 

- Nadměrná povýsadbová péče, především zálivka i po odeznění povýsadbového 

šoku (primárně) způsobeného suchem a trvající aţ do obnovy kořenové soustavy 

zredukované při výsadbě. 
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Z důvodu rizika velkého úhynu sazenic břízy po výsadbě bude u tohoto druhu 

pouţita metoda síje. Semena bříz budou sebrána ze stromů v okolí pískovny a za vhodných 

podmínek vyseta. Semena břízy bělokoré budou vyseta na široko v době sněhové pokrývky 

přímo na sníh, doporučený výsevek je 25 kg semen na ha. [7] 

 

Péče v prvních letech po výsadbě 

Péče o zaloţené lesní kultury v prvních letech po výsadbě bude spočívat v likvidaci 

konkurenční buřeně, v ochraně před okusem zvěří, před škodlivým hmyzem a podle 

potřeby ve vylepšování kultur s jejich hnojením. 

 Ochrana výsadeb před buření 

Toto opatření je důleţité zejména v prvním aţ třetím roce výsadby. Buřeň a plevele 

ničíme mechanicky nebo chemicky pomocí herbicidů. Chemických přípravků se pouţívá 

celá řada, například přípravek “Gramaxone“. Při volbě přípravku a při jeho dávkování se 

řídíme návodem. Je nutné pouţívat jen povolené chemické přípravky podle seznamu 

“Pesticidy – seznam registrovaných prostředků na ochranu rostlin“, který vydává 

Ministerstvo zemědělství ČR. Při rekultivaci v pískovně Chotíkov jednoznačně 

doporučujeme preferovat mechanickou metodu – doporučujeme vyţínání buřeně. Buřeň a 

plevele budou ničeny oţínáním, v případě nadměrného šíření plevelů není vyloučeno ani 

pouţití chemických přípravků, avšak tuto situaci nepředpokládáme.  

 Ochrana kultur před okusem zvěří a před škodlivým hmyzem 

Ochrana kultur před zvěří je velmi důleţité a nutné opatření. Z mechanických 

způsobů ochrany lze na základě ověření jmenovat trvalé oplocení plochy drátěnými nebo 

dřevěnými oplocenkami. Zalesněné pozemky na uvaţované lokalitě však oploceny 

nebudou, proto se zde uplatní chemická ochrana. Chemických látek k ochraně kultur před 

zvěří a hmyzem byla vyvinuta celá škála. Pouţívají se k nátěru nebo postřiku sazenic s 

různými výsledky. Z nejznámějších je to Karnofer, Orkus, Apulin, Osumer, Morsuvin. 

Všechny se pouţívají v době vegetačního klidu. Vzhledem k dobrým zkušenostem s 

přípravkem Morsuvin, doporučujemem nátěry Morsuvinu provádět tři roky po výsadbě. 
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Doplnění (vylepšení) výsadeb 

Doplnění (vylepšení) výsadby za uhynulé sazenice je důleţitým opatřením lesnické 

rekultivace. Dochází-li v dalších letech k úhynu, snaţíme se zjistit příčinu (zvěř, terén, 

deprese, toxicita zeminy aj.) a teprve potom volíme dřevinu k doplnění kultur. Pro tyto 

účely pouţíváme jiţ sazenice vyvinutější, abychom vyrovnali výškovou diferenciaci. 

Kulturu budeme doplňovat po dobu tří let a celkový úhyn sazenic je předpokládán 30 %. 

Doplnění (vylepšení) výsadby za uhynulé sazenice je důleţité opatření jiţ v druhém roce 

lesnické rekultivace. Vylepšení výsadeb uvaţujeme tedy ve výši 15 % v prvním roce po 

výsadbě sazenic (druhý rok lesnické rekultivace), 10 % v druhém roce po výsadbě a ve 

třetím roce po výsadbě pak 5 %. Při doplňování výsadeb budou na sazenici přidány při 

výsadbě 2 ks tablet Silvamixu. [7] 
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4. NÁVRH NA TVORBU FINANČNÍ REZERVY 
 

 

4.1 Návrh na tvorbu finančních rezerv 
 

 

Na loţisku Chotíkov je k 30. 12. 2010 vytvořen fond sanace a rekultivace ve výši 2 

693 000 Kč. 

 

Tabulka č.9: Souhrnný přehled tvorby do fondu S a R během další těţební činnosti 

Celkové náklady na S a R 5 178 666 Kč 

Vytvořeno k 30. 12. 2010 2 693 000 Kč 

Zbývá vytvořit 2 485 666 Kč 

 

 

Celkové náklady v cenové úrovni roku 2010 na sanaci a rekultivaci dobývacího 

prostoru Kůští po ukončení těţby na základě tohoto plánu sanace a rekultivace činí 5 178 

666 Kč. Po odpočtu vytvořeného fondu k 30. 12. 2010 (2 693 000 Kč) zbývá vytvořit 2 

485 666 Kč. V současné době je finanční rezerva na sanace a rekultivace tvořena odvody, 

které představují 3,90 Kč z tuny vytěţené suroviny. Vzhledem k mnoţství suroviny, jeţ 

zbývá dle POPD vydobýt, 569 tis m3 (910 tis tun) a vzhledem k nákladům na sanaci a 

rekultivaci bude třeba upravit i tvorbu financí z 1 m3 resp. z 1 tuny na sanaci a rekultivaci.   

Celkové náklady (Nc) na sanaci a rekultivaci ploch pozemků dotčených vlivem 

dobývání jsou rozpočteny dle vytěţitelné tonáţe suroviny (V) a rozpočteny do měrných 

nákladů (Ni) v Kč/1 m3 a následně upraveny tak, aby částka pro celkovou rekultivaci byla 

vytvořena v předstihu min. jeden rok před závěrečnou fází sanace a rekultivace.  

 

Nc = V x  Ni  
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Roční měrné náklady (N10 – Nxx za roky 2010 – 20xx) jsou násobkem 

předpokládané tonáţe roční těţby a měrných nákladů na 1 m3 suroviny.   

 

Nr = Ni x Vroč. 

 

Tvorba ročních měrných nákladů (finančního fondu za rok) je navýšena o skutečný 

součinitel inflace (Sr) pro příslušný rok, která se stanovuje během kaţdého kalendářního 

roku. 

 

 Nr = Vr x Ni + Sr 

 

Přitom součinitel inflace je součtový s nárůstem z předchozích let 

  

S* = S0 + S1 + S2 + S3 +………..+ Sx (pro roky 2010 -20xx)  

Podle výpočtu zásob se na pozemcích, které budou ještě dotčeny těţbou písků, 

nachází 569 tis m3 (910 tis tun) suroviny. Částka, která je nutná vytvořit, byla rozpočtena 

dle mnoţství vytěţitelných zásob (jeden rok před dotěţením) a promítnuta do provozních 

nákladů na těţbu a výrobu kaţdé tuny kameniva. Mnoţství vytěţitelných zásob jeden rok 

před dotěţením je 569 – 50 = 519  tis m3 (910 – 80 = 830 tis tun) suroviny. 

Počínaje rokem 2012, bude rezerva tvořena způsobem popsaným v následujících 

řádcích. Z našeho výpočtu vychází pro období projektované hornické činnosti, bez 

posledního roku těţby, tvorba finanční rezervy  ve výši 4,79 Kč na kaţdý m3 vytěţené 

suroviny tj. 2,99 Kč na kaţdou tunu výroby (Ni). Tato částka se kaţdoročně navýší o 

úředně stanovenou míru inflace vyhlášenou Státním statistickým úřadem. Při navyšování 

celkové výše nákladů na sanace a rekultivace o učenou míru inflace se bude vycházet z 

rozdílu mezi celkovými náklady v daném roce a jiţ vytvořenou zákonnou rezervou.  

