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ANOTACE 

 
Práce blíţe demograficky popisuje území a přilehlé okolí lomu Úhošťany. 

Poukazuje na dlouholetou devastaci krajiny a ţivotního prostředí způsobené těţbou čediče. 

Popisuje obecně jednotlivé druhy rekultivací a navrhuje konkrétní moţné řešení rekultivace 

zasaţeného území. Navrţené řešení konfrontuje se stávajícím návrhem rekultivace. 

Vše je pro názornost graficky zobrazeno a ekonomicky vyhodnoceno. 

 

Klíčová slova: SPSaR, POPD, SaR, sukcese, měrná finanční rezerva. 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

The work demographically describes in detail the territory and the attached 

surrounding of the quarry Úhošťany. It points out long-term devastation if the countryside and 

the environment caused by mining of basalt. It describes in general individual kinds of 

reclamation and proposes concrete possible solution of reclamation of affected territory. The 

proposed solution is confronted with the existing proposal for reclamation. For easy 

orientation, everything is graphically displayed and economically evaluated.  

 

Keywords:    SPSaR, POPD, SaR, mineral succession, specific financial reserve. 
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1. Úvod, cíl práce 

Diplomová práce je přímo zaměřená na rekultivaci území dotčeného těţbou 

výhradního loţiska čediče Úhošťany. Jedná se o hornickou činnost prováděnou na povrchu, 

z čehoţ je zřejmé, ţe výrazným způsobem ovlivňuje okolí bliţší i vzdálené, zejména ţivot 

přímo na území nebo v okolí kamenolomu. Ovlivňuje nejen ţivotní prostředí, ale i ţivot 

rostlin a zvířat, člověka nevyjímaje. Vlivy jsou markantní nejen pouhým lidským okem 

a ostatními smysly, ale i kontrolními měřeními. 

V současné době je kladen velký důraz na udrţení biodiverzity, a proto je důleţité 

nepodceňovat vliv kaţdé koruny vynaloţené z finančních rezerv vytvořených pro tyto účely.  

Neméně důleţité je zkoumat moţnost ukládání různých inertních materiálů, které 

v současné době představují odpad do vydobytého prostoru. Je to moţnost v současné době 

(přeekologizování) nepopulární, avšak více neţ efektivní. Tento odpad můţe plnohodnotně 

téměř nahradit vytěţenou surovinu, neboť svými vlastnostmi je jí velmi blízko, stejně jako 

můţe být později znovu vyuţit k různým účelům. Vyplněním tohoto těţbou vzniklého 

prostoru inertním odpadem se výrazně zjednoduší statické podmínky pro pozdější rekultivaci. 

Je ovšem nutné klást velký důraz na citlivé posouzení druhu ukládaného inertního odpadu. 

Původním záměrem autora této diplomové práce bylo řešit pouze moţnosti rekultivace 

území dotčeného po ukončení těţby čediče s jejími konkrétními návrhy. Dne 19. 2. 2010 bylo 

Závěrečnou zprávou Ministerstva ţivotního prostředí uvolněno další mnoţství vytěţitelných 

zásob na loţisku čediče Úhošťany. Přepočtem zásob na loţisku bylo vyčísleno 1 577 tis. m³ 

geologických zásob, které jsou všechny vykazovány jako prozkoumané bilanční volné. 

Při předpokládaných vnitřních těţebních ztrátách 30 % je v dobývacím prostoru 631 tis. m³ 

vytěţitelných zásob stavebního kamene oproti vykazovanému stavu ve statistickém výkazu 

Geo (MŢP) V 3-01, kde je k 31. 12. 2009 evidováno 330 tis. m³ prozkoumaných bilančních 

volných zásob, z toho 64 tis. m³ vytěţitelných zásob. Z toho důvodu se situace ve věci 

rekultivace území výrazně mění. Je tedy potřeba přehodnotit a přepracovat, tedy aktualizovat 

podstatné dokumenty. Proto se autor rozhodl a dohodl se společností Tarmac a.s. 

(od 1. 10. 2010 Eurovia Kamenolomy, a.s.) na spolupráci a to konkrétně na úkolu 

přepracování, tedy aktualizaci Souhrnného plánu sanace a rekultivace kamenolomu 

Úhošťany. Tato práce nebo její část můţe být vyuţita a zapracována jako doplněk 

Plánu otvírky, přípravy dobývání výhradního loţiska čediče, a spolu s ním předloţena 

Obvodnímu báňskému úřadu ke schválení. 
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Práce v ţádném případě není opisem něčeho dávno vytvořeného; jedná se 

o samostatný dílčí projekt. 

Práce vychází z aktuální situace výše popsané. Práce popisuje území a okolí 

kamenolomu Úhošťany a samostatně navrhuje účelný způsob vyuţití tohoto území 

po skončení těţby. Navrhuje přesné plány tvorby finančních rezerv a jejich účelné konečné 

vyuţití. Poukazuje na vyuţití vydobytého prostoru k moţnému uloţení inertního odpadu. 

Nejen alternativa rekultivace hospodářské, krajinářské či sportovně rekreační je ta jediná 

moţná a vhodná. 

Zásadní ovšem je její moţné vyuţití k zapracování do stávajícího 

Plánu otvírky, přípravy a dobývání jako nový, tedy aktualizovaný Souhrnný plán sanace 

a rekultivace.  
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2. Vymezení základních pojmů 

Kapitola obsahuje výčet základních informací potřebných pro lepší orientaci 

a pochopení problematiky práce. 

2.1 Horní zákon 

Zákon o ochraně a vyuţití nerostného bohatství č. 44/1988 Sb., zvaný téţ jako 

Horní zákon je základním pilířem veškeré jurisdikce vztaţené k hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem (v minulosti byl jiţ 15-krát novelizován). 

2.2 Hornická činnost 

Hornickou činností dle §2 z. č. 61/1988 Sb., se rozumí: 

- vyhledávání a průzkum loţisek vyhrazených nerostů; 

- otvírka, příprava a dobývání výhradních loţisek; 

- zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů; 

- úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; 

- zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; 

- zvláštní zásahy do zemské kůry; 

- zajišťování a likvidace starých důlních děl; 

- báňská záchranná sluţba; 

- důlně měřická činnost. 

2.3 Území dotčené těţbou 

Území dotčené těţbou není jen samotné území přímo zasaţené těţbou, ale i území, na 

kterém se provádí doprava či se provádí geologický průzkum, území zasaţené hlukem, otřesy, 

prachem provozu apod. 

2.4 Výhradní loţisko 

Pojem výhradní loţisko vymezuje §6 zákona č. 44/1988 Sb. Zjistí-li se vyhrazený 

nerost v mnoţství a jakosti, umoţňující očekávat jeho nahromadění, vydá MŢP osvědčení o 

výhradním loţisku. 

2.5 Vyhrazený nerost 

Rozdělení nerostů na vyhrazené a nevyhrazené upravuje §3 zákona č. 44/1988 Sb. 

Konkrétně vyjmenovává, jaké nerosty povaţuje za vyhrazené, ostatní jsou nevyhrazené. 
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2.6 Dobývací prostor a jeho hranice 

Dobývací prostor a jeho hranice upravuje v §§25-29 zákona č. 44/1988 Sb. 

Je přímo závislý na výsledku průzkumu loţiska podle rozsahu, tvaru, mocnosti a 

uloţení výhradního loţiska a přiděluje se pro účely dobývání loţiska těţební organizaci 

tak, aby mohlo být hospodárně vydobyto. Tento prostor je na povrchu ohraničen uzavřeným 

geometrickým útvarem s přímými stranami. Hranice dobývacího prostoru pod povrchem jsou 

přímo ohraničeny pomyslnými svislými rovinami, které přímo procházejí hranicemi na 

povrchu. Ve velmi výjimečných případech tomu tak není (tektonické poruchy, termální 

či minerální prameny, ochranné pilíře apod.). 

Jeho název se přiděluje podle katastrálního území, kde se nachází nebo podle 

toho, kde se nachází jeho větší část (Vyhláška č. 172/1992 Sb., ČBÚ o dobývacích 

prostorech). 

