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Abstrakt 

V doktorandské disertační práci posuzuji a hodnotím rekultivační postupy, které se 

využívají k sanaci území postiženého předcházející činností, ponejvíce průmyslovou. Ze 

širokého spektra problematiky, která je v této disciplině obsažena, jsem se v práci 

soustředila na rekultivaci krajiny postižené hornickou činností. K získání pokud možno 

širšího pohledu na způsoby rekultivace jsou v práci uvedeny různé metody, jaké se 

používají v některých zemích světa a také metody aplikované na některých lokalitách 

v České republice (ČR). Kromě výběru a přehledu různých způsobů rekultivace je v práci 

provedeno i jejich ekonomické zhodnocení. Aby práce měla úplně konkrétní obrysy, jsou 

uvedeny a vyhodnoceny rekultivační aktivity firmy Gemec - Union, a.s., která se 

významně prezentuje v ČR. Díky pochopení vedení této firmy jsem získala řadu cenných 

poznatků, které lze považovat za důležité know -  how, a mohla jsem je srovnat s poznatky 

ze zahraničí i jinými organizacemi s obdobnou činností v ČR.  

Z této konfrontace vyšel pozoruhodný závěr, jehož výsledky, zejména z oblasti 

ekonomické efektivnosti jednotlivých metod, lze jen obtížně získat z jiných tuzemských i 

zahraničních zdrojů. Mohou tak významně přispět k efektivnímu způsobu rekultivace pro 

širší okruh zájemců. 
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Abstract 

The doctoral dissertation judges and evaluates reclamation practices that are used for 

rehabilitation of areas affected by previous activities, mainly industrial. From wide range 

of issues, which are contained in this discipline, I focused on reclamation of land affected 

by mining activities. To obtain, if possible, a wider look at methods of reclamation work 

are introduced the various methods which are use in some countries in abroad and the 

methods applied in several localities in the Czech Republic (CR).  

In addition to the selection and review of various methods of reclamation work 

performed is their economic evaluation. In work to be completely concrete, are presented 

and evaluated reclamation activities of the company Gemec – Union a.s., which presents 

significantly in the CR. By understanding the management of this company I gained 

valuable knowledge that can be considered as important know how, and I could compare 

them with the knowledge of foreign countries and other organizations with similar 

activities in the CR.  

From this confrontation came the remarkable conclusion, the results, especially from 

the economic efficiency of different methods can be difficult to obtain from other domestic 

and foreign sources. They can significantly contribute to an efficient method for reclaiming 

a wider range of candidates. 
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Úvod 

Těžba, ať hlubinná či lomová, má velmi negativní dopad na životní prostředí. Jejím 

důsledkem ztrácí krajina svou původní podobu. Díky rekultivačnímu procesu však získává 

podobou novou, zcela odlišnou a v mnoha případech i esteticky působivější, než jak ji 

vytvořila příroda. Rekultivační proces, jak ho známe dnes, je výsledek mnohaletých 

výzkumů řady odborníků. Na první pohled se může zdát, že rekultivace těžbu následují a 

jsou její konečnou součástí. Ovšem skutečnost je taková, že již způsobem těžby jsou 

vytvářeny podmínky pro následující rekultivaci.  

Rekultivace je složkou jednak strategickou a technologickou a jednak ekonomickou. 

Ta je důležitá zejména v souvislosti zajišťování finančních prostředků. Rekultivace území 

postiženého těžbou je většinou velmi složitá a ekonomicky náročná. Je proto tedy třeba 

myslet na ni v jisté míře již v době dobývání. Je nesmírně důležité vytvářet vhodné 

podmínky pro následující rekultivaci.  

       Nezanedbatelným faktorem zejména u hlubinných dolů je faktor bezpečnostní a 

ekologický. Je znám propad jámy Doubrava v OKD. V letech 80 – 85 se v OKD těžilo na 

24 milionů tun uhlí, čili celkem se z podzemí vytáhlo spolu s uhlím celkem každý rok na 

32 – 33 milionů tun rubaniny. Zejména v ostravské části, kde se vyskytovaly méně mocné 

sloje, než na Karvinsku se pro tuto těžbu razilo větší množství důlních chodeb a příprav, 

čili toto uhlí se dobývalo s poměrně vysokým směrným číslem příprav. Důlní díla 

dosahovaly hloubky i nad 1000 m a pokles zásypu jámy Jindřich v Ostravě poukázal na 

možná rizika sanace ostravské části OKD, která byla provedena většinou prostým 

zatopením vodou. Způsob ukončení ostravské části, kde byly ponechány dvě čerpací jámy 

na dole Jeremenko a Fučík 5 zajišťující čerpání až 7 milionů m3 důlních vod ročně, 

vykazuje určitá budoucí rizika. I tento pohyb a migrace vod může vytvářet potenciální 

bezpečnostní a ekologická rizika. Proto volba správné sanace a rekultivace je důležitou 

součástí již v průběhu těžební činnosti a po jejím ukončení nedílnou součástí rekultivací 

s cílem následného využití postiženého území. 

V doktorandské disertační práci hodnotím jednotlivé sanační metody. Abych při 

hodnocení vycházela z, pokud možno, komplexního pohledu na problematiku, uvádím ve 
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stručnosti přehled sanačních metod, které byly uplatněny ve světě, nebo v České republice 

(ČR). 

Protože důlní podniky jsou také producentem řady odpadů a současně důlní prostředí 

nabízí možnost uložit odpady v podzemí, věnovala jsem pozornost i této otázce.  

Konkrétním příkladem, kdy hlubinnou těžbou došlo vlivem poklesu terénu a tvorbou 

hlušinových odvalů k devastaci krajiny je dobývací prostor Důl Jan Šverma – Žacléř a 

složiště popelovin Prostřední Suchá. Proto s ukončením důlní činnosti vznikla nutnost 

sanace a rekultivace. Těmito rekultivačními procesy se zabývá firma Gemec – Union, a.s., 

která vznikla v roce 1999 sloučením několika firem. Firma má i zkušenosti s 

materiálovým využitím odpadů a její zkušenosti v této oblasti rovněž posuzuji. 

Takto uspořádaný přehled mi umožnil, abych přispěla vlastním poznatkem k nalezení 

optimálních variant sanace území, současně s využitím odpadů, a přispěla tak k získání 

nových znalostí dané problematiky 
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1 Obecně popis rekultivací a sanací 

Obecně je účelem sanací a rekultivací obnovit a funkčně začlenit dobýváním dotčené 

pozemky zpět do krajiny a přírody, což znamená provést takovou konečnou úpravu území 

dotčeného těžbou, která zajistí obnovu přirozených funkcí ekosystému a zároveň umožní 

plné následné využití pozemků, které byly dotčeny těžbou.  

Sanace a rekultivace směřuje k těmto úpravám území 

 Uvedení do původního stavu (obnovení původního reliéfu), kdy dojde k obnovení 

původních funkcí území, např. k zemědělskému nebo lesnímu hospodaření 

 K částečnému obnovení původního reliéfu, kdy dojde k částečné obnově původních 

funkcí a ke vzniku nových aktivit 

 Ke vzniku nového reliéfu krajiny, kdy dojde k novému využití území a ke vzniku 

nového krajinného prvku.  

 Zajištění bezpečnosti a ekologické rovnováhy v krajině po ukončení těžební 

činnosti. [1] 

Rekultivaci je možno rozčlenit: 

1.1 Podle fází 

Technická rekultivace 

Cílem technické fáze rekultivace je vymodelování nového terénu. Je využívána těžká 

technika (dozery, buldozery, příkopové pluhy, frézy). Průběh rekultivace je většinou 

následující: těžební sloje či patra se začnou zavážet, začnou se izolovat místa pro 

vodohospodářské rekultivace, začne se modelovat terén. Práce zahrnují přesun zemin, 

ukládání, rozprostírání, hutnění, navezení skrývkové ornice. 

Již v této fázi je třeba znát pozdější využití terénu. To má vliv na volbu hornin, 

kterými se budou zavážet jednotlivé části. Na místa, kde bude stát zástavba, cesty, 

parkoviště apod. je možné navážet neúživné horniny. Na místa, kde bude pole či sad, se 

naveze ornice (zákon ukládá povinnost selektivní skrývky ornice a její nové použití na 

rekultivaci území). 

Modelování profilu terénu je náročná a nákladná činnost. Plánovači musí počítat s 

tím, že navezený materiál ještě dlouhá léta pracuje – sedá a pohybuje se. Požaduje se také, 
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aby nový terén nebyl z estetického hlediska monotónní, má se vzhledem blížit 

„přirozenému“ terénu, jak by asi mohl vypadat. [12] 

Biologická rekultivace 

Po vytvoření terénu nastupuje biotechnická etapa, která má za úkol nové území 

oživit. Tato fáze zahrnuje úpravu fyzikálních a chemických vlastností půd (kyselost, 

struktura), hnojení a dodávání živin do půd. Navazují agrotechnická opatření (kypření, 

smykování, válcování) a pěstování vhodných plodin. Na polích začíná běžet speciální 

osební cyklus s cílem zúrodnit půdu. Vzhledem k narušeným hydropedologickým 

podmínkám je při delších obdobích sucha nutná zálivka sazenic. 

Před zatravňováním či zalesňováním je často používána chemická příprava půdy; 

pokud jsou plochy zarostlé bujnou ruderální (rumištní) vegetací, k jejímu odstranění se 

používají chemické postřiky celoplošné či místní. Nálety nežádoucích dřevin stejně jako 

materiál z prořezávek se zpracovává štěpkováním, čímž je urychlen rozklad organické 

hmoty a zároveň je výrazně omezen vývoj případných hmyzích škůdců.[12] 

1.2 Podle využití ploch 

V 60. letech v Československu byly preferovány zemědělské rekultivace, od začátku 

80. let přibývá rekreačních funkcí, v 90. letech se populární stává napouštění velkých 

rekultivačních jezer. 

Zemědělská rekultivace 

V procesu zemědělské rekultivace se zakládají pole, louky, vinice nebo sady. Začíná 

se návozem a rozprostřením organické hmoty, následuje orba, vláčení, smykování, setí 

přípravných plodin, jejich zaorání, hnojení a následuje již pěstování cílových plodin nebo 

zatravnění. 
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Obrázek 1 Lesnické rekultivace pod vrchem Ressl u Mostu [12] 

Lesnická rekultivace 

Výsledkem lesnické rekultivace je vznik nových lesů. Z ekologického hlediska by se 

měly vysazovat různé druhy stanovištně a geograficky původních dřevin. V praxi se v 

naprosté většině však jedná o výsadbu monokultur, někdy jsou vysazovány i nepůvodní či 

dokonce invazní druhy. Tento typ rekultivace sice vede k vytváření nové ekologické 

stability půd a krajiny, ale to v tomto případě nelze považovat za pozitivní přínos. Tím se 

totiž zničí stanoviště vzácných druhů organismů vázaných na podmínky vzniklých těžbou. 

Jediným pozitivním přínosem této rekultivace je zpevnění půdy.[12] 
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Obrázek 2 Mostecké jezero u města Most [12] 

Vodohospodářská rekultivace 

Pod vodohospodářské rekultivace spadá zatápění vytěžených lomů, obnova říčních 

ekosystémů, úprava a zvyšování vodní bilance. 

Rekreační rekultivace 

Sem se řadí budování rekreačních oblastí, golfových hřišť, letišť. Často se centrem 

rekreační oblasti stane rekultivační jezero. 

Přírodě blízká rekultivace 

Názor, že „krajina musí být ekologicky vyvážená, za nejúčinnější stabilizační prvky 

je považována výsadba lesů, parků, lesoparků a vodních ploch“ bývá kritizován ze strany 

krajinných ekologů (např. Jiří Sádlo, Václav Cílek), kteří upozorňují, že taková 

„vyprojektovaná“ krajina je z biologického hlediska velmi chudá. Některá zjištění 

například z kališť v OKD však poukazují na sílu přírody. Byly nalezeny usídlené nové 

druhy fauny i flory na rekultivovaných i nerekultivovaných plochách. Tato skutečnost 

poukazuje na nutnost citlivého a individuelního přístupu k jednotlivým lokalitám. 

Podstatou přírodě blízkých rekultivací je ponechání průběhu přirozené sukcese. 

Místo nákladně vytvářeného a udržovaného rekreačního lesa či lesoparku pak může 
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vznikat „nová divočina“. Na půdách chudých na živiny (typicky výsypky) se často vyvíjejí 

společenstva vzácných rostlinných a živočišných druhů, která byla z úrodné, prohnojené 

zemědělské krajiny vytlačena. 

Krajina ovšem podléhá nadále sukcesi; pokud je požadováno zakonzervovat určitou 

fázi vývoje ekosystému, jsou i zde nutné pravidelné lidské zásahy jako je odstraňování 

dřevin, ruderálních a invazních druhů, obnova zarůstajících tůní apod.[12] 



 Černá: Zhodnocení sanačních metod a jejich dlouhodobé dopady na ekonomiku podniku 
 

2012  19 

2 Metody sanace a rekultivace v některých zemích světa. 

2.1 Německo 

Od zahájení průmyslové těžby, před 150 lety v Německu zaujaly hnědouhelné revíry 

169.229 ha půdy, to odpovídá asi dvojnásobné ploše přístavního města Hamburg. Z toho 

připadá přibližně 30 000 ha na Porýní, 48 000 ha na revíry ve středním Německu, a 83 000 

ha na Lausitz. A okolo 10 000 ha na Dolní Sasko, Bavorsko a Hessensko. Z této plochy 

bylo do konce roku 2007 již rekultivováno 112 500 ha. Na rekultivaci připadá v Porýní asi 

70%, ve středoněmeckých revírech asi 74% a v Lausitz 60%. Rekultivační aktivita měla 

mimořádné tempo ve východoněmeckých revírech. Zde bylo v uplynulých letech 

rekultivováno jednou tolik země, než si vyžádaly nároky současného hornictví. 

Způsob rekultivace jak byl prováděn v Německu je znázorněn na obr. č. 3. Jednalo se 

převážně o takový způsob, kdy se rekultivovaná plocha měla využít pro další výstavbu. 

Rekultivační snahy ve středním Německu a Lausitzu se vyznačují zvláštní situací. 

V období po německém sjednocení poklesla těžba hnědého uhlí v obou 

východoněmeckých revírech v krátké době z 300 mil. tun na méně než 70 mil. tun za rok. 

Zároveň byl v tomto období také uzavřen velký počet povrchových dolů a provozů. Ale i 

v současné době mají povrchové doly významný podíl na energetické struktuře. Když po 

privatizaci převzali soukromí vlastníci východoněmecké hnědouhelné doly, musela se 

udělat nutná separace mezi hornickým průmyslem ve Východním Německu, jakož i 

zvládnutí strukturních změn a odstranění starých způsobů a povinností. Bez tohoto jasného 

oddělení by neměly východoněmecké hnědouhelné doly žádnou budoucnost. Privatizované 

podniky MIBRAK Vattenfaal Mining (dříve Laubag) rekultivovaly na vlastní náklady 

všechny plochy hnědouhelných dolů. Vedle privatizovaného hornictví vznikl jako podnik 

spolkové republiky LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau). LMBV se věnuje 

dalšímu využití povrchových dolů, které byly krátce po sjednocení utlumeny, normalizují 

vodní režim, odstraňují staré zátěže a zajímají se o vznik nových průmyslových možností a 

podniků. Zdůvodnění tohoto postupu spočívá v tom, že spolkové Republice, jako právnímu 

nástupci DDR tato povinnost vyplývá.LMBV provádí proto hornickou sanaci. Od roku 

1991 bylo investováno přibližně 8,3 miliard Euro pro další využití zhruba 100 000 ha 

půdy, které byly dříve poškozeny hornickou činností.[21] 
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Obrázek 3 Příklad rekultivace pro následnou výstavbu v Německu [21] 

2.2 USA 

V USA je od roku 1977 v platnosti akt SMCRA (The Surface Mining Control 

Reclamation Act), který stanoví důlním podnikům finanční zdroje pro rekultivaci. Podle 

Aktu musí provozovatel odvádět daň ve výši $ 0,12 na 1 tunu, u hlubinných dolů a $ 0,28 

na 1 tunu u povrchových dolů. Tato daň je směrována do fondu pro uzavřené doly, který 

spravuje SMCRA, a hradí z něj náklady na následnou rekultivaci (sanaci). Do roku 2011 

bylo z tohoto fondu vyplaceno za rekultivaci (sanaci) území 119 180 ha, po povrchové 

těžbě, celkem 7,2 miliard dolarů. V roce 2011 se v USA těžilo povrchově cca 600 milionů 

tun uhlí ročně. 

V posledním desetiletí, se jako sanační metoda nejčastěji uplatňuje zalesnění území. 

Byla vytvořena speciální organizace FRA (Forestry Reclamation Approach), kterou 

podporuje SMCRA. FRA představila program, který obsahuje 5 bodů, podle kterých je 

optimální uskutečnit sanaci území zalesněním za těchto podmínek: 
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 Vytvořit vhodný kořenový základ pro dobrý růst stromů, který by neměl být hlubší 

než 1,2 m a má povrchovou vrstvu ze zvětralého pískovce, nebo nejlépe 

dostupného materiálu 

 Rozvolnit povrchovou vrstvu (ornici), nebo ornici nahradit vhodným kořenovým 

základem, aby vzniklo nekompaktní prostředí 

 Použít malé rostliny, které jsou kompaktibilní s rostoucími stromy 

 Použít dva typy stromů, nejdříve ty, které vyhovují žijící zvěři a stabilizují půdu, 

pak komerčně cenné rostliny 

 Použít správný postupvýsadby. [13]. 

2.3 Austrálie - Postup sanace území po těžbě radioaktivního materiálu  

Důl Mary Kathleen, Queensland, Australia. 

Po ukončení těžby byly odvaly trvale pokrývány jílem a hlínou, aby se redukovala 

hladina gama záření a vyzařování radonu tak, aby se dosáhla přirozená úroveň, která 

existovala v regionu. Po té se odval pokryje vegetací. Odval představoval 28 hektarů náspů 

a 60 hektarů odpařovacích rybníků. Dnes je zde dobytčí farma, s neomezeným přístupem. 

Rehabilitační projekt byl dokončen v roce 1985 a celkové náklady dosáhly $ 19 milionů. 

[14].  

2.4 Indonésie - Rekultivace území po těžbě ropy, plynu a hornické činnosti  

V Indonésii, se na území pod tropickým dešťovým pralesem, hornickou činností, při 

těžbě niklu, zlata a mědi, uhlí, cínu, nafty a dalších nerostů, totálně poškodila původní 

vegetace. A tím se zároveň téměř zlikvidoval život v této lokalitě. Z rozhodnutí státních 

orgánů se pod vedením Dr. Yadi Setiadi, Faculty of Forestry Bogor Agricultural University 

Campus IPB, Capus IPB Darmaga, Bogor. INDONESIA, po ukončení hornické činnosti, 

uskutečnil rozsáhlý sanační program. Po důkladném půdním rozboru se přistoupilo k 

aplikaci přírodních i umělých substrátů, a po delší době, se podařilo obnovit původní 

vegetaci. 

Pro půdní rozbor se posuzovaly fyzikální vlastnosti, půdy (ornice), zejména 

distribuce rozměru zrn, hloubka do pevného podloží, nebo nepropustné vrstvy, zpevnění 

ornice (zