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Anotace 

 Obsahem diplomové práce je návrh postupu těžby na těžební bázi 245 m n. m. 

v kamenolomu Mrač. S tím související přepočet zásob.  Dalším řešeným úkolem je 

rekultivace ložiska po jeho vytěžení. V práci jsou uvedeny základní údaje o ložisku 

(geologie, hydrogeologie, geomorfologie, atd.) a způsob dobývání (rozpojování, doprava 

a úprava kamene). Cílem práce je navrhnout efektivní exploataci ložiska a zahlazení 

hornické činnosti tak, aby jámový lom po ukončení těžby zapadl do okolního reliéfu 

krajiny. 

Klíčová slova: Mrač, rekultivace, ložisko, zásoby 

 

Summary 

 This diploma thesis contains a proposal for  the extraction  of coal based on 245 

above sea level in the quarry Mrač. The associated conversion of inventories. Another task 

is solid reclamation deposits after  extraction. The thesis presents basic data on the 

deposit (geology, hydrogeology, geomorphology, etc) and the method of extraction 

(disintegration, transport of stone). Aim of this thesis is to propose an efficient 

explotitation od mening deposits and quarry smoothing action´s after extraction of the fit 

relief  to the surrounding landscape.   

Keywords: proposal of mining, Bucnik, deposit, recultivation 
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1. Úvod 

 Kamenolom Mrač je povrchový lom (viz obr. č. 1) na výrobu drceného kameniva. 

Od roku 2008 je ve vlastnictví organizace Kamenolomy ČR s. r. o. 

Cílem mé diplomové práce jsou: 

 navrhnout postup těžby na kótu 245 m n. m. 

 Důvodem k zahloubení lomu na bázi 245 m n. m., je hospodárné využití zásob 

suroviny v rámci stanoveného dobývacího prostoru. 

 vypracovat studii na sanaci a rekultivaci lomu Mrač po ukončení těžby. 

 Pro tuto studii jsem pracoval se třemi variantami, A, B a C  

 

 

Obr. č. 1.  Letecký snímek s vyznačeným DP; zdroj: dokumentace lomu 
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2. Geologické a hydrogeologické poměry ložiska 

2.1   Geologie 

 Lokalita je součástí středočeského plutonu, který náleží k moldanubické oblasti. 

Vlastní ložisko je tvořeno poměrně pestrou škálou granitoidních hornin. Nejrozšířenějšími 

jsou křemenný diorit sázavského typu a biotitický granodiorit požárského typu. Výše 

uvedené horniny se na ložisku střídají v nepravidelných pruzích a blocích, protažených 

generelně ve směru jihozápad  severovýchod. Žilné horniny jsou reprezentovány aplitem, 

pegmatitem a lamprofyrem (mocnosti žil zpravidla nepřesahují první desítky cm, ojediněle 

první m).  

 V při povrchové zóně jsou granitoidy zvětráváním přeměněny na eluvium. 

Granodiorit je proti zvětrávání odolnější (eluvium dosahuje mocnosti prvních m) než 

křemenný diorit (eluvium dosahuje i mocnosti přes 10 m). 

  Ložisko je poměrně intenzivně rozpukané několika puklinovými systémy. 

Převládají pukliny směru jihozápad  severovýchod (cca 305°/80°) a k nim protiklonné 

stejného směru (cca 140°/60°). K tomuto systému patří i výraznější poruchové zóny. 

Poruchy jsou vyplněné světle hnědou nebo tmavě šedou podrcenou, silně jílovitě 

alterovanou horninou. Mocnost výplně se pohybuje v prvních desítkách cm. Alterace se 

obvykle projevuje i v bližším okolí poruchy. Okrajové plochy poruch nesou většinou stopy 

po pohybu v podobě rýhování, často i v několika směrech. Druhý výraznější systém má 

velmi strmý úklon a směr východ  západ (cca 175°/85° až 0°/80°). Pukliny tohoto systému 

jsou nejčetnější (až 5/m) a jsou místy příčinou deskovitého rozpadu hornin. Poslední 

zřetelný systém má směr jihojihovýchod  severoseverozápad (cca 70°/80°). Dále se na 

lokalitě vyskytuje poměrně velké množství puklin mimo popsané systémy. Pukliny i 

poruchy jsou zpravidla rovné, průběžné i neprůběžné. Pukliny mívají hnědé, rezavé nebo 

bělavé povlaky, vzácně se vyskytuje puklinová mineralizace. 

 Kvartérní pokryv ložiska tvořený kamenitými a písčitými hlínami nepřesahuje 

mocnost prvních m. V aktivní ploše lomu byl odtěžen v minulosti. Na okrajích lomu jsou 

výsypky tvořené skrývkou a odpadem z dřívější kamenické výroby. Výsypky mají 

charakter písčitých a kamenitých hlín. [6] 
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Obr. č. 2.  IV. etáž jihozápadní stěna; zdroj: Geologická dokumentace 

Obr. a) Obr. b) 

 

Obr. č. 3.   IV. etáž jihozápadní stěna; a)severozápadní stěna b) severovýchodní 

stěna; zdroj: Geologická dokumentace 

 

2.2   Geomorfologie 

 Lom Mrač se nachází v prostoru mezi obcemi Mrač, Podmračí a Žíňánky. 

Geomorfologicky náleží lokalita do Benešovské pahorkatiny. Nadmořská výška terénu 

klesá od východu z 339 m n.m. (pole nad lomem) k údolí Benešovského potoka 286 285 m 

n. m., který protéká podél jihozápadního okraje lomu. Za potokem probíhá železniční trať 

Praha  Tábor.  

 Rozsah těžby je vymezen dobývacím prostorem Mrač. Pro ložisko je stanoveno 

CHLÚ Mrač. Surovina na ložisku byla využívána od nepaměti. Do roku 1920 se těžená 

žula zpracovávala pouze na kamenické výrobky, poté byl v lomu nainstalován drtič a 

výroba postupně přecházela na výrobu drceného kameniva. Po roce 1957 byla kamenická 

výroba ukončena. Ložisko je těženo lomem, postupujícím z údolí potoka směrem k 

severovýchodu. Současná povrchová těžba probíhá ve čtyřetážovém jámovém lomu. 
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Skrývka je ukládána na deponie v okolí lomu. Surovina je rozpojována clonovými 

odstřely, a zpracovávána v úpravně, která leží v těsném sousedství lomu. Výrobkem je 

drcené kamenivo různých zrnitostních a kvalitativních tříd. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4.  Přehledná mapa; zdroj: dokumentace geomorfologie 

 

2.3   Hydrologie a klimatické poměry 

 Lokalita spadá do dílčího povodí Benešovského potoka č. 1 09 03 140, ústícího do 

Sázavy. Benešovský potok (délka toku 17,2 km, plocha povodí 81,1 km2 a průměrný 

průtok při ústí 0,23 m3.s 1) tvoří místní drenážní bázi posuzovaného území. Hladina vody 

v Benešovském potoce se v blízkosti lomu pohybuje v úrovni 286 285 m n. m. Potok 

protéká poměrně hluboko zaříznutým úzkým údolím, v jehož svazích jsou četné skalní 

 

 

lom

Mrač 



Bc. Martin Procházka: Návrh rekultivace výhradního ložiska Mrač po ukončení dobývání. 

2012  10 

 

výchozy (ve výchozech byl založen posuzovaný lom i starý opuštěný lom, na protějším 

břehu potoka).  

 Srážkové poměry oblasti jsou charakterizovány celoročním srážkovým úhrnem 607 

mm měřeným na stanici Benešov (367 m n. m.). Podstatnou složkou vodní bilance je výpar 

(min. 40%). Doplňování zásob podzemních vod se děje v obdobích s nižším výparem, tzn. 

v jarních a podzimních měsících a v době tání sněhové pokrývky. Průměrné roční teploty 

vzduchu na klimatické stanici v Benešově odpovídají 7,9 oC. [4] 

 

 V lomu a jeho okolí nejsou evidovány žádné vodní zdroje a nezasahují sem ani 

jejich ochranná pásma. Okolní obce jsou zásobovány vodou z vodního díla Želivka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,  

Obr. č. 5.  Výřez ze Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50.000; zdroj: list 13 33 

Benešov dokumentace 

lom

Mrač 
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2.4   Hydrogeologie 

 Podle hydrogeologické rajonizace ČR se zájmové území nachází 

v hydrogeologickém rajónu: 6250 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků 

Vltavy. Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody činí 2  3 l.s 1.km 2 [3]. Na lokalitě 

byly z hydrogeologického hlediska vymezeny čtyři odlišné typy horninového prostředí : 

1. kvartérní hlíny, eluvia granitoidních hornin a výsypky 

 Uvedené materiály mají z petrografického hlediska charakter písčitých, nebo 

kamenito písčitých hlín. Vyskytují se při zemském povrchu a dosahují mocností prvních m 

až prvních desítek m (zpravidla málo přes 10 m). V plné mocnosti jsou vyvinuty na plošině 

východně od lomu. Na svazích údolí Benešovského potoka a krátkých bočních údolích je 

jejich mocnost proměnlivá, ovlivněná sklonem svahu a erozí. V údolí Benešovského 

potoka chybí. Z hydrogeologického hlediska se jedná o horniny s průlinovou propustností s 

kf v řádu n.10 4 m.s 1. Při bázi popsaného horizontu je vyvinut kolektor s volnou hladinou 

podzemní vody. Voda se akumuluje v nerovnostech (prohlubních) skalního podloží, jehož 

propustnost je o několik řádů menší. Báze kolektoru více méně kopíruje povrch terénu. 

Zvodnění je patrně nesouvislé a jeho mocnost nepřesahuje první m. [7] 
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Obr. č. 6.  Zamrzající přítoky vody po puklinách ve stěně; zdroj: Fotodokumentace 

 

2. aluviální náplavy Benešovského potoka 

 Petrograficky se jedná o hlinité písky a hlinité štěrkopísky až štěrky. Jejich výskyt 

je omezen na nivu potoka a jejich mocnost nepřesahuje první m. Z hydrogeologického 

hlediska se jedná o horniny s průlinovou propustností s kf v řádu n.10 3 m.s 1. V horizontu 

je vyvinut kolektor s volnou hladinou podzemní vody. Hladina v kolektoru koresponduje s 

hladinou vody v potoce, vzhledem k vysoké propustnosti bude depresní kužel velmi 

plochý.  

3. svrchní část granitoidního masívu  zóna oživeného oběhu podzemních vod 

 Z petrografického hlediska se jedná o čerstvé, ve svrchní části navětralé granitoidy. 

Masív je poměrně intenzivně rozpukaný (viz výše). Na plošině východně nad lomem 

dosahuje popsaný horizont mocnosti desítek m (do 50 m), na svazích údolí je jeho mocnost 

zmenšená erozí. Báze popsaného horizontu je víceméně hypotetická, daná postupným 

svíráním puklin s rostoucí hloubkou. Z hydrogeologického hlediska se jedná o téměř 

nepropustné prostředí. Jeho zvodnění je vázáno výhradně na pukliny a poruchy, které jsou 

ovšem většinou zajílované a jejich prostupnost pro vodu je tudíž velmi nízká. Masív má 

velmi nepravidelnou puklinovou propustnost, kterou je možno charakterizovat kf v řádu 

n.10 6 m.s 1. V horizontu je vyvinut nepravidelný nesouvislý kolektor volnou hladinou 

podzemní vody. 

4. spodní část granitoidního masívu 

 Z petrografického hlediska se jedná o čerstvé intenzivně rozpukané granitoidy (viz 

výše). Pukliny jsou sevřené, poruchy zajílované (v důsledku alterace podél poruch dochází 

ke kaolinizaci živců, které jsou podstatnou součástí granitoidů). Z hydrogeologického 

hlediska je horizont možno hodnotit jako nepropustné prostředí. [5] 
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2.5   Kolektor v aluviu Benešovského potoka  

 Je od lomu izolován více než 100 m mocnou hrází, tvořenou vrchní, slabě 

puklinově propustnou částí granitoidního masívu. Část lomu, která je k potoku nejblíže 

byla těžena v minulosti klasickým kamenickým výlomem bez použití trhacích prací 

(používán max. střelný prach ve velmi malém množství k odlomení bloků) a není tudíž 

narušena trhacími pracemi. V lomové stěně směrem k potoku nejsou patrné žádné přítoky 

vody. Podél některých puklin nebo poruch by teoreticky mohlo docházet k přetékání vody 

z aluvia potoka do lomu. Vzhledem k velmi nízké propustnosti puklin a poruch by se 

přítoky v jednotlivých případech pohybovaly v setinách ls 1, a v souhrnu by nepřesáhly 

první desetiny ls 1. Z praktického hlediska jsou takovéto přítoky z pohledu celkové bilance 

zanedbatelné a v žádném případě by nemohly ovlivnit průtoky v Benešovském potoce, 

které se pohybují v prvních stovkách l ls 1 (viz obr. č. 6). 

 Důlní voda (srážková voda spolu s vyvěrající podzemní vodou) přetéká mezi 

jednotlivými etážemi často výše popsaným narušeným horizontem a její přetok proto 

zůstává často skrytý. Důlní voda se hromadí v jímce na nejnižší etáži lomu. Z jímky je 

odebírána a používána ve smyslu §40 zák. 44/1988 Sb. pro potřebu organizace. Voda je 

využívána jako technologická pro zkrápění komunikací, mytí, korekci kvality vody 

vypouštěné z ČOV a pod.. Vypouštění důlní vody není prováděno, nejsou tudíž k dispozici 

ani údaje o množství odebírané vody. Odhadovaný  přítok důlních vod je cca 0,5 l s 1 . [4] 

3. Charakteristika stávající technologie těžby, dopravy a 

zušlechťování  

 Při vykonávání hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem je 

nutné dodržovat báňské a s nimi související předpisy. 

 Pro ložisko Mrač, byla zvolena metoda povrchového lomového dobývání 

v jámovém lomu. 

 Spodní hranice zásob pro jihozápadní část ložiska je stanovena na kótu 310 m n.m. 

a pro severovýchodní část ložiska na kótu 245 m n. m.. Hranice jsou dány hloubkovým 

ověřením (prozkoumaností) příslušné části ložiska. 
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3.1   Parametry těžebních řezů 

 

 Ložisko se dobývá ve čtyřech těžebních řezech, pátý těžební řez se plánuje. 

 

Výška těžební řezů: 

1. těžební řez………………….báze 310 m n. m. 

2. těžební řez………………….báze 297 m n. m. 

3. těžební řez………………….báze 277 m n. m. 

4. těžební řez………………….báze 260 m n. m. 

5. těžební řez…………………….báze 245 m n. m. 

 

3.2   Trhací práce 

Pro dobývání v lomu Mrač bylo vydáno povolení hornické činnosti podle plánu 

přípravy a dobývání rozhodnutím OBÚ v Kladně č.j. 3297/907511/Ha/St ze dne 26.11. 

1990. Generální projekt trhacích prací velkého rozsahu je zpracován v souladu s vyhláškou 

č. 72/1988 Sb. O výbušninách. Pro ochranu okolí před negativními účinky seizmických 

vlivů odstřelů projekt respektuje výsledky seizmických měření, provedeného s.p. Stavební 

geologie Praha v tom, že nálože v jednom časovém stupni nepřekročí 8 150 kg a celková 

nálož nepřekročí 8 500 kg průmyslových trhavin. Roznět je projektován elektrický, použitá 

rozněcovadla budou v souladu se stanoviskem KVUSS Praha. Pro uzavírku okolních 

komunikací je vydáno rozhodnutí ONV Benešov č.j. 44/87 ze dne 13.1. 1987. Provádění 

trhacích prací dohodla organizace s železniční stanicí ČSD Čerčany v dohodě ze dne 

12.10. 1990.    

Trhací práce velkého rozsahu se provádějí clonovými a plošnými odstřely. OBÚ 

v Kladně povolil organizaci i trhací práce malého rozsahu, které se však nevyužívají ani na 

sekundární rozpojování nadměrných kusů horniny po primárním odstřelu. Důvody jsou 

například prašnost (hlavně v období sucha), hlučnost, nadměrný rozlet kamene, atd. 
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Obr. č. 7.  Vrtná drť ve vzorkovnici, detail; zdroj: Ing. Jaroslav Zíma 

 

3.3   Nakládka a doprava 

 Po rozpojení horniny se nakládka rubaniny prování rýpadly DH UNEX 621, DH 

UNEX 631 (viz obr. č. 8) nebo kolovým nakladačem VOLVO L150 E. Nákladní 

automobily TATRA dopravují těženou surovinu po lomových cestách do technologické 

linky, která je umístěna v areálu lomu. Uvedená dobývací metoda se osvědčila a odpovídá 

současnému stupni vývoje báňské techniky. V budoucnu může dojít vlivem vývoje 

techniky ke změnám v metodách dobývání, například nasazením jiných modernějších 

těžebních strojů.  

Technologická linka je tvořena zařízením jako:  

• primární násypka,  

• dvojvzpěrný čelisťový drtič DCD 1000x800 (100 120 mm),  

• článkový podavač 70 t/h,  
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• pět vibračních třídičů VTN 1500x4000 (32,5,9,18 mm),  

• vibrační podavač pod zemní skládkou s tunelovým odběrem,  

• kuželové drtiče SY 1044 (18 25 mm) a SY 1063 (10 15 mm),  

• pásové dopravníky,  

• vibrační žlabový dopravník,  

• vyrovnávací zásobník.   

 Produkt technologické linky je kamenivo o různých kvalitativních vlastnostech (viz 

tab. č. 1) a především různých frakcí. Frakce 0/4, 4/8, 8/16,….. Odpad z výroby (frakce 

4/22) je prodáván převážně zájemcům soukromého sektoru. 

Upravený materiál je ukládán do zásobníků nebo na výsypku. 

 

Obr. č. 8.  Nakládání rubaniny; zdroj: (autor) Bc. Martin Procházka 

3.4   Prodávané kamenivo vyhovuje požadavkům některé z norem 

ČSN EN 12620 (Kamenivo do betonu),  

ČSN EN 13242 (Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy 

pro inženýrské stavby a pozemní komunikace) nebo  

ČSN EN 13043 (Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 

komunikací, letištních a jiných dopravních ploch). 
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Tabulka č. 1. Vybrané vlastnosti suroviny; zdroj: Geologická dokumentace lomu; Ing. 