2.7 Plán otvírky, přípravy a dobývání 

Plán otvírky přípravy a dobývání tzv. POPD je základní listinný materiál, který 

organizace ţádající o povolení k těţbě předkládá příslušnému báňskému úřadu. Jeho přesné 

náleţitosti jsou uvedeny v §32 zákona č. 44/1988 Sb., resp. v příloze č. 3 

Vyhlášky č. 104/1988 Sb. Vypracovaný dokument předkládá organizace, jíţ vzniklo 

oprávnění k dobývání. Dokument obsahuje konkrétní odborná posouzení, návrhy a plány 

včetně časových, které s dostatečným předstihem popisují otvírku, přípravu a dobývání 

vhodnou dobývací metodou a i zajištění bezpečnosti provozu. Dále řeší samotné vyčíslení 

vzniklých škod v souvislosti s plánovanou činností a vytváření finančních rezervy, její výši a 

způsob vytvoření pro pokrytí následné sanace a rekultivace pozemků (§32a zákona 

č. 44/1988 Sb.). 

2.7.1 Souhrnný plán sanace a rekultivace 

Souhrnný plán sanace a rekultivace je povinná dílčí část Plánu otvírky, přípravy a 

dobývání nezbytná při předloţení Obvodnímu báňskému úřadu. Jedná se o konkrétní 

dokumentaci navrţeného způsobu sanace a rekultivace dotčeného území s přesnými časovými 

údaji. 
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2.8 Obvodní báňský úřad 

Obvodní báňský úřad (dále OBÚ), je místně příslušný orgán vykonávající dozor státní 

báňské správy. Je přímo podřízeným orgánem Českému báňskému úřadu v Praze, který je 

ústředním orgánem státní báňské správy České republiky. V České republice je 9 Obvodních 

báňských úřadů. Legislativní zakotvení v §38 zákona č. 2/1969 Sb., resp. v zákoně 

č. 61/1988 Sb. 

2.9 Ministerstvo ţivotního prostředí 

Ministerstvo ţivotního prostředí (dále MŢP), je orgánem vrchního státního dozoru ve 

věcech ţivotního prostředí. Je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přírody 

a ţivotního prostředí. Je přímo zodpovědným a nejvyšším orgánem ve věcech udrţitelného 

rozvoje a zachování biodiverzity příštím generacím. Legislativní zakotvení je v §19 zákona 

č. 2/1969 Sb. 

2.10 Sanace a rekultivace 

Pojmy činností, u nichţ se na první pohled zdá, ţe znamenají činnost stejnou. 

Oba pojmy zahrnují všechny činnosti nutné k nápravě škod způsobených či vzniklých 

na pozemcích v důsledku lidské činnosti, zpravidla hornické činnosti. Obě spolu úzce 

a nedílně souvisí, v mnoha úsecích jsou vzájemně provázané, proto se vţdy uvádějí společně. 

Pojem sanace rozumíme jako odmoření a upravení lokality do stabilního 

a nezávadného stavu, který vyhovuje poţadavkům na budoucí vyuţití. 

Rekultivaci potom chápeme jako následné uvedení do stavu co nejvíce podobnému 

stavu původnímu, pakliţe je to ţádoucí nebo stavu funkčnímu v interakci s okolním 

prostředím. Jednotlivé kroky rekultivace mají za úkol co nejvíce zahladit negativní 

antropogenní dopady zásahů do přírody. 

Důleţité je správné rozhodnutí o účelu, k jakému má být lokalita v budoucnosti 

určena. Od tohoto se přímo určuje technologický postup, způsob a pouţité materiály. 
[6]

 

2.11 Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (ÚSES), je krajinotvorný program směřující 

k efektivnímu zvýšení ekologické stability od nejmenších celků aţ po celoevropské sítě. 

Vychází z celku sloţeného z dílčích neméně důleţitých částí, které spolu musejí nekonfliktně 

splývat v harmonické interakci. Legislativní zakotvení v §3, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. 
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2.12 Čedič (Bazalt) 

Čedič (Bazalt) je vyvřelá hornina černošedé aţ černé barvy, která tvoří z větší části 

zemskou kůru. Je třetihorního aţ čtvrtohorního stáří, kdy vznikla utuhnutím vyvřelého 

gabrového magmatu na zemském povrchu. V přírodě se vyskytuje ve formách příkrovů, 

proudů, ale i ţil. 
[9]

 

2.13 Biocentrum 

Biocentrum je krajinný prvek, který umoţňuje svými ekologickými podmínkami 

dlouhodobou existenci jednotlivých druhů nebo celých společenstev původních druhů divoce 

rostoucích rostlin a ţijících ţivočichů a jejich genových zdrojů.
 [9]

 

2.14 Biokoridor 

Biokoridor je krajinná část, propojující vzájemně biocentra tak, aby umoţnil 

potřebnou migraci organismů. Biokoridor je dynamický prvek, který vytváří z biocenter jinak 

izolovaných, systém vzájemně se ovlivňující. Biokoridor nutně nemusí vytvářet existenční 

prostředí pro rozhodující část migrujících organismů, můţe to být pouze stezka mezi 

sousedícími biocentry. 
[9] 

 

Foto 1 – pohled Blzeňský vrch, v pozadí je vidět město Kadaň 

 

Zdroj:[9. 3. 2011, vlastní zpracování]  
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3. Charakteristika zájmového území, jeho současný stav 

Následující část popisuje geografické umístění dobývacího prostoru výhradního 

loţiska čediče Úhošťany. Specifikuje současný stav z pohledu geologického, hydrologického 

a hydrogeologického. Uvádí podmínky klimatické, půdní, zoologické, botanické a poukazuje 

i na budoucí udrţení systému ekologické stability v zájmu udrţitelného rozvoje. 

3.1 Poloha a přístupnost 

Výhradní loţisko čediče Úhoštany se nachází v Ústeckém kraji, v chomutovském 

okrese asi 2 km jiţně od města Kadaň, v prostoru mezi obcemi Úhošťany, Krásný Dvoreček, 

Kadaňská Jeseň, Ţelina a Rokle. Lokalita je na kopci Blzeňský vrch, jehoţ nadmořská výška 

dosahuje 426 m a okolní terén přesahuje v průměru o 60 m. Vrchol kopce tvoří rovná 

plocha, která je dlouhá téměř 800 m a její šířka je aţ 250 m. Na této ploše je několik 

vrcholů, které nad ní samostatně vyčnívají. Úbočí kopce je v současnosti silně zarostlé 

hustými náletovými keřovými porosty, severní a severovýchodní část úbočí je pokryté 

smíšeným lesním porostem. Na úpatích kopce jsou pole, v současné době trvale porostlá 

trávou. Situaci zobrazuje Foto 1 a 3. 

Samotný dobývací prostor loţiska má tvar nepravidelného desetiúhelníku a jeho 

plocha je 248 769     [MS ze dne 2. 3. 1982, zn. DP-280/81] 

Přístupnost loţiska je dána jeho umístěním v lehce přístupném obydleném území, kde 

je vybudována základní infrastruktura. Poblíţ loţiska je vedena státní silnice i státní 

ţeleznice. Z obou těchto komunikací je lom přístupný. Na ţeleznici není přímo 

napojen, nejbliţší zastávka na ţelezniční trati je v obci Ţelina, ta je vzdálena 1,2 km od lomu. 

Přímo je však napojen na silnici Kadaň – Ţatec, ze které byla za odbočkou do obce Ţelina 

vybudována vlastní účelová komunikace do lomu. 
[4]

 

3.2 Geologie loţiska 

„Loţisko je sloţeno z několika geneticky odlišných čedičových těles. Největší a pro 

těţbu nejvýznamnějším loţiskovým tělesem je příkrov, tvořící vrcholovou plošinu 

Blzeňského vrchu o délce 700 m a šířce aţ 400 metrů. Báze příkrovu není rovná, nejvyšší 

nadmořské výšky 415 m dosahuje při jiţním okraji tělesa, odkud klesá severním a západním 

směrem aţ na hodnotu 384 m. Čedičová hornina příkrovu je tvořena bazanitem o mocnosti 

14 aţ 25 m. 
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Niţší partie Blzeňského vrchu jsou tvořeny tělesem přívodní dráhy o délce cca 380 m. 

Báze tohoto tělesa leţí v úrovni 372 aţ 388 m n. m., mocnost činí 7 aţ 29 m. Petrografická 

charakteristika horniny odpovídá hlavnímu tělesu. 

Nadloţí loţiska tvoří svahové hlíny a sutě o mocnosti 0,4 aţ 1,5 m, směrem k úpatí se 

mocnost zvyšuje, místy se vyskytují příměsi různých spraší nebo písků. Na povrchu se 

nachází humózní vrstva o průměrné mocnosti 0,2 m. Před postupem řezu je prováděna 

skrývka, avšak vzhledem k reliéfu území a malé mocnosti nemůţe být humusová vrstva 

skrývána selektivně. 

Podloţí loţiska je tvořeno tufy a tufity, které jsou částečně nebo zcela zjílovělé. Tufy a 

tufity jsou lehké horniny vulkanického původu, jejich způsob uloţení je však příznačný 

horninám sedimentárním. Jejich charakteristickými znaky jsou pórovitost, nízká objemová 

hmotnost (1000 aţ 1600 kg/m³) a nerovnoměrné sloţení“ [citace SPSaR Úhošťany]. 

3.3 Hydrologie a hydrogeologie 

Nadmořská výška uloţení loţiska napovídá tomu, ţe hydrologické podmínky nebudou 

ţádným významným způsobem ovlivňovat lokalitu, a tedy nebude ani potřeba přijímat ţádná 

větší opatření. Loţisko leţí na severovýchodním okraji Doupovských hor v povodí řeky Ohře 

a jeho prostor odvodňuje Úhošťanský potok, který protéká v nadmořské výšce 360 aţ 370 m 

jiţně asi 500 m daleko od centra loţiska. Z toho je tedy zřejmé, ţe loţisko samotné leţí 

dostatečně vysoko nad touto potenciální erozní zónou. 

Hydrogeologickými průzkumy prováděnými před i v průběhu těţby nebyla zjištěna 

významná hodnota hladiny podzemní vody, nebyla zjištěna ani v ţádném, průzkumném 

díle, stejně tak nebyl zaznamenán ani výskyt ţádného pramenu, tedy není potřeba 

ţádného jímání či odvádění důlních vod. Hydrogeologické poměry loţiska lze prohlásit za 

jednoduché. 
[4]
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3.4 Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky loţiska v období let 1901 aţ 2009 uvádí následující tabulka: 

Tabulka 1 - Průměrné klimatické podmínky města Kadaň a okolí 

Meteorologické podmínky Průměrné hodnoty

Průměrná roční teplota 7 - 8 °C

Průměrný roční úhrn sráţek 550 - 560 mm

Průměrná teplota ve vegetačním období (duben aţ září) 13,1 °C

Úhrn sráţek ve vegetačním období (duben aţ září) 300 mm

Nejteplejší měsíc červenec, průměrná teplota 16,3 °C

Nejchladnější měsíc leden, průměrná teplota -2,0 °C

Větrné poměry, převládající směr proudění vzduchu Západní a severozápadní
 

Zdroj: [interní materiály MÚ Kadaň, 17. 2. 2011, vlastní zpracování]. 

3.5 Půdní podmínky 

Loţisko leţí v oblasti, v níţ jsou zastoupeny zejména hnědé lesní půdy. Jedná se o 

typy půd tvořící komplexní pásmo, které zrnitostně přechází od půd lehčího rázu aţ k půdám 

hlinitým a jílovitým. Komplexně mají tyto půdy dobrou jímací schopnost sráţkové vody. 

Půdotvorný substrát je čedič, ze kterého vznikají půdy jílovito-hlinité a jílovité 

s obsahem jílovitých částic v rozmezí 45 aţ 75 %. Podle stupně rozpadu vznikají půdy středně 

hluboké aţ hluboké. Minerálně jsou tyto půdy bohatě zásobeny 

draslíkem, vápníkem, hořčíkem a fosforem. 
[4]

 

3.6 Zoologické hodnocení lokality 

Výskyt ţivočichů v oblasti loţiska a jeho širokého okolí je běţný klimatickým 

podmínkám severních Čech oblasti Podkrušnohoří. Vyskytují se zde různě ohroţené druhy 

ţivočichů. 

Mezi ohroţené druhy v oblasti patří Jestřáb lesní, Ťuhýk obecný, Koroptev 

polní, Slavík obecný, Bělozubka bělobřichá, Bramborníček hnědý, Veverka obecná, Plch 

lesní, Otakárek fenyklový, Lišaj pryšcový, Čmelák rodu Bombus, Mravenec rodu Fermica. 
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Mezi silně ohroţené druhy v oblasti patří Sýček obecný, Krahujec obecný, Ţluva 

hajní, Krutihlav obecný, Pěnice vlašská, Křepelka polní, Ještěrka ţivorodá, Uţovka 

hladká, Slepýš křehký. 

Mezi kriticky ohroţené druhy v oblasti patří Zmije obecná a Strnad luční. 
[5]

 

3.7 Botanické hodnocení lokality 

Loţisko leţí v oblasti středoevropské a jihovýchodoevropské květeny, ve které 

převládá teplomilná květena. Lesy tvoří z převáţné části listnaté druhy stromů. Jsou to dub 

zimní, buk lesní, javor klen, jasan ztepilý, akát (trnovník), bříza bělokorá a habr obecný. 

Z hlediska typologie lesů a lesního vegetačního stupně se lokalita řadí do 3. lesního 

vegetačního stupně - dubovo-bukový. Lesní typ bohatá dubová bučina. 

Inventarizační průzkum chráněných rostlinných druhů, který provedl SÚRPMO Praha 

(Specializovaný ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů) v letech 1981 aţ 1983 

zjistil výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. 

Mezi ohroţené druhy v oblasti patří Kavyl Ivanův, Modravec tenkokvětý, Lilie 

zlatohlávek, Bělozářka liliovitá, Plamének přímý a Třemdava bílá (Foto 2). 

Mezi silně ohroţené druhy v oblasti patří Koniklec luční, Vstavač muţský a Záraza 

síťnatá. 

Kriticky ohroţené rostliny tento průzkum neprokázal. 

Vzhledem k těmto poznatkům došlo ke střetu zájmů ochrany přírody a těţby. Proto 

bylo v roce 1994 dohodnuto řešení, kdy byla stanovena podmínka, ţe postup další těţby se 

nepřiblíţí stanovené hranici. (těţba se nepřiblíţí mezi spojnicí vrcholů DP č. 5 a č. 4 na 15 m 

od hranice DP, v délce 200 m od vrcholu DP č. 5 k vrcholu č. 4 horní hranou). Tato podmínka 

musí být a je navrţenými postupy skrývky a těţby respektována. 
[5]

 

3.8 Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) tak jak byl obecně představen, je 

definován jako sestava několika systémů. Podstatné ovšem je navrhnout jeho koncepci 

v dlouhém časovém horizontu, neboť k těţbě, a tedy k devastaci docházelo také v dlouhém 

období (Foto 6). Tento časový horizont se stanoví při hledání účinného řešení zahlazování 

těţební činnosti. V konkrétní lokalitě na základě konkrétních poznatků. 
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Návrh ÚSES spojuje ochranu vybraných zachovaných ekologicky stabilních částí 

krajiny s jejich prostorovým doplněním o nové prvky tam, kde je to z hlediska funkčnosti 

celého systému nezbytné nebo ţádoucí. 

 

Foto 2 - Třemdava bílá (Dictamnus albus) 

 
Zdroj:[11. 3. 2011, vlastní zpracování] 

 

 

 

 

Foto 3 - Pohled na hranici dobývacího prostoru 

 
Zdroj:[11. 3. 2011, vlastní zpracování] 
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4. Návrh plánu sanace a rekultivace dotčeného území 

Kapitola navrhuje konkrétní způsob rekultivace pro danou oblast lomu Úhošťany. 

Sanace a rekultivace jako proces je nezbytná bez jasné koncepce řešení. 

4.1 Koncepce řešení 

Zásadním a nejsloţitějším problémem rekultivace je konfrontace teorie a praxe. 

Je nanejvýš důleţité určit ekologicky a sociálně vhodnou metodu sanace a rekultivace, 

s přihlédnutím k její ţádoucí ekonomické náročnosti. Při výběru způsobu rekultivace se musí 

najít optimální kombinace rekultivačních způsobů. Je nutné přihlédnout k řadě faktorů, jako 

jsou: 

- charakter zasaţeného území a jeho okolí; 

- sociálně-ekonomické podmínky (lidnatost, velikost a struktura ZPF a LPF, intenzita 

industrializace apod.); 

- poţadavky a záměry územní dokumentace; 

- moţnosti vyuţití území po ukončení rekultivace. 

 

Rekultivační procesy v krajině mají v konečné fázi časový horizont několika století. 

Je nutné, aby proces byl v počáteční etapě v zásadní harmonii s ekosystémy okolních 

biokoridorů, na které se musí plynule napojit a tím dát základ pro budoucí 

ekologickou, sociální a ekonomickou stabilitu krajiny. 

Dalším faktorem je neustálý vývoj a rozvoj rekultivačních procesů a nároků na ně. 

Způsoby rekultivace a jejich struktura se mění s měnícím se trendem vývoje mnoha oborů, 

jako jsou stavebnictví, energetika, zemědělství, ekologie a další. Prioritou musí zůstat 

ekologická hlediska, proto je nutné přijímat pokud moţná co nejvíce ţádoucí a příznivé 

způsoby rekultivace a pracovní postupy k přírodnímu prostředí. 
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Těţba na loţisku Úhošťany si vyţádala a ještě vyţádá zábor pozemků ZPF i LPF 

v následujícím rozsahu: 

Tabulka 2 - Zábor pozemků na loţisku Úhošťany k 2. 3. 1982 

Druhy zabrané půdy Výměra

ZPF – orná 0,4122 ha

ZPF – pastvina 10,9320 ha

LPF 1,1226 ha

Ostatní plocha 12,4101 ha

 Zdroj: [interní materiály EUROVIA Kamenolomy, a. s., 17. 2. 2011, vlastní zpracování]. 

 

4.2 Doporučené způsoby rekultivace 

Pro rekultivaci lomu Úhošťany a přilehlých dotčených pozemků jsou doporučeny následující 

varianty a postupy rekultivace. Grafické znázornění navrţených rekultivací je uvedeno 

v mapové příloze č. 1, kde jsou taktéţ vyobrazeny jednotlivé plochy celého lomu Úhošťany. 

Obrázek 1 - Aktualizované navrţené grafické zobrazení rekultivace lomu Úhošťany 

 

Zdroj: [17. 2. 2011, vlastní zpracování]. 
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4.2.1 Zemědělská rekultivace 

Zemědělská půda je pro člověka, a pro jeho potřeby důleţitou formou vyuţití. Otázkou 

zůstává, nakolik bude do budoucna zemědělská půda poptávána, o to víc je nesnadné 

předpovídat, jek veliká bude poptávka po půdě vzniklé rekultivací dobývacího prostoru 

resp. dotčeného území. Samozřejmě není nutné zemědělskou půdu připravit pro její okamţité 

vyuţití pro zemědělství, ale je důleţité ji pro tyto účely připravit resp. „vyrobit“. Je vţdy lepší 

variantou zemědělskou půdu mít v záloze neţ ji nenávratně zlikvidovat. 

Přípustnější variantou, která se nabízí, je vhodný smíšený typ zemědělské rekultivace. 

Pro tyto účely se budují různé botanické prvky, jako jsou remízy, svahy, meze, úţlabí apod. 

V těchto objektech, vzhledem k jejich odlišným vlastnostem, najde útočiště velké mnoţství 

ţivočichů a rostlin, které by ve vybudované zemědělské půdě neměli vhodné ţivotní 

podmínky. Tím se docílí vyšší přírodní rozmanitosti druhů a zvýšení celkové ekologické 

stability celé oblasti. 

Po skončení těţby v lomu Úhošťany a likvidaci jeho technického vybavení 

je zemědělská rekultivace o celkové výměře 3,4532 ha navrţena na ploše A, která v současné 

době představuje rovinatou severní část technologické plochy. Jednotlivé plochy 

jsou lokalizovány v mapové příloze č. 1. 
[6]

 

4.2.2 Lesnická rekultivace 

Lesnická rekultivace je také ţádoucí metodou. Lesnické způsoby rekultivace mají 

význam protierozní, hydrologický, stabilizační, klimatický, asanační, hygienický, rekreační 

a další. Pro efektivní plnění těchto poţadavků je důleţité provádět lesnické rekultivace pokud 

moţno co nejblíţe přirozeně vzniklým útvarům s podobnou druhovou skladbou. 

V zájmu dodrţení procesu je nutné respektovat následující zásady: 

- pro výsadbu vybrat pouze druhy vhodné konkrétním stanovištním podmínkám; 

- stanoviště ošetřovat a udrţovat v souladu s jejich přirozenými charakteristikami; 

- hutnění povrchu i ve fázi přípravy nutno citlivě posoudit s ohledem k navrţenému 

systému sítě cest a zaloţení lesních průseků; 

- prostorovou skladbu výsadby realizovat v co nejpřirozenější kompozici a vysoké 

členitosti; 

- k výsadbě uţít autochtonní druhy dřevin. Druhy alochtonní volit výjimečně a to pouze 

tehdy, nehrozí-li negativní důsledky pro lesní ekosystém; 
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- les má podporovat zvláštní funkce, mezi které patří ochrana půdy, ochrana ovzduší, 

ochrana biotopů, ochrana proti šíření hluku a další; 

- vytvářet netypická stanoviště či oblasti. K rozmanitosti je potřeba i nestejnorodost, 

tak jak je tomu v kaţdém lese, i v přirozeném lese najdeme různá zvláštní místa. 

Jsou to suchá místa, teplé svahy, prosluněné palouky, obzvlášť vlhké či podmáčené 

plochy, místa s jiným výskytem půdy. Tato místa mají odlišné vlastnosti a mohou 

vzniknout cíleně, ale i nechtěně jiţ v průběhu rekultivačního procesu. Omylem by 

bylo myslet si, ţe jde o chybu rekultivačního procesu, útvary jsou ţádoucí. 

V průběhu sanace a rekultivace území dotčeného těţební činností lomu Úhošťany 

bude nutno stabilizovat a obnovit zalesnění střední části DP. Provedení lesnické rekultivace 

bude na ploše o výměře 6,2461 ha. Lesnická rekultivace je navrţena na plochách B. 

Jednotlivé plochy jsou lokalizovány v mapové příloze č. 1. 
[6]

 

4.2.3 Zatravnění – ostatní rekultivace 

Plochy určené k zatravnění jsou důleţité k posílení nebo udrţení ekologické stability 

v oblastech, kde by nebyla pro dané podmínky efektivní zemědělská nebo lesnická 

rekultivace. 

Význam koloběhu hmoty pro účely správného vyţivování je prakticky nezbytný. 

Estetický význam je ceněný z pohledu celospolečenského, je důleţitý při utváření 

udrţitelných a přijatelných podmínek tvorby krajiny. 

Velmi důleţitá je i druhová rozmanitost jednotlivých porostů lučních rostlin. 

Tuto zaručí zastoupení dvouděloţných rostlin, neboť ty mají rozličné chování oproti travám. 

Jsou schopna se velmi variabilně přizpůsobit resp. měnit v závislosti na změnách průběhu 

počasí a způsobu obhospodařování v jednotlivých časových obdobích. 

Vzhledem k ţádoucí potřebě zachování rozmanitosti porostů v příslušném regionu, 

je nutné se přiklánět k autochtonním druhům rostlin. 

Řádný vývoj lučních porostů a trav zaručuje pouze vhodná základní péče. Vhodnou 

základní péčí se rozumí příslušným způsobem připravený prostor, tedy povrch i podloţí 

a volba vhodného zastoupení lučních bylin a trav. Následná péče jiţ potom zaručí potřebnou 

údrţbu v poţadované kvalitě. Údrţba spočívá v odstraňování náletových dřevin, sečení 

či spásání. 
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V lokalitě lomu Úhošťany se jedná o svahové partie, které jsou přímo nevhodné pro 

zemědělskou nebo lesnickou rekultivaci. Jejich celková výměra činí 14,6447 ha, je navrţena 

na plochách C (Foto 7), D (Foto 6) a E. Jejich umístění je uvedeno v mapové příloze č. 1. 
[6] 

4.2.4 Přirozená sukcese 

Sukcese je pojem, který vyjadřuje přirozený a předvídatelný způsob vývoje přírodního 

prostředí, který je nepozorovatelný v krátkém časovém období. 

Lokalita lomu Úhošťany přímo nabízí variantu přirozené sukcese, a to pro strmé 

lomové stěny, které zůstanou neodtěţené. Jejich sanační a rekultivační práce by byly velice 

nákladné a technologicky náročné. Ze zkušeností z obdobných lokalit je dán předpoklad, ţe 

i zde dojde k vývoji bylinné, keřové a později i stromové vegetace. Jedná se o plochu 

v celkové výměře 5,1862 ha, a je navrţena pro plochy F. Jednotlivé plochy jsou lokalizovány 

v mapové příloze č. 1. 
[6]

 

4.2.5 Komunikace 

Do této skupiny se navrhují všechny současné komunikace. Jedná se o plochu 

v celkové výměře 0,7668 ha, navrţena pro plochy G. Jednotlivé plochy jsou lokalizovány 

v mapové příloze č. 1. 