Čerpání fondu bude probíhat v závislosti na průběhu sanace a rekultivace na 

plochách, kde je jiţ těţba ukončena a terén je upraven na původní terén. Vzhledem k tomu, 

ţe v průběhu dotěţování nebude moţno rekultivovat veškeré plochy v jiţ vytěţené části 
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DP Kůští i vzhledem k tomu, ţe naváţení inertního materiálu bude postupné, budou práce 

směřující k zahlazování následků hornické činnosti v pískovně (včetně čerpání z fondu na 

sanaci a rekultivaci) průběţné. Ve vytěţených partiích DP, kam se těţební činnost nebude 

vracet, by konečné sanační úpravy a následné rekultivační práce měly proběhnout postupně 

jiţ v průběhu dobývání loţiska, bez časových odkladů. Na závěr budou sanovány a 

rekultivovány východní plochy II. etapy sanace a rekultivace, kde bude sanováno zázemí 

provozovny a v konečné fázi sanován a rekultivován východní svah II. etapy.  

 

4.2 Předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci 
 

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané náklady na jednotlivé práce, 

nutné k uvedení lokality po ukončení těţby do navrhovaného cílového stavu. Dále jsou v 

následujících tabulkách uvedeny materiálové náklady na pořízení a hnojení dřevin.  

           Sanační práce budou prováděny ve dvou odlišných plošných i časových etapách. 

 

4.2.1  Předpokládané  náklady na sanační práce v první etapě 

Sanační práce v I. etapě budou spočívat v urovnání plochy pláně (10,3 ha), coţ 

bude provedeno subdodavatelsky. Náklady na přeloţení účelové komunikace jiţně od 

současně probíhající komunikace, nejsou vyčísleny v následující tabulce proto, ţe 

investorem nebude Eurovia Kamemolomy a.s., ale Dobrovolné sdruţení obcí - Skládka 

Chotíkov. Přípravné práce a terénní úpravy pro vybudování komunikace včetně zhutnění 

plochy pro přeloţku (0,3 ha) bude smluvně zajištěno s jinou stavební organizací. 

Odstranění současného příjezdu do těţebny (0,15 ha), včetně přemístění ţivičné drti 

v pískovně, bude provedeno tou společností, která bude zajišťovat přeloţku příjezdové 

komunikace. Ţivičná suť ze stávající komunikace bude pravděpodobně pouţita jako 

podkladová vrstva při přeloţení komunikace. Dále je moţné asfalt a suť odvézt na skládku 

k tomu určenou či vyuţít jako podkladovou vrstvu pod jiné komunikace. Odvoz ţivičné 

suti by v těchto případech financovalo Dobrovolné sdruţení obcí - Skládka Chotíkov. Aby 
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nedošlo k omezení dopravní dostupnosti pískovny mezi likvidací staré a vybudováním 

nové překládané komunikace, bude během těchto několika týdnů vyuţívána provizorní 

komunikace vedoucí souběţně se stávající komunikací.  

 

     Tabulka č. 10: Předpokládané náklady na sanační práce v první etapě  

Poloţka 
Katalogové 

číslo 
Kč / jedn. 

Počet 

jednotek 

Celk. nákl.  

(Kč) 

Úprava pláně zářez hor.1-4 bez zhutnění 

(urovnání plochy I. etapy) 
181 10 - 1101 4,77 Kč/m

2
 

103 820 
495 221 

Úprava pláně zářez hor.1-4 se zhutněním  

(urovnání plochy pro přeloţení komunikace) 
181 10 - 1102 10,96 Kč/m

2
 3 000 32 880 

Odstranění podkladu > 200 m
2
 ţivice 15 cm 113 10-7241 60,80 Kč/m

2
 1 500 91 200 

Vodorovné přemístění suti do 100 m 979 08-3111 41,17 Kč/t 560 23 055 

Přeloţení účelové komunikace a případný 

odvoz asfaltové drti 
V reţii dobrovolného sdruţení obcí - Skládka Chotíkov 

Celkem    642 356 

Pozn.: Ceny jsou převzaty z katalogu orientačních cen stavebních prací  

 

4.2.2  Předpokládané náklady na sanační práce v druhé etapě 

Práce budou spočívat v navezení inertního materiálu (skrývkových zemin, 

výkopových zemin, výklizů a betonové a keramické suti), který před uloţením v pískovně 

bude recyklován a drcen. Veškeré naváţení, třídění, drcení, hutnění a povrchová úprava 

navezených materiálů bude prováděna v rámci ukládání materiálů na skládce inertních 

materiálů a nebude kalkulován jako sanační náklady. V konečné fázi je předpokládána 

likvidace zbytku přeloţené komunikace a odvoz mobilní technologie na jinou lokalitu 

      Tabulka č. 11: Předpokládané  náklady na sanační práce v druhé etapě  

Poloţka Katalogové číslo Kč / jedn. 
Počet 

jednotek 

Celk. nákl.  