Jaroslav Zíma 

vlastnost jednotka 
frakce 

0/4 

frakce 

4/8 

frakce 
8/16 

frakce 
16/22 

jemné částice [% hm] 7,3 0,4 0,2 0,2 

kvalita jemných částic      

 míra zahlinění ztrátou sušením [% hm] 0,11    

 methylenovou modří [g/kg] 8,67    

 humusovitost světlejší než etalon 

tvar zrn  zrna s TI 3 a větším [% hm]  28,1 10,8 12 

podíl ostrohranných zrn [% hm]  100 100 100 

odolnost proti drcení  otluk. 
LA 

  27,5 19,5 18,6 

nasákavost [% hm] 1,4 0,8 0,4 0,3 

trvanlivost (síran sodný) 5 
cyklů 

[% hm] 0,5 0,2 0,2 0,2 

mrazuvzdornost (10 cyklů) [% hm]  0,2 0,1 0,1 

chloridy [% hm]  
0,000

6 
0,000

6 
0,000

6 

síranová síra [% hm] 0,08 0,08 0,08 0,08 

celková síra [% hm] 0,23 0,23 0,23 0,23 

hmotnost kameniva      

 objemová [t/m3] 2,687 2,655 2,664 2,677 

 sypná [t/m3] 1,378 1,185 1,296 1,314 

 setřesená [t/m3] 1,673 1,463 1,565 1,575 

 mezerovitost sypaná [% hm] 48,7 55,4 51,4 50,9 

 mezerovitost setřesená [% hm] 37,7 44,9 41,2 41,2 

 

 

 



Bc. Martin Procházka: Návrh rekultivace výhradního ložiska Mrač po ukončení dobývání. 

2012  18 

 

 

Obr. č. 9.  Vibrační podavač pod zemní skládkou s tunelovým odběrem; 

zdroj:(autor) Bc. Martin Procházka 
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4. Návrh dotěžení ložiska na stanovenou kótu 

4.1   Definice skupin zásob 

 Podmínky využitelnosti zásob vymezují ve smyslu zákona 44/1988 Sb. ve znění  

pozdějších novelizací (Horní zákon) tyto skupiny zásob : 

 Zásoby bilanční, které jsou využitelné v současnosti a vyhovují stávajícím 

technickým a ekonomickým podmínkám využití. 

 Zásoby nebilanční, které jsou v současnosti nevyužitelné, protože nevyhovují 

stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití, ale jsou podle předpokladu 

využitelné v budoucnosti s ohledem na očekávaný technický a ekonomický vývoj. 

 

4.2   Přehodnocení zásob 

 Jedná se o dotěžení ložiska na kótu 245 m n. m. Což předpokládá další zahloubení 

lomu o 15 m. Tím vzniknou nové zásoby k odtěžení. Vykazované zásoby v roce 2011 

představovaly 1 782.68 tis·m³, z toho vytěžitelných zásob bylo 632.13 tis·m³. Vytěžením 

ložiska na danou kótu 245 m n. m. se zvýší zásoby o 5 331.13 tis·m³ z toho vytěžitelných 

zásob bude 791.83 tis·m³. Proto v dobývacím prostoru bude celkem 7 113.81 tis·m³ zásob 

a z toho vytěžitelných 1 423.96 tis·m³, když od již zmíněných vytěžitelných zásob 

odečteme cca 5% těžebních ztrát dostaneme množství 1 352.76 tis·m³. Pro zjištění 

hmotnosti budu počítat s objemovou hmotností 2.6 t/m3 = 3 517 176 t vytěžitelných zásob. 

Při současné průměrné těžbě 50 tis·m³/rok bude dotěžení ložiska trvat přibližně 27 let. 

Vzhledem k flexibilnímu objemu výroby lomu závislém na aktuální poptávce po 

kamenivu, nelze s přesností stanovit termíny dotěžení ložiska, proto výše uvedených 27 let 

je pouze orientačních.  
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4.3   Ekologické podmínky využitelnosti zásob 

 Střety s právem chráněnými zájmy (ochrana okolních obcí, obyvatel, podzemních 

vod, ochrana přírody a krajiny a pod.) před negativními vlivy těžby, úpravy a dopravy 

suroviny a výrobků jsou řešeny v rámci platného POPD. Pokud se vyskytnou nové střety 

zájmů, budou řešeny v doplňku POPD, kterým je podmíněno využití nově prozkoumaných 

zásob. 

 

Tabulka č. 2. přehodnocení zásob  výpočet; zdroj: Geologická dokumentace lomu; Ing. 

Jaroslav Zíma 

  
plocha kubatura průměrná mocnost skr. 

bloku skrývky kamene skrývky kamene skrývky poměr 

  [m2] [m2] [m3] [m3] [m] [m] 
 

1VB 86 108 86 108 3 805 973 235 075 44,2 2,7 0,06 

2PB 67 782 9 287 3 387 039 49 865 50,0 5,4 0,01 

  
    

skr.poměr 
  

prozkoumané 
bilanční volné 

67 782 9 287 3 387 039 49 865 0,01 
  

vyhledané bilanční 
volné 

86 108 86 108 3 805 973 235 075 0,06 
  

bilanční celkem 153 890 95 395 7 193 012 284 940 0,04 
  

  
       

geologické zásoby 153 890 95 395 7 193 012 284 940 0,04 
  

vytěžitelné v DP bez 
vnitřních ztrát 

67 782 9 287 1 582 308 49 865 0,03 
  

těžební ztráty  [%] 
  

5% 
    

vytěžitelné v DP 67 782 9 287 1 503 193 49 865 0,03 
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4.4   Průzkumné vrty 

 V rámci těžebního průzkumu byly v roce 2011 odvrtány 3 ložiskové průzkumné 

vrty. Účelem vrtů bylo doplnit údaje o severovýchodní těžené části ložiska v místech 

hloubkového pokračování. Vrty V12, V13 a V14 byly označeny stejným způsobem jako v 

předchozí etapě průzkumu (V+pořadové číslo) a sloužily k ověření zásob v plánovaném 

zahloubení lomu (do úrovně zahloubení 245 m n. m.).  

 Vrty byly realizovány rotační nárazově točivou soupravou se vzduchovým 

výplachem. Vrty byly odvrtány za přítomnosti geologa, který průběžně odebíral veškeré 

vynášené úlomky horniny a prováděl "mechanickou karotáž" (sledování rychlosti postupu, 

přítlaku ...). Vynesené vzorky byly následně na sítě zbaveny prachu a uloženy do 

standardních vzorkovnic. Po očištění takto získaných vzorků vodou byl vrt popsán a 

vyfotografován.  