4.3 Technická etapa rekultivace 

Technická etapa rekultivace je obdobím po skončení těţby, kdy se území postiţené 

důlní činností začíná připravovat ke svému budoucímu účelu a to nejen společenskému, ale 

i krajinnému, je to vlastními slovy „výstavba“ prostoru pro nové vyuţití. 

4.3.1 Sanační úpravy 

Z hlediska sanačních prací je nejdůleţitější a zásadní konečný tvar území a jeho 

vyuţití, neboť právě tyto faktory přímo determinují charakter zeminy na povrchu území, 

stejně jako charakter materiálů navrhovaných do podloţních partií. Tvar území po ukončení 

těţební činnosti jiţ v rámci technické etapy rekultivace nebude moţné zásadně měnit. Je proto 

velmi důleţité zvolit a navrhnout vhodné materiály, které budou v souladu se záměrem 

vyuţití území po ukončení těţby. 

Po ukončení těţby zůstanou obnaţená lomová plata, jejichţ povrch bude tvořit 

rozpraskaná vrstva čediče, kterou bude v rámci sanačních prací nutno překrýt zahliněným 
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odpadem a převrstvením skrývkovými zeminami. Zde vzniká velký prostor pro uloţení 

příp. uskladnění inertního odpadu. 

Na územích, kde je navrţena zemědělská a lesnická rekultivace bude vytvořena 

podorniční vrstva o mocnosti min. 1 m, území navrţená k zatravnění bude převrstveno 

min. 0,5 m. 

4.3.2 Terénní a protierozní úpravy 

Dorovnání menších terénních nerovností je plánováno na plochách navrţených 

k zemědělské rekultivaci, lesnické rekultivaci a zatravnění. Je navrţeno v rozsahu 

u sanačních prací max. do 3000 m    , u terénních úprav v rovině max. do 1000 m     

a u terénních úprav ve svahu max. do 5000 m    . Na plochách F vzhledem k jejich 

charakteru nejsou plánovány ţádné terénní úpravy. 

Protierozní úpravy vzhledem k charakteru území nejsou navrhovány. 

4.3.3 Navezení ornice 

Navezení ornice, příp. jiné vhodné zeminy je nezbytné pro úspěšnou zemědělskou, 

lesnickou rekultivaci a i k zatravnění. Potřebný objem ornice či jiné vhodné zeminy bude 

nutno získat z jiných zdrojů. 

Převrstvení, které bude potřeba na jednotlivé druhy rekultivací je navrţeno 

v následujících mocnostech. Zemědělská rekultivace a lesnická rekultivace shodně 

0,5 m, zatravnění 0,2 m. 

4.3.4 Přístupové cesty 

Pro veškeré účely sanačních prací i celkové technické rekultivace budou vyuţity 

stávající komunikace prostoru lomu. 

4.3.5 Vodohospodářská opatření 

S přihlédnutím ke znalosti morfologie terénu, budoucímu způsobu vyuţití území 

a charakteru rekultivace, nejsou navrhována ţádná zásadní vodohospodářská 

opatření. Nutno ovšem uvést, ţe pouze za předpokladu, ţe nedojde ke změně současného 

vodního reţimu. Tato změna je však málo pravděpodobná. 
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4.4 Biologická etapa rekultivace 

Biologická etapa rekultivace představuje období „oţivování“ rekultivovaného území. 

Je to následující etapa po technické etapě rekultivace. V této etapě se jednotlivá území 

přizpůsobují co nejvíce budoucímu krajinnému vzhledu podle navrţené rekultivace. 

4.4.1 Zemědělská rekultivace 

Zemědělská rekultivace je nejnáročnější rekultivací, neboť musí splňovat přesně 

stanovená kriteria. Důleţité je, aby po převrstvení zúrodnitelnými zeminami došlo co nejdříve 

k biologickému oţivení překryvné vrstvy. Optimální řešení pro potřeby podmínek lokality 

lomu Úhošťany je melioračně efektivní agrocyklus. Meliorační agrocyklus zahrnuje činnosti 

jako je smykování, vláčení, setí vojtěšky či jetelotravních směsí, sečení s rozřezáním kosené 

hmoty, orbu apod. Území po skončení naváţení ornice bude urovnáno, pohnojeno a zoráno. 

Biologická etapa zemědělské rekultivace je rozvrţena do pětiletého melioračního agrocyklu. 

V průběhu tohoto agrocyklu bude na území probíhat pěstování vojtěšky, luskovinoobilné 

a jetelotravní směsi. V posledním melioračním cyklu bude vyset trvalý travní porost, ve 

kterém budou zastoupeny byliny jílek, lipnice, psineček, štírovník, kostřava a jetel plazivý. 

Travní porosty budou minimálně 2x ročně udrţovány kosením a přihnojováním, 

popř. kosením s rozřezáním kosené hmoty. 

 

Navrţený chronologický postup prací při zemědělské rekultivaci: 

 

0. rok – po navezení ornice 

Fáze 1 - fyzikální, chemický a mikrobiologický rozbor ornice; 

Fáze 2 - doplnění potřebných biogenních prvků a humusu, příp. průmyslového hnojiva; 

Fáze 3 - kultivace a hluboká orba do hloubky 30 cm. 

 

1. rok 

Fáze 1 - smykování; 

Fáze 2 - vláčení; 

Fáze 3 - setí jarní luskovinoobilné směsi pro účely zeleného hnojení (oves, peluška, bob); 

Fáze 4 - kosení a rozprostření pokosené zeleně jako hnojení; 

Fáze 5 - střední orba do hloubky 24 cm; 

Fáze 6 - smykování; 
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Fáze 7 - vláčení; 

Fáze 8 - výsev vojtěšky; 

Fáze 9 - uválení. 

 

2. rok 

Fáze 1 - vláčení; 

Fáze 2 - první kosení vojtěšky s rozřezáním, ponechání zelené pokosené hmoty na místě; 

Fáze 3 - druhé kosení vojtěšky s rozřezáním, ponechání zelené pokosené hmoty na místě. 

 

3. rok 

Fáze 1 - vláčení; 

Fáze 2 - první kosení vojtěšky s rozřezáním, ponechání zelené pokosené hmoty na místě; 

Fáze 3 - druhé kosení vojtěšky s rozřezáním, ponechání zelené pokosené hmoty na místě; 

Fáze 4 - přihnojení (předchozí rozbor ţivin). 

 

4. rok 

Fáze 1 - vláčení; 

Fáze 2 - první kosení vojtěšky s rozřezáním, ponechání zelené pokosené hmoty na místě; 

Fáze 3 - druhé kosení vojtěšky s rozřezáním, ponechání zelené pokosené hmoty na místě. 

 

5. rok 

Fáze 1 - vláčení; 

Fáze 2 - kosení vojtěšky s rozřezáním, ponechání zelené pokosené hmoty na místě; 

Fáze 3 - zaorání vojtěšky hlubokou orbou do hloubky 30 cm; 

Fáze 4 - vláčení. 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.4.2 Lesnická rekultivace 

Pro úspěšnou lesnickou rekultivaci je nejdůleţitější výběr vhodných dřevin (stromů 

a křovin). Je nutné vycházet ze znalostí geografického území a jeho okolí z hlediska 

zastoupení dřevin, z hlediska povahy zalesňovaných pozemků a z hlediska funkčního typu 

porostu. Při výběru druhů je dána přednost druhům schopným se přizpůsobovat atypickým 

podmínkám devastovaných území. 
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Pro lokalitu lomu Úhoštany, jsem navrhl následující zastoupení dřevin: dub zimní, 

jasan ztepilý, letní javor klen, bříza, akát, borovice lesní, modřín. Jejich konkrétní zastoupení 

je variabilní podle jednotlivých budoucích stanovišť. 

Na plochách B (viz mapová příloha č.1) bude provedena výsadba sazenic. Tyto budou 

vysazovány prostokořenné, případně obalované. Budou vysazovány ve sponu 0,75 x 1,2 m,  

tedy 8333 sazenic na 1 ha. Vhodné období pro výsadbu prostokořenných rostlin je podzim, 

pro obalované jaro a podzim. Pro vyšší úspěšnost se doporučuje ruční výsadba. 

Vysázené rostliny dřevin je třeba chránit proti suchu, útlaku a konkurenci, jako i proti 

okusu zvěří. Proti okusu zvěří je nejúčinnější mechanická ochrana (oplocení), příp. chemická 

ochrana (postřiky, nátěry). Proti suchu a útlaku konkurenčními rostlinami (buřeň) je vhodná 

aplikace mulčovacích plachetek o rozměru 0,60 x 0,60 m, které omezují růst konkurenčních 

rostlin a tím zamezují jejich útlaku. Zvyšují půdní vlhkost v kořenovém prostoru sazenice 

a naopak sniţují výpar vody. K mulčování je vhodné vyuţít rašelinu příp. kůru jehličnatých 

dřevin. Odstraňování konkurenčních či utiskujících rostlin se provádí ručně 2x za rok, 

odstraněné rostliny se ponechají leţet a ponechají se tak jako přirozený mulč. V suchých 

obdobích je nutné zajistit dostatečnou zálivku čerstvě zasazených sazenic dřevin. Mnoţství 

zálivky je závislé podle konkrétního stanoviště, v průměru je to 10 – 20 litrů na sazenici za 

14 dní. 

 

Navrţený chronologický postup prací při lesnické rekultivaci: 

 

1. rok – při podzimní výsadbě 

Fáze 1 - ochrana proti okusu. 

 

2. rok 

Fáze 1 - dosázení chybějících, příp. zašlých sazenic; 

Fáze 2 - okopávka 2x; 

Fáze 3 - vyţínání 2x; 

Fáze 4 - ochrana proti okusu. 

 

3. rok 

Fáze 1 - přihnojení; 

Fáze 2 - vyţínání 2x; 
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Fáze 3 - okopávka 2x; 

Fáze 4 - ochranný nátěr proti okusu; 

Fáze 5 - osazení rostlin mechanickou ochranou proti okusu. 

 

4. rok 

Fáze 1 - vyţínání 2x; 

Fáze 2 - okopávka 2x; 

Fáze 3 - provedení ochranného nátěru proti okusu; 

Fáze 4 - kontrola mechanické ochrany proti okusu. 

 

5. rok 

Fáze 1 - hnojení (5 dkg na sazenici); 

Fáze 2 - vyţínání 2x; 

Fáze 3 - provedení ochranného nátěru proti okusu; 

Fáze 4 - ţádoucí prořez. 

 

 V této kapitole je na závěr nutné uvést, ţe tato pěstební péče je sice rozvrţena do 5-

ti  let, v současné době není však moţné přesně specifikovat a prognostikovat vývoj 

klimatických podmínek v budoucnosti, ani dalších moţných jiných okolností, které  

v současnosti ani nelze specifikovat. Vzhledem k těmto okolnostem je moţné pěstební péči 

v potřebném rozsahu upravit. 

4.4.3 Zatravnění 

Zatravnění je nejrozsáhlejší navrţené řešení budoucího vyuţití lokality lomu 

Úhošťany. Důleţité je, aby způsob zřízení trvalého travního porostu respektoval vegetační 

a přírodní podmínky lokality a jejího přilehlého okolí. Proto je výhodné navrţené pouţití 

komerčně dostupných travních směsí, které budou v následujících letech doplňovány druhy, 

které jsou v lokalitě hojně zastoupeny a rozšířeny. 

Péče o porost spočívá zejména v pravidelném kosení, při kterém je důleţitá vhodná 

volba výšky a doby kosení. Tyto faktory přímo ovlivňují přeţití většiny semenáčů bylin. 

Běţně je doporučeno v úvodních letech pozdější kosení z důvodu řádného vysemenění 

zralých bylin. Zbytky rostlin se oproti lesnické rekultivaci musí odklidit, neboť by vzniklý 

mulč přímo bránil většině semenáčů v dalším růstu, nebo by tento výrazně zpomalil. 



 

Bc. Petr Panuška: Aktualizace SPSaR výhradního loţiska čediče Úhošťany 

 

2011  22 

 

  

 

Přechodová oblast mezi zatravněnou oblastí a oblastí lesnické rekultivace vyţaduje 

zvýšenou pozornost, neboť mezi těmito oblastmi dochází ke styku dvou systémů, které mají 

rozdílné vlastnosti. V této přechodové oblasti vznikají typické podmínky pro vegetaci 

rozmanitých společenstev. Tyto podmínky jsou důleţité právě pro budoucí soulad mezi těmito 

dvěma rozdílnými systémy. Proto je zásadní dlouhodobé zachování těchto přechodových 

oblastí. 

 

Navrţený chronologický postup prací při zatravnění: 

 Založení porostu na jaře 

Fáze 1 - urovnání terénu; 

Fáze 2 - setí travní směsi v dávce 90 kg/ha. 

 

Péče o porost (po 3 roky) 

Fáze 1 - dosetí holých míst; 

Fáze 2 - kosení 2x. 

4.5 Likvidace dlouhodobého hmotného majetku 

Likvidací dlouhodobého hmotného majetku se rozumí likvidace veškerého majetku, 

který se bude nacházet v areálu lomu Úhošťany po ukončení těţby. Jedná se o jednotlivé 

budovy (Foto 4), technická zařízení (Foto 5), stroje, lampy, stoţáry, kabely, rozvodny, 

trasformátorovny, pasovky apod. Náklady na tuto likvidaci (demoliční a demontáţní práce) 

budou prováděny vlastními kapacitami těţební společnosti. Budou financovány z vlastních 

provozních nákladů a nejsou tedy zahrnuty v tvorbě finanční rezervy na SaR. 

Foto 4 - Správní budova 

 

 

 

Zdroj: [11. 3. 2011, vlastní zpracování]  
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5. Ekonomické zhodnocení stávajícího a aktualizovaného 

Souhrnného plánu sanace a rekultivace 

Kapitola řeší názorně ekonomický rozdíl mezi stávajícím a aktualizovaným Souhrnným 

plánem sanace a rekultivace. 

Obrázek 2 - Grafické znázornění stávající rekultivace v roce 1998 
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Pozn.: oranţová – zemědělská rekultivace, hnědá – lesnická rekultivace, zelená – zatravnění, ţlutá – sukcesní plocha. 

Zdroj: [interní materiály těţební společnosti zahrnuté v SPSaR, 17. 2. 2011, vlastní zpracování] 

 

 

Obrázek 2 je zkomprimovaný sken původní mapy upravený tak, aby byl názorně 

pouţitelný pro práci. Jedná se barevné grafické znázornění stávající schválené rekultivace. 

Jsou zde vidět jednotlivá plata a jejich způsob rekultivace. Je to nejprůkaznější forma 

pro důleţitou konfrontaci s nabízeným návrhem (aktualizací) rekultivace. V originále je mapa 

formátu A0 a je majetkem těţební společnosti, s jejím souhlasem je k práci přiloţena kopie 

formátu A3, zaloţená v deskách jako mapová příloha č. 2. 
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Tabulka 3 - Lom Úhošťany - náklady na sanaci a rekultivaci 1998 v Kč 

v rovině ve svahu zemědělská lesnická zatravnění

zemědělská 617 000 64 785 693 508 246 800 1 622 093

lesnická

zatravnění

sukcese

zemědělská 491 400 51 597 552 334 196 560 1 291 891

lesnická

zatravnění  

sukcese

zemědělská 661 600 69 468 743 638 264 640 1 739 346

lesnická

zatravnění

sukcese

zemědělská 528 000 55 440 593 472 211 200 1 388 112

lesnická

zatravnění

sukcese

zemědělská 442 800 46 494 497 707 177 120 1 164 121

lesnická

zatravnění 44 300 70 880 13 290 128 470

sukcese

zemědělská

lesnická

zatravnění 408 200 42 861 122 460 573 521

sukcese

zemědělská

lesnická 440 000 440 000

zatravnění

sukcese

zemědělská

lesnická

zatravnění

sukcese

zemědělská 74 382 796 242 598 000 283 360 1 751 984

lesnická

zatravnění 375 600 600 960 112 680 1 089 240

sukcese

CELKEM 3 568 900 405 027 671 840 3 876 901 598 000 300 000 1 500 000 1 379 680 440 000 248 430 12 988 778

I          

technologi

cká plocha 

+ deponie

C         

plato      

410 m 

D           

plato       

380 m 

E           

plato       

370 m

G        

plocha 

mezi platy 

C,D,E 

H               

severní 

část DP

F        

lomové 

stěny

likvidace 

komunika

cí

likvidace 

HIM*

biologická etapa
CELKEM

A         

plato     

395 m 

zeminy odvodnění

B        

plato     

405 m

Plocha
způsob 

rekultivace
sanace

terénní úpravy

 

Zdroj: [interní materiály těţební společnosti zahrnuté v SPSaR, 17. 2. 2011, vlastní zpracování] 

*Poznámka: HIM (hmotný investiční majetek) je dnes jiţ nepouţívaný výraz. Nahrazuje jej DHM (dlouhodobý 

hmotný majetek). 