(Kč) 

Navezení inertních materiálů V reţii skládky inertního materiálu 

Recyklace, drcení, třídění, ukládání, hutnění V reţii skládky inertního materiálu 

Navezení, rozprostření a urovnání povrchu V reţii skládky inertního materiálu 

Odvoz třídící technologie V reţii těţaře (Eurovia Kamenolomy a.s.) 

Odvoz recyklační technologie V reţii skládky inertního materiálu 
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Poloţka Katalogové číslo Kč / jedn. 
Počet 

jednotek 

Celk. nákl.  

(Kč) 

Likvidace zbytku přeloţené komunikace V reţii skládky inertního materiálu 

Demolice budov prováděné postupným 

rozebráním 
981 01-1112 170,74 Kč/m

3
 100 m

3 
17 074 

Demolice konstrukcí objektu 981 51-3113 1916,02 Kč/m
3
 20 m

3
 38 320 

Vodorovné přemístění suti do 5 km 979 08-3116 221,30 Kč/t 100 t 22 130 

Vodorovné přemístění suti do 100 m 979 08-3111 41,17 Kč/t 45 t 1 853 

Celkem    79 377 

Pozn.: Ceny jsou převzaty z katalogu orientačních cen stavebních prací  

 

4.3 Předpokládané náklady na biologickou rekultivaci 
 

 

V této kapitole jsou předpokládané náklady na biologickou rekultivaci pouze v 

druhé etapě, protoţe jiţ z výše uvedených důvodů nedojde k biologické rekultivaci ploch I. 

etapy. Podrobný rozpočet nákladů je uveden v následujících tabulkách, dělených v rámci 

jednotlivých ploch svahu resp. roviny a mírného svahu na náklady materiálové a náklady 

na provedení prací.  

4.3.1  Předpokládané náklady na biologickou rekultivaci v rovině a v mírném    
svahu  

 

 

Tabulka č. 12: Náklady na dodání materiálu pro les. rek.v rovině a v mírném svahu 

Popis položky 
Plocha 

(m
2
) 

Kč / 

jednotka 

Počet 

dřevin 

(ks) 

Včetně 

dosadeb 

(ks) 

Celkové 

náklady  

(Kč) 

borovice lesní (Pinus sylvestris) 149238 2,70 149238 194 009 523 824 

dub zimní (Quercus petraea) 9328 4,00 9328 12 126 48 504 

topol osika (Populus tremula) 9328 5,00 9328 12 126 60 630 

javor mléč (Acer platanoides) 9327 6,50 9327 12 125 78 813 

břízy bělokoré (Betula pendula) 9327 - - 23 kg - 

celkem 186548  177 221 230 386 711 771 

Pozn: Ceny jsou převzaty z ceníku nedaleké lesní školky - Lesní společnost Plasy, a. s., 331 11 Plasy 8 
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Tabulka č. 13: Náklady na provedení prací v rámci les. rek. v rovině a mírném svahu 

Poloţka 
Katalogové 

číslo 
Kč/jedn. 

Počet 

jednotek 

Celk. nákl.  

(Kč 

Výsadba saz. les. dřev. V<0,25 m nezab. 

zem.1,2,3 s vykopáním jamek D= 0,25, hl.0,25m 
184 30-2121 9,76 Kč/ks 177 221 ks 1 729 677 

Výsadba saz. les. dřev. V>0,25 m nezab. 

zem.1,2,3 s vykopáním jamek D= 0,35, hl.0,35m 
184 30-2221 12,03 Kč/ks 53 165 ks 639 575 

Hnojení dřevin (Silvamix, vč. dodávky 2 tablet) - 2,00 Kč/ks 230 386 ks 460 772  

Nátěr dřevin (Morsuvin, vč. dodávky) - 1,00 Kč/ks 531 663 ks 531 663 

Vyţínání buřeně pod dobu 3. let - 8500 Kč/ha 18,6548 ha 158 566 

Celkem    3 520 253 

Pozn.: Ceny jsou převzaty z katalogu orientačních cen stavebních prací  

4.3.2  Předpokládané náklady na biologickou rekultivaci ve svahu  

 

Tabulka č. 14: Náklady na dodání materiálu pro les. rek. ve svahu 

Popis poloţky 
plocha 

(m
2
) 

Kč / 

jednotka 

Počet 

dřevin 

(ks) 

Včetně 

dosadeb 

(ks) 

Celkové 

nákl.  (Kč) 

borovice lesní (Pinus sylvestris) 1 440 2,70 1 440 1 872 5 054 

dub zimní (Quercus petraea) 90 4,00 90 117 468 

topol osika (Populus tremula) 90 5,00 90 117 585 

javor mléč (Acer platanoides) 90 6,50 90 117 761 

břízy bělokoré (Betula pendula) 90 - - 0,25 kg - 

krušina olšová (Frangula alnus) 450 13,00 225 293 3 809 

jalovec obecný (Juniperus communis) 450 12,00 225 293 3 516 

růţe šípková (Rosa canina) 450 15,00 225 292 4 380 

trnka obecná (Prunus spinosa) 450 15,00 225 292 4 380 

celkem 3600  2 610 3 393 22 953 

Pozn: Ceny jsou převzaty z ceníku nedaleké lesní školky - Lesní společnost Plasy, a. s., 331 11 Plasy 8 

Tabulka č. 15: Náklady na provedení prací v rámci les. rek. ve svahu 

Poloţka 
Katalogové 

číslo 
Kč/jedn. 

Počet 

jednotek 

Celk. nákl.  

(Kč) 

Výsadba saz. les. dřev. V<0,25 m nezab. 

zem.1,2,3 s vykopáním jamek D= 0,25, hl.0,25m 
184 30-2121 9,76 Kč/ks 2 880 28 109 

Výsadba saz. les. dřev. V>0,25 m nezab. 

zem.1,2,3 s vykopáním jamek D= 0,35, hl.0,35m 
184 30-2221 12,03 Kč/ks 513 6 171 

Hnojení dřevin (Silvamix, vč. dodávky 2 tablet) - 2,00 Kč/ks 3 393 6 786 

Nátěr dřevin (Morsuvin, vč. dodávky) - 1,00 Kč/ks 7 830 7 830 

Vyţínání buřeně po dobu 3. let - 8500 Kč/ha 0,36 3060 

Celkem    51 956 
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4.4 Předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci 
 

Tabulka č. 16: Náklady na sanaci a rekultivaci 

Náklady na sanaci Celkové náklady  (Kč) 

Celkem sanační práce v I. etapě 642 356 

Celkem sanační práce v II. etapě 79 377 

Celkem sanační práce 721 733 

Náklady na biologickou rekultivaci Celkové náklady  (Kč) 

Celkem náklady na rekultivaci v II. etapě - stromy 

v rovině a mírném svahu 

Materiálové 711 771 

Práce 3 520 253 

Celkem náklady na rekultivaci v II. etapě – stromy 

a keře ve svahu 

Materiálové 22 953 

Práce 51 956 

Celkem biologická rekultivace 4 306 933 

Sanace a rekultivace celkem  5 028 666 

 

4.5 Časový průběh sanace a rekultivace  
 

Řada sanačních a rekultivačních prací bude provedena ještě v době roztěţení 

loţiska. To se týká ploch, na kterých bude těţba ukončena a zároveň nebudou vyuţívány 

při dalším postupu těţby. V průběţné sanaci a rekultivaci ještě za těţby bude moţná 

sanace a rekultivace plochy II. etapy. V průběhu těţby nebudou moci být rekultivovány 

prostory technického a administrativního zázemí.  

Jednotlivé plochy těţebny lze dle časového sledu sanačních a rekultivačních prací 

řadit následovně: 

1) urovnání plochy I. etapy sanace a rekultivace 

2) odstranění komunikace  

3) přeloţení komunikace jiţně od současné příjezdové cesty 

4) postupné dotěţování pískovny a současné zaváţení plochy II. etapy inertním  

materiálem  

5) průběţná lesnická rekultivace na sanovaných plochách 

6) po ukončení těţby odvoz třídící technologie na písek na jinou lokalitu (do 

jiné pískovny) 
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7) po ukončení sanačních prací II. etapy odvoz mobilní recyklační technologie 

na jinou skládku 

8) likvidace zázemí provozovny, odvoz suti, sanace prostoru pro přejímku 

inertu, části komunikace a konečné sanační a rekultivační práce. 

V DP Kůští je k 30. 9. 2010 569 tis. m3 (910 tis. tun) suroviny k vytěţení dle 

POPD. Předpokládaná těţba v dalších letech je cca 50 tis. m3/rok (80 tis. tun/rok). 

Ukončení těţby na lokalitě se předpokládá tedy přibliţně za 11,4 roku, tedy v průběhu roku 

2022.   

Veškeré sanační a rekultivační práce by měly být prováděny průběţně a to do 3 let 

od navezení inertního materiálu na přibliţně úroveň původního terénu a ukončení 

sanačních prací vţdy v určité ucelené ploše např. vţdy po 0,5 ha.  

Naváţení inertního materiálu by teoreticky mohlo začít v roce 2012. Pokud 

počítáme s naváţením inertního materiálu ve výši 100 tis. m3/rok a s produkcí asi 25 % 

recyklovaného materiálu a 75 % materiálu k uloţení, bude uloţeno v prostorech II. etapy 

75 tis. m3/rok. Při zavezení materiálu přibliţně na původní terén musí být uloţeno v 

prostorech II. etapy cca 2 905 tis. m3 inertního materiálu. Pokud bude dodrţeno 

předpokládané tempo zaváţení inertním materiálem, usuzujeme, ţe budou prostory II. 

etapy zavezeny za 38,7 roku, tedy v průběhu roku 2050.  

Konečné rekultivační práce by za předpokladu ukončení sanace v roce 2050 byly 

ukončeny za 3 roky od ukončení sanace, tedy v roce 2053.  
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 Závěr: 
 

 Účelem sanací a rekultivací je vţdy funkčně začlenit báňskou činností dotčené 

pozemky do krajiny. Konečná úprava musí odpovídat závěrům územně plánovací 

dokumentace a místním podmínkám. 

 Tato diplomová práce řeší rekultivace vytěţeného prostoru a klade si za cíl nalezení 

optimálního řešení konečného stavu území po ukončení těţby v prostoru DP Kůští a 

nalezení dalšího vyuţití území. Předpokládá se navrácení větší části (10,8320 ha) těţbou 

postiţených ploch přírodě (zalesnění v ploše II. etapy), menší část (10,8320 ha), v I. etapě, 

připravit pro Dobrovolné sdruţení obcí - Skládka Chotíkov k uskutečnění záměru rozšíření 

skládky komunálního odpadu. 

Sanace prostoru I. etapy sanace a rekultivace se předpokládá v roce (2012 - 2013). 

Dále se předpokládá zmenšení DP Kůští o plochu I. etapy sanace a rekultivace a následné 

rozšíření skládky komunálního odpadu. 

Vytěţený prostor v ploše II. etapy bude upraven tak, aby pohledově zapadl do 

okolní krajiny. Plocha bude zavezena na přibliţně původní terén a zalesněna. Výsledkem 

sanace a rekultivace v ploše II. etapy by mělo být území opět plně integrované do krajiny 

vyuţívatelné člověkem k lesnické produkci a zároveň zhodnocující a zlepšující současnou 

krajinu ekologicky. Konečné rekultivační práce v prostoru I. etapy sanace a rekultivace by 

měly být dle předpokladů ukončeny v roce 2047. 

Vykonaná sanační a rekultivační práce je dobrá jen tehdy, kdyţ nikdo nepozná, ţe 

byla provedena. Podaří-li se zrekultivovat území dotčené dobýváním solidním způsobem, 

stane se tato plocha pro naše oko zcela normální sloţkou přírody . [7] 
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