 

Všechny vrty byly proměřeny souborem karotážních metod v rozsahu : 

• karotáž magnetické susceptibility 

• gama karotáž (přirozená radioaktivita) 

• měření elektrické vodivosti metodou indukční karotáže  

 Karotáž změřila firma PENETRA s.r.o.. Přijatý profil byl vytvořen z výsledků 

geologické dokumentace a interpretace karotážního měření. 

 Popsaná metoda průzkumu byla zvolena proto, že umožňuje sestavit kvalitní 

geologické profily vrtů a zároveň zjistit fyzikálně mechanické vlastnosti hornin bez využití 

nákladných a značně subjektivních rozborů vzorků hornin.  
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Obr. č. 10.  Vrtací souprava LVE; zdroj: Ing. Jaroslav Zíma 

 

4.5   Rozpojování hornin 

 Primární rozpojování nerostné suroviny se bude provádět pomocí trhacích prací 

velkého rozsahu, především clonovými odstřely. Na otvírkové práce bude použito 

plošných odstřelů. Vzhledem k výšce etáže, která je 15 m vysoká, bude nutné projektovat 

tři plošné odstřely o výšce 5 m. Po vytvoření vnitřního zářezu se bude pokračovat v těžbě 

clonovými odstřely. Toto rozpojování bude prováděno v souladu s generálním technickým 

projektem odstřelů vypracovaným pro clonové a plošné odstřely. Sekundární rozpojování 

případných nadměrných kusů horniny bude prováděno hydraulickým kladivem. Ve 

výjimečných případech je možné použít příložných náloží nebo náloží umístěných ve 

vývrtech v rámci trhacích prací malého rozsahu. S ohledem na blízkost obce Mrač bych 

doporučil trhací práce malého rozsahu vůbec neprovádět nebo alespoň omezit na 

minimum. Z důvodu nadměrného hluku, prašnosti a hlavně v případě příložných náloží 

rozlet rozpojené horniny. 
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4.6   Postup těžby 

 Před samotným zahájením dobývání na stanovenou kótu 245 m n. m. se musí 

v dostatečném předstihu odtěžit 4. etáž (viz obr. č. 11), na obrázku je označena červeně. 

 

Obr. č. 11  Dotěžení 4. Etáže; zdroj: Ing. Jaroslav Zíma; Bc Martin Procházka 

  

 Po odtěžení 4. etáže se může začít budováním vnitřního zářezu. Vnitřní zářez se 

bude zahlubovat v JZ části lomu, odtud se bude těžba rozvíjet směrem na SV.  

Pro provádění těžebních prací jsou stanoveny následující parametry 

předstih etáží v těžbě……………………………………..………. min. 20 m 

závěrný předstih etáží…………………………………………….... min. 5 m 

předstih skrývek před těžbou ( SV část)…………………..……… min. 10 m 

sklony stěn v těžbě (provozní)………………………….……. v průměru 70° 

závěrné sklony stěn: SZ stěna………………….…………….. v průměru 50° 

                                  SV stěna……………………………….. v průměru 60° 

                                   V stěna……………………………….. v průměru 65° 
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4.7   Dopravní cesty, jímací nádrž 

 V rámci dotěžení 4. etáže v JV části dojde k úpravě trasy stávající komunikace do 

zahloubení, aby se vytvořily vhodné podmínky (dostatečný prostor) pro otvírku 5. etáže o 

úrovni 245 m n. m. Šíře technologických komunikací musí být minimálně o 2 m větší, než 

je šířka nasazeného dopravního prostředku. Maximální sklon vhodný pro kolovou dopravu 

v lomu je 16°. Krajnice komunikací se musí zajistit vhodným způsobem, aby nedošlo ke 

sjetí automobilů mimo vozovku (patníky, lemující val vytvořený z rubaniny, svodidla, 

apod.). Navržená komunikace bude sloužit dokud se dostatečně neodtěží ložisko v JZ a JV 

části lomu. Z důvodu snížení prašnosti budou veškeré lomové komunikace zkrápěny 

kropícím vozem. Zkrápění nebude prováděno pouze v zimním období. 

 V souvislosti s úpravou trasy komunikace a změnou nadmořské výšky počvy lomu, 

se bude muset přesunout a zahloubit nová jímací nádrž, předpokládané umístění jímací 

nádrže je v JZ části lomu. 

 

Obr. č. 12.  Naznačení přemístění jímací nádrže; zdroj: Bc. Martin Procházka 
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4.8   Ochrana životního prostředí při provádění hornické činnosti 

Měření seizmických účinků odstřelu:  

 Měření bylo provedeno v minulosti již několikrát a vždy s tím výsledkem, že trhací 

práce prováděné v kamenolomu neohrožují seizmickými projevy ani nejbližší budovy obce 

Mrač. 

Snižování prašnosti 

 Těžební prostor kamenolomu je otevřený jámový lom  a k větrání dochází 

přirozeným prouděním vzduchu. Ke snížení prašnosti z provozu na lomových cestách, 

bude prováděno skrápění vozovky v suchém období. Ke snížení prašnosti v technologické 

lince je nainstalováno osm mlžících trysek s tangenciálním vstupem a válcovou komorou. 

Trysky jsou upevněny na ocelovém pružném plechu, aby odolávaly otřesům stroje, 

popřípadě nárazu rubaniny. V zimním období, kdy není možné použít skrápění, je možné 

snížení prašnosti pouze částečně a to kapotážemi z plachet. Při vrtání je snižována prašnost 

odsávacím zařízením umístěným na vrtací soupravě 

Likvidace odpadů 

 Je prováděna podle zpracovaného plánu odpadového hospodářství 

4.9   Základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod 

 Celý provoz lomu Mrač podléhá režimu zákona č. 44/1988 Sb. (Horní zákon) a 

musí se řídit všemi zákony, vyhláškami a předpisy vydanými podle tohoto zákona, 

zejména pak zákonem č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o st. báňské 

správě a následujícími bezpečnostními předpisy  vyhláška č. 26/89 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 

hornické činnosti na povrchu a vyhláškou č. 51/89 Sb., ve znění pozdějších předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování 

nerostů, vydané Českým báňským úřadem. Pro provoz, obsluhu a údržbu veškerého 

strojního zařízení jsou zpracovány technologické postupy, instrukce a provozní řády, se 

kterými jsou zaměstnanci kamenolomu prokazatelně seznámeni. Pro případ havárie je 

těžební organizací zpracován již zmíněny havarijní plán. 
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5. Návrh rekultivačních prací po dotěžení ložiska 

 Plán sanace a rekultivace řeší celé území dotčené hornickou činností, i činností 

prováděnou hornickým způsobem po úplné exploataci ložiska Mrač tak, jak to těžební 

organizaci ukládá zákon č. 44/88 Sb. (Horní zákon) ve znění pozdějších předpisů. [9] 

 

5.1   Technické řešení rekultivace dotčeného území 

Vymezení ploch k sanaci a rekultivaci 

 Území, jímž se zabývá plán sanace a rekultivace, zahrnuje pozemky dotčené vlivem 

dobývání (minulá, současná i budoucí těžba). Plochu sanací a rekultivací lze rozčlenit na 

následující dílčí plochy: 

1) Plochy technických a technologických zařízení: sociálně administrativní budova, 

transformovna, inženýrské sítě, rozvody el. energie, závodové komunikace.  