 

 Tabulka 3 přehledně uvádí konkrétní náklady na rekultivaci zasaţeného území podle 

stávajícího návrhu graficky zobrazeného v předchozím obrázku 2. V levém sloupci jsou 

uvedeny konkrétní jednotlivé plochy (plata), která jsou pro zřetelnost označená písmeny. 

V druhém levém sloupci je pro zjednodušení ke kaţdé ploše uvedena moţnost rekultivace. 

Vše je řádně nadepsáno v prvním řádku tabulky. Ten pojmenovává moţnost provedení všech 

prací v rámci jednotlivých druhů rekultivací. Poslední řádek i sloupec shodně sumarizují 

všechny náklady. 
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Pohled na Tabulku 3 okamţitě objeví v posledním řádku údaj o nákladu na SaR 

ve sloupci likvidace komunikací a likvidace HIM (hmotný investiční majetek je dnes jiţ 

nepouţívaný výraz. Nahrazuje jej DHM dlouhodobý hmotný majetek). Tento náklad je od 

počátku fixním nákladem navrţeným kvalifikovaným odhadem pro celý areál řešeného 

území. Náklad je stanoven stávajícím SPSaR a navrhuji jej ponechat, neboť mnoţství ani 

velikost DHM v areálu lomu Úhošťany se do současné doby nezměnil. 

 

Obrázek 1 - Aktualizované navrţené grafické zobrazení rekultivace lomu Úhošťany 

Zdroj: [autor 17. 2. 2011, vlastní zpracování] 

 

Obrázek 1 názorně graficky představuje autorem navrţené rekultivace na 

jednotlivých plochách (platech). Z obrázku je zřejmý současný stav dobývacího prostoru, jeho 

jednotlivé plochy (plata). Obrázek byl vytvořen autorem přímo na počítači firmy v grafickém 

porogramu DesignCad 3D MAX – Version 14, který má pro svoje účely těţební společnost 

zakoupen a nainstalován. Program umoţňuje jednoduchým způsobem měnit, vkládat, 

zakreslovat a jinak upravovat plochu. Pracuje s přesnými souřadnicemi a čísly, umoţňuje 

okamţitě vidět plochy, objemy, vzdálenosti apod. Za jeho přispění je tedy moţné okamţitě 
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vidět polohu, rozměry a obsah navrţených ploch. Plochy autor navrhl podle hranic, které jsou 

tvořeny: hranicí dobývacího prostoru, komunikacemi, lomovými stěnami jednotlivých plat. 

Tabulka 4 - Výměra rekultivace na jednotlivých platech lomu Úhošťany 

plata plocha výměra rekultivace (m²)

zemědělská lesnická zatravnění sukcese

A areál závodu 34 532

B mezi areálem a platem 62 461

C lomové plato I 24 275

D lomové plato II 64 154

E odval 58 018

F lomová stěna 51 862

G cesta 7 668

celkem plochy (m²) 34 532 62 461 146 447 59 530

celkem (m²) 302 970

Zdroj: [autor 21. 2. 2011, vlastní zpracování] 

 

Tabulka 4 přehledně informuje o výměrách jednotlivých pojmenovaných ploch, jejich 

písemné označení. Je z ní zřejmé jaká rekultivace je na jaké ploše (platu) navrţena. 

Pro názornost je tabulka barevně vyladěna dle Obrázku 1. 

 Informace v tabulce 4 jsou výstupem navrţeného grafického zobrazení jednotlivých 

rekultivací zájmového území v programu Design Cad jiţ dříve popsaným.  

 

Foto 5 - DHM - pasové dopravníky, úpravna, zásobníky 

 

Zdroj: [11. 3. 2011, vlastní zpracování] 
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Tabulka 5 - Náklady jednotlivých období sanace a rekultivace lomu Úhošťany 

plata plocha

sanační    

práce 

terénní 

úpravy v 

rovině

terénní 

úpravy ve 

svahu

navezení 

zemin
lesnická zatravnění zemědělská

cena (2009/2010) 40 Kč/m³ 70 Kč/m³ 95 Kč/m³ 80 Kč/m³ 300 000 Kč/ha 40 000 Kč/ha 80 000 Kč/ha

A areál závodu 414 384 241 724 1 381 280 276 256

B mezi areálem a platem 749 532 2 966 898 2 498 440 1 873 830

C lomové plato I 291 300 388 400 97 100

D lomové plato II 769 848 1 026 464 256 616

E odval 696 216 406 126 232 072

F lomová stěna

G cesta

celkem plochy (m³) 2 921 280 647 850 2 966 898 5 294 584 1 873 830 585 788 276 256

celkem (Kč) 11 830 612 2 735 874

CELKEM (Kč) 14 566 486

technická etapa biologická etapa

Zdroj: [autor 21. 2. 2011, vlastní zpracování] 

 

 

Tabulka 5 přehledně uvádí jednotlivé náklady (finanční prostředky) nutné 

pro navrţenou rekultivaci zájmového území. Zobrazuje konkrétní plochy (plata) a konkrétní 

náklady (finanční prostředky) potřebné k realizaci návrhu uvedeném na Obrázku 1. 

Postup výpočítaných hodnot. Ceny sanačních a rekultivačních prací byly navrţeny 

v cenové hladině roku 2009/2010, podle skutečně realizovaných akcí ve srovnatelných 

podmínkách v těchto letech. Autor navrhuje (kapitola 4.3.2 Terénní a protierozní úpravy) 

následující maximální rozsah: sanační práce 3000 m³/ha, terénní úpravy v rovině 1000 m³/ha 

a terénní úpravy ve svahu 5000 m³/ha. 

Technická etapa rekultivace vychází z autorem navrţeného rozsahu prací a s cenou 

za 1m³, proto je nutno výměru udávanou v předchozí Tabulce 4 v m  převést na hektary (ha), 

vynásobit navrţeným rozsahem prací a vynásobit cenou za 1m³. 

V případě sloupce navezení zemin je výpočet jednodušší, neboť autor navrhuje 

(kapitola 4.3.3 Navezení ornice) maximální převrstvení u zemědělské a lesnické rekultivace 

shodně 0,5 m a u zatravnění 0,2 m. Tedy výměru uvedenou v předchozí Tabulce 4 je nutno 

vynásobit navrţenou mocností převrstvení a cenou za 1m³. 

Biologická etapa rekultivace počítá taktéţ s cenou za 1 ha a tedy postup je obdobný 

jako v případě techické etapy rekultivace. 

Poslední řádek sumarizuje náklady technické i biologické rkeultivace. 
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Náklady na navrţenou sanaci a rekultivaci 14 566 486 Kč (viz Tabulka 5). 

Zůstatek rezervy k 1. 1. 2011  u organizace 10 691 083 Kč (interní informace společnosti). 

Potřeba doplnění rezervy     3 875 403 Kč (jejich matematický rozdíl). 

 

Závěrem kapitoly je vyhodnocení obou řešení. Je zřejmé, ţe stávající návrh sanačních 

a rekultivačních prací zahrnutý v Souhrnném plánu sanace a rekultivace území dotčeného 

těţbou výhradního loţiska čediče Úhošťany je v důsledku pokračování těţby nevyhovující.  

Je to dáno zejména tím, ţe byly uvolněny k těţbě další zásoby a tomu, ţe v současné době jiţ 

realita dobývacího prostoru neodpovídá prostoru uvaţovanému stávajícím SPSaR. Stejně jako 

musíme uvaţovat s dalšími změnami vlivem pokračující těţby.  

Stávající SPSaR navrhuje na velké ploše zemědělskou rekultivaci, ale vzhledem 

k současným ekonomickým podmínkám je potřeba zdůraznit, ţe těţba probíhá výrazně 

ekonomicky a tedy za účelem zisku. Sukcesní plochy (stěny) zůstávají výrazně větší a vyšší 

a těţba směřuje výhradně za kvalitní surovinou. Realita dobývacího prostoru tedy neodpovídá 

představě stávajícího SPSaR. Zároveň je třeba si uvědomit časové období uplynulé 

od zpracování stávajícího SPSaR (9/1998). 

V neposlední řadě je to i poptávka po zemědělské půdě a ta je dnes také rozdílná. 

Proto je ţádoucí sníţit i náklady na sanaci a rekultivaci zájmového území, neboť by bylo asi 

zbytečné vytvářet prostor, který v budoucnosti nenajde své plnohodnotné vyuţití. Proto autor 

navhrhuje na velké části zatravnění. 

Vizuelním porovnáním obou návrhů je zřejmé, kde a k jakým změnám došlo. 

Ekonomicky je tato skutečnost zřejmá z vysvětlujících tabulek. 
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6. Návrh vytvoření finančních rezerv a jejich časový plán 

Povinnost vytvoření finančních rezerv je přímo zakotvena v zákoně č. 44/1988 Sb. 

Ceny sanačních a rekultivačních prací byly navrţeny v cenové hladině roku 2009/2010, podle 

skutečně realizovaných akcí ve srovnatelných podmínkách v tomto roce. 

6.1 Rezerva na vypořádání důlních škod 

Ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. § 37a, odst. 1, je organizace povinna vytvářet 

rezervu finančních prostředků na vypořádání důlních škod. Tato rezerva, tvořená na vrub 

nákladů musí odpovídat potřebám na vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle 

jejich vzniku, popřípadě v předstihu před jejich vznikem. 

Pro lom Úhošťany přicházejí v úvahu škody související s moţností sesuvů, 

s rozpojováním těţené horniny, s provozováním technologického zařízení, znečištěním 

ropnými látkami apod. 

Finanční rezerva na vypořádání důlních škod bude vytvořena v celkové výši 

50 000 Kč. V případě čerpání z této rezervy bude vyčerpaná částka do uvedené výše opět 

doplněna. Čerpání z této rezervy bude probíhat ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., § 37a, odst. 

2 a 3, tedy na základě řádně podané opodstatněné ţádosti se všemi náleţitostmi organizace 

příslušnému báňskému úřadu. 

6.2 Rezerva na sanace a rekultivace 

Zákon č. 44/1988 Sb., § 31, odst. 5 a 6, o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, 

v platném znění vymezuje povinnost organizace vytvářet na vrub nákladů finanční rezervu 

na sanace a rekultivace. 

Foto 6 - Těţební práce na platu D v interakci s okolím 

 

Zdroj: [11. 3. 2011, vlastní zpracování] 
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6.3 Stanovení měrné finanční rezervy (S) pro výchozí rok 2011 

Ke stanovení měrné finanční rezervy (S) je nutné vycházet z následujících údajů. 

Jak je uvedeno v Tabulce 5 a v předchozí kapitole: 

náklady na sanaci a rekultivaci dle SPSaR   14 566 486 Kč, 

zůstatek rezervy k 31. 12. 2010    10 691 083 Kč, 

potřebná finanční rezerva do ukončení těţby    3 875 403 Kč. 

Uvolněné zásoby MŢP  k 1. 1. 2010  631 000 m³. 

Vytěţeno v roce 2010 k 31. 12. 2010 315 667 t (interní informace společnosti). 

Vytěţeno v roce 2010 k 31. 12. 2010 116 913,7 m³ (vytěţeno  t/měrná  hmotnost) 

Vytěţitelné zásoby k 1. 1. 2011  514 000 m³ (uvolněné – vytěţené 2010) 

Měrná hmotnost    2,7 t/ m³ 

Rezerva tvořená    7,54 Kč/ m³ 

Rezerva tvořená     2,79 Kč/t 

 

 

Celkové náklady na sanaci a rekultivaci jsou matematickým součtem nákladů 

technické a biologické etapy rekultivace. 

 

Návrh na vytváření měrné finanční rezervy a její časový plán 

Finanční rezerva na sanace a rekultivace se bude i nadále tvořit ve vazbě na výši těţby. 

Proto je zásadní znalost výstupní údajů ve vztahu k vytěţeným zásobám. Výpočet rezervy 

je prováděn podle vzorce: 

 

  =  ·S 

 

kde:    … rezerva tvořená na vrub nákladu na těţbu v roce t, 

    … objem těţby v roce t, 

 S … měrná finanční rezerva sanace a rekultivace v cenách výchozího roku. 
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 Vzhledem k tomu, ţe nelze určit trţní cenu suroviny v budoucích letech, byl by i 

časový plán tvorby této rezervy velmi neprůkazný. Proto bude po stanovení míry inflace za 

kaţdý rok měrná rezerva podle výše uvedeného postupu upravena. 

První měrná finanční rezerva na SaR bude provedena pro období roku 2012, kdy bude 

znám koeficient inflace       stanovený Českým statistickým úřadem. Tento koeficient 

je moţné volně získat za jakékoli období z informačních zdrojů ČSÚ. 

 

Čerpání finanční rezervy na sanaci a rekultivaci 

 Čerpání finanční rezervy na průběţnou i závěrečnou sanaci a rekultivaci podléhá 

schválení OBÚ po dohodě s MŢP ČR. OBÚ si před vydáním rozhodnutí o čerpání vyţádá 

stanovisko dotčené obce. Ţádosti o čerpání finančních prostředků musí být příslušnému 

Obvodnímu báňskému úřadu předloţeny s dostatečným předstihem. 

 

Foto 7 - Pohled na plato C, v pozadí město Kadaň, komíny EPR I, II. 

 
 

Zdroj: [11. 3. 2011, vlastní zpracování] 
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7. Závěr 

Téma diplomové práce bylo zvoleno na základě rozhodnutí MŢP o uvolnění 

vytěţitelných zásob. Po dohodě s konzultantem bylo konstatováno, ţe toto rozhodnutí přímo 

vybízí k moţnosti navrhnout nové řešení sanace a rekultivace lomu Úhošťany a tedy 

aktualizovat Souhrnný plán sanace a rekultivace pro nové podmínky. 

V úvodu práce je jednoduché vysvětlení důleţitých pojmů pouţívaných v jejím dalším 

průběhu. Autor seznamuje nejen s legislativními normami, dotčenými státními institucemi, 

ale zejména s důleţitým praktickým názvoslovím. 

Dále popisuje zájmové území, jeho zeměpisnou polohu, geologické vlastnosti, 

zastoupení rostlin a ţivočichů, stejně jako podmínky, které v něm, případně jeho okolí panují. 

Následuje obecné vysvětlení a popis jednotlivých rekultivačních moţností, včetně 

jejich navrţení pro řešené území. Pro názornost jednoduše graficky znázorňuje navrţený 

model. V další části je potom navrţené řešení přímo konfrontováno se stávajícím návrhem 

rekultivačních prací, včetně tvorby finančních prostředků a rezerv. 

 

Tabulka 6 - Náklady na SaR lomu Úhošťany v Kč 

stávající řešení navrţené řešení

Zemědělská rekultivace 8 957 547 2 313 644

Lesnická rekultivace 440 000 8 088 700

Zatravnění 1 791 231 4 164 142

Sukcese 0 0

DHM + komunikace 1 800 000 0

Celkem 12 988 738 14 566 486

Rozdíl 1 577 748

 Zdroj: [autor 28. 3. 2011, vlastní zpracování] 

 

Tabulka názorně poukazuje na rozdíl při tvorbě finanční rezervy na SaR stávajícího a 

autorem navrţeného řešení. 
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Snahou autora bylo co nejjednodušeji přiblíţit moţnosti sanace a rekultivace území 

zasaţených těţbou obecně a navrhnout konkrétní způsob pro řešené území. Pro tyto účely 

jsou v práci pouţity stávající materiály, které byly autorem upraveny tak, aby průkazně 

(názorně) informovaly o navrţených změnách. Zde bylo úskalí, které 

je neopomenutelné, neboť úprava stávajících dokumentů do formy pro potřebu této práce 

si vyţádala vysoké úsilí autora, stejně jako velký časový prostor! 

Práce byla tvořena pod odborným dohledem a za pomoci pracovníka těţební 

společnosti, kterého autor oslovil a dále vyuţil v pozici konzultanta. Za jeho přispění bylo 

docíleno toho, ţe návrh je pro danou lokalitu reálný a proveditelný. Za jeho asistence autor 

několikrát přímo navštívil provoz lomu Úhošťany, komunikoval s ostatními pracovníky 

a provedl bohatou fotodokumentaci. 

 

 

Foto 8 - Výstraţná tabulka lemující hranice dobývacího prostoru 

 

 

Zdroj: [11. 3. 2011, vlastní zpracování] 
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