2) Plochy vlastní těžebny  

3) Výsypky 

4) Plochy rostlého terénu v těsné blízkosti prostoru lomu  

Celková plocha sanace a rekultivace v DP Mrač je 6,74 ha.  

Zdůvodnění navrhovaného řešení 

 Varianta A řeší rekultivaci zavezením vytěženého prostoru inertními zeminami na 

úroveň cca 3 m pod úroveň předpokládaného ustálení hladiny vody v prostoru vytěženého 

kamenolomu po přerušení čerpání vody.  

  

 Varianta B řeší rekultivaci lomu obdobně, předpokládá však zavezení vytěženého 

prostoru lomu inertním materiálem, výkopovými zeminami v jižní části kamenolomu až na 

úroveň hrany 2. těžebního řezu.  

 

 Varianta C bude spočívat v zavezení vytěženého prostoru lomu inertním 

materiálem až na úroveň původního terénu.  
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5.2   Varianta A  

Zásady sanace a rekultivace 

 Budoucí využití prostoru ovlivní zejména konečný tvar kamenolomu po vytěžení 

suroviny. Důležitou roli hraje i morfologie okolní krajiny, jejíž součástí dotčený prostor je 

a bude. Cílem rekultivace lomu je v maximální možné míře zahladit vjem cizorodého 

prvku a pokud možno v maximální míře přiblížit území původnímu stavu včetně možnosti 

zemědělského obhospodařování dotčených ploch.  

 Za hlavní sanační a rekultivační práce vydobytého DP Mrač a přilehlého prostoru je 

možno považovat:  

odstranění staveb a sanace ploch technických a technologických zařízení  

zavezení vytěženého prostoru na požadovanou úroveň  

zarovnání a úprava povrchu  

Sanační práce (technická rekultivace) 

 Sanace lomu bude zahájena ihned po ukončení těžby. Všechny objekty a pozůstatky 

objektů budou odstraněny. Plochy po odstraněných stavbách budou urovnány do 

konečného tvaru. Hlavní komunikace budou ponechány a upraveny pro zajištění přístupu 

na rekultivované plochy.  

V rámci báňsko technických opatření bude modelován terén v prostoru lomu. Na 

skalnatých stranách budou odstraněny etáže a závěrné svahy lomu budou upraveny do 

bezpečného sklonu.  

 V rámci sanačních prací budou lomové stěny upraveny takovým způsobem, aby se 

narušila horizontální pravidelnost etáží a vytvořila se tak členitá skalní stěna. To znamená 

v podstatě zrušení těžebních etáží a vytvoření nepravidelného svahu s dílčími relikty etáží, 

které budou sloužit k uchycení zeleně a rozčlenění poměrně vysokých stěn.  

 K rozhranní stěny a budoucích stanovištních podmínek v zrekultivovaném prostoru 

bude sloužit i ponechání několika suťových kuželů.  

 Nutným předpokladem k získání konečného tvaru terénu je zavážka vytěženého 

prostoru.  
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 Varianta A počítá se zavážkou na úroveň cca 3 m pod úroveň předpokládaného 

ustálení hladiny vody v prostoru vytěženého kamenolomu, tj. na výškovou úroveň cca 281 

až 282 m n. m. Pro vytvoření potřebného tvaru terénu bude potřeba do vytěženého prostoru 

navést cca 775.000 m3 inertních zemin. 

 

Obr. č. 13.  Ukázka zatopeného lomu; zdroj: POPD Řeporyje; Ing. Jan 

Dřevíkovský 

Biologická rekultivace 

 

Cíle biologické rekultivace  

 Cílem biologické rekultivace je vytvoření předpokladu pro přirozené začlenění do 

krajiny a to i pomocí přirozené sukcese. Varianta A  předpokládá vznik vodní plochy ve 

vytěžené části kamenolomu.  

 Podle varianty A vznikne vodní plocha na celé ploše vytěženého kamenolomu. 

Zbývající části těžebních řezů nad vodní plochou a případné okrajové svažité plochy budou 

osazeny dřevinami z důvodu ochrany povrchu před vodní erozí a budou ponechány 

přirozené sukcesi.              

 Výsledkem sanace a rekultivace kamenolomu Mrač bude vodní plocha a okrajové 

svažité plochy, které budou ponechány přirozené sukcesi.  

Návrh opatření  

 Opatření biologické rekultivace se budou lišit podle druhu rekultivace. Varianta A 

předpokládá vznik vodní plochy.  
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 Podle varianty A  vznikne vodní plocha na úrovni předpokládaného ustálení 

hladiny vody v prostoru vytěženého kamenolomu, tj. na výškové úrovni cca 284 až 285 m 

n. m. Okrajové části vodní plochy a zbývající části těžebních řezů nad vodní plochou 

budou ponechány přirozené sukcesi. 

 Při okrajích DP existují mezi rostlým terénem a okrajem lomu svahy skrývek. Tyto 

svahy bude nutné zabezpečit před erozí a zároveň zajistit bezpečnost osob pohybujících se 

v blízkosti vytvořeného prostoru. Proto je zde navržena výsadba zahuštěného keřového 

pásu s převahou trnitých druhů (hloh, růže, trnka). 

 

5.3   Varianta B 

Zásady sanace a rekultivace 

 Budoucí využití prostoru ovlivní zejména konečný tvar kamenolomu po vytěžení 

suroviny. Důležitou roli hraje i morfologie okolní krajiny, jejíž součástí dotčený prostor je 

a bude. Cílem rekultivace lomu je v maximální možné míře zahladit vjem cizorodého 

prvku a pokud možno v maximální míře přiblížit území původnímu stavu. 

 Za hlavní sanační a rekultivační práce vydobytého DP Mrač a přilehlého prostoru je 

možno považovat:  

• odstranění staveb a sanace ploch technických a technologických zařízení  

• zavezení vytěženého prostoru na požadovanou úroveň  

• zarovnání a úprava povrchu  

• zemědělská rekultivace  

Sanační práce (technická rekultivace) 

 Sanace lomu bude zahájena ihned po ukončení těžby. Všechny objekty a pozůstatky 

objektů budou odstraněny. Plochy po odstraněných stavbách budou urovnány do 

konečného tvaru. Hlavní komunikace budou ponechány a upraveny pro zajištění přístupu 

na rekultivované plochy.  

 V rámci báňsko technických opatření bude modelován terén v prostoru lomu. Na 

skalnatých stranách budou odstraněny etáže a závěrné svahy lomu budou upraveny do 

bezpečného sklonu.  
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 V rámci sanačních prací budou lomové stěny upraveny takovým způsobem, aby se 

narušila horizontální pravidelnost etáží a vytvořila se tak členitá skalní stěna. To znamená 

v podstatě zrušení těžebních etáží a vytvoření nepravidelného svahu s dílčími relikty etáží, 

které budou sloužit k uchycení zeleně a rozčlenění poměrně vysokých stěn.  

 K rozhranní stěny a budoucích stanovištních podmínek v zrekultivovaném prostoru 

bude sloužit i ponechání několika suťových kuželů.  

 Nutným předpokladem k získání konečného tvaru terénu je zavážka vytěženého 

prostoru.  

 Varianta B počítá se zavážkou na úroveň cca 3 m pod úroveň předpokládaného 

ustálení hladiny vody v prostoru přibližně poloviny vytěženého kamenolomu, tj. na 

výškovou úroveň cca 281 až 282 m n. m. Ve zbývající části vytěženého kamenolomu bude 

od ustálené hladiny vody vytvořen mírný svah až na hranu 2. těžebního řezu. Pro vytvoření 

potřebného tvaru terénu bude potřeba do vytěženého prostoru navést cca 945.000 m3 

inertních zemin. 

 

Biologická rekultivace 

Cíle biologické rekultivace  

 Cílem biologické rekultivace je vytvoření předpokladu pro přirozené začlenění do 

krajiny a to i pomocí přirozené sukcese. Varianta B předpokládá vznik vodní plochy a 

mírného svahu nad vodní plochou ve vytěžené části kamenolomu.  

 Vodní plocha vznikne přibližně na polovině plochy a na zbývající části vytěžené 

plochy vznikne mírný svah, na němž bude z části vytvořena plocha s trvalým travním 

porostem a zbývající část plochy bude využita pro solitérní výsadbu dřevin a následnou 

přirozenou sukcesi.    

 Výsledkem sanace a rekultivace kamenolomu Mrač bude vodní plocha, plocha 

zemědělské rekultivace a plochy solitérní výsadby dřevin s následnou přirozenou sukcesí. 
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Návrh opatření  

 Opatření biologické rekultivace se budou lišit podle druhu rekultivace na vodní 

plochu, zemědělskou rekultivaci a solitérní výsadbu dřevin.  

 

Vodní plocha 

 Podle varianty B vznikne vodní plocha na úrovni předpokládaného ustálení hladiny 

vody v prostoru vytěženého kamenolomu, tj. na výškové úrovni cca 284 až 285 m n. m. 

přibližně na polovině plochy a na zbývající části vytěžené plochy vznikne mírný svah.  

 

Mírný svah nad vodní plochou 

 Na urovnaném povrchu budou založena travino bylinná společenstva a to s 

použitím mulčování povrchu senem z lokalit s porosty s vhodným druhovým složením. V 

menších plochách roztroušené po ploše budou skupinově vysázeny stromy a keře, které 

vytvoří základ pro postupné zarůstání plochy přirozeným náletem. Tím postupně na této 

ploše vznikne porost s přirozenou druhovou skladbou a s vhodnou věkovou strukturou. 

 

 Při okrajích DP existují mezi rostlým terénem a okrajem lomu svahy skrývek. Tyto 

svahy bude nutné zabezpečit před erozí a zároveň zajistit bezpečnost osob pohybujících se 

v blízkosti vytvořeného prostoru. Proto je zde navržena výsadba zahuštěného keřového 

pásu s převahou trnitých druhů (hloh, růže, trnka). 

 

5.4   Varianta C 

Zásady sanace a rekultivace 

 Budoucí využití prostoru ovlivní zejména konečný tvar kamenolomu po vytěžení 

suroviny. Důležitou roli hraje i morfologie okolní krajiny, jejíž součástí dotčený prostor je 

a bude. Cílem rekultivace lomu je v maximální možné míře zahladit vjem cizorodého 

prvku a pokud možno v maximální míře přiblížit území původnímu stavu včetně možnosti 

zemědělského obhospodařování dotčených ploch.  
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Za hlavní sanační a rekultivační práce vydobytého DP Mrač a přilehlého prostoru je možno  

považovat:  

• odstranění staveb a sanace ploch technických a technologických zařízení  

• zavezení vytěženého prostoru na požadovanou úroveň  

• zarovnání a úprava povrchu  

• zemědělská rekultivace  

• lesnická rekultivace  

 

 

 

Obr. č. 14.  Ukázka zavezeného lomu; zdroj: POPD Řeporyje; Ing. Jan 

Dřevíkovský 

 

Sanační práce (technická rekultivace) 

 Sanace lomu bude zahájena ihned po ukončení těžby. Všechny objekty a pozůstatky 

objektů budou odstraněny. Plochy po odstraněných stavbách budou urovnány do 

konečného tvaru. Hlavní komunikace budou ponechány a upraveny pro zajištění přístupu 

na rekultivované plochy.  

 Nutným předpokladem k získání konečného tvaru terénu je zavážka vytěženého 

prostoru.  
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 Varianta C počítá se zavážkou na úroveň okolního terénu. Zavážka bude tvarována 

tak, aby její povrch plynule navazoval na povrch terénu na okrajích vytěženého prostoru. 

Povrch navezeného terénu bude upraven tak, aby navážkou vzniklé plochy mohly být 

využity pro zemědělskou a lesnickou rekultivaci. Pro vytvoření potřebného tvaru terénu 

bude potřeba do vytěženého prostoru navést cca 2.800.000 m3 inertních zemin. Na plochy 

budoucí zemědělské rekultivace bude rozprostřena ornice ve vrstvě 0,3 m.  

 

Biologická rekultivace 

Cíle biologické rekultivace  

 Varianta C předpokládá vytvoření ploch vhodných pro zemědělské a lesnické 

hospodaření v území dotčeném těžbou. 

 Výsledkem sanace a rekultivace kamenolomu Mrač, budou plochy zemědělských 

pozemků a plochy lesních porostů.  

 

Návrh opatření  

Zemědělská rekultivace  

 Varianta C předpokládá vytvoření ploch vhodných pro zemědělské a lesnické 

hospodaření v území dotčeném těžbou. 

 Zemědělská rekultivace spočívá v provedení osevního postupu s příslušnou 

agrotechnikou a v aplikaci vhodných dávek minerálních a organických hnojiv. Obecně se u 

antropogenních půd používají osevní postupy mající největší půdotvorný účinek. Jsou to 

především osevní postupy s jetelotravními směskami. 

 

Pro zemědělskou biologickou rekultivaci je navržen tříletý osevní postup.  
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1. rok  

 Hluboká orba s podrýváním, sběr kamene, hnojení strojenými hnojivy, setí 

jetelotravní směsky, posečení, zaorání, hnojení organickými hnojivy, zaorání střední orbou, 

příprava půdy, setí ozimé směsky.  

2. rok  

 Přihnojení ozimu směsky, posečení, zaorání, příprava půdy, hnojení strojenými 

hnojivy, vláčení, setí jetelotravní směsky  

3. rok 

 Ošetřování a přihnojování jetelotravní směsky 

Lesnická rekultivace  

 Lesnická rekultivace bude spočívat ve výsadbě lesnických školkařských výpěstků v 

hustotě 1 ks/m² do jamek s přihnojením tabletami Silvamix Forte. Při okrajích ploch 

lesnické rekultivace bude vysázen pás keřů o šířce 5 m. Keře budou vysazovány v hustotě 

2 ks/m2.  

 

Druhová skladba lesnické rekultivace:  

Stromy:  

dub zimní  Quercus petraea …………….................20 %  

habr obecní  Carpinus betulas………………………....20 %  

javor  babyka  Acer campestre…………....……………...10 %  

javor mleč..  Acer platanoides………………………….20 %  

javor klen  Acer pseudoplatanus………..............…...0 %  

jasan ztepilý  Fraxinus excelsior………………………..10 %  

lípa srdčitá   Tilia cordata………………....................10 %  
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Keře:  

brslen evropský  Euonymus europaeus 

dřín obecný   Cornusmas  

hloh jednosemenný  Crategus monogyna  

hloh obecný   Crategus laevigata 

líska obecná   Corylus avellana 

ptačí zob obecný  Ligustrum vulgare 

růže šípková   Rosa canina 

slivoň trnitá   Prunus spinosa 

svída krvavá   Swida sanguinea 

vrba jíva    Salix caprea  
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6. Zhodnocení návrhů 

Studie je řešena ve třech variantách. 

Varianta A 

   předpokládá vznik vodní plochy na celé ploše vytěženého kamenolomu. Zbývající 

části těžebních řezů nad vodní plochou budou v rámci sanačních prací upraveny takovým 

způsobem, aby se narušila horizontální pravidelnost etáží a vytvořila se tak členitá skalní 

stěna. Okrajové svažité plochy budou osazeny dřevinami z důvodu ochrany povrchu před 

vodní erozí a budou ponechány přirozené sukcesi.  

 Výsledkem sanace a rekultivace kamenolomu Mrač podle varianty A  bude vodní 

plocha s okrajovými svažitými plochami, které budou ponechány přirozené sukcesi.  

Varianta B  

  předpokládá vznik vodní plochy přibližně na polovině plochy a na zbývající části 

vytěžené plochy vznik mírného svahu. Zbývající části těžebních řezů nad vodní plochou 

budou v rámci sanačních prací upraveny takovým způsobem, aby se narušila horizontální 

pravidelnost etáží a vytvořila se tak členitá skalní stěna. Okrajové svažité plochy budou 

osazeny dřevinami z důvodu ochrany povrchu před vodní erozí a budou ponechány 

přirozené sukcesi.               

 Výsledkem sanace a rekultivace kamenolomu Mrač podle varianty B  bude vodní 

plocha přibližně na polovině plochy a na zbývající části vytěžené plochy vznik mírného 

svahu, který bude ponechán přirozené sukcesi. 

Varianta C  

  předpokládá vytvoření ploch vhodných pro zemědělské a lesnické hospodaření v 

území dotčeném těžbou. Zavážka vytěženého prostoru kamenolomu bude tvarována tak, 

aby její povrch plynule navazoval na povrch terénu na okrajích vytěženého prostoru. 

Povrch navezeného terénu bude upraven tak, aby navážkou vzniklé plochy mohly být 

využity pro zemědělskou a lesnickou rekultivaci. 

 Výsledkem sanace a rekultivace kamenolomu Mrač podle varianty C  budou 

plochy zemědělských pozemků a plochy lesních porostů.   
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7. Závěr 

 Tématem diplomové práce bylo navrhnout postup těžby na kótu 245 m n. m., což 

jsem řešil ověřeným postupem pro daný lom. Dále jsem měl navrhnout vhodnou 

rekultivaci ložiska po dotěžení všech zásob kamene. Návrh rekultivace byl zpracován ve 

třech možných verzích, jako zatopení lomu, částečné zatopení lomu a zavezení lomu 

inertními zeminami. Ve všech třech případech bude výsledkem začleněný dobývací prostor 

do reliéfu okolní krajiny. U žádného ze způsobu rekultivace jsem neuváděl finanční 

náklady na provedení, vzhledem ke stále se měnícím cenám za různé služby a jiné 

prostředky (sazenice stromků, keřů a semen travin). Finanční částka, se kterou bych počítal 

v dnešní době nemusí být ani orientační pro výpočet za 27 let.  

 

 

 

Obr. č. 15.  Panoramatický snímek lomu Mrač; zdroj: fotodokumentace; Ing. 

Jaroslav Zíma 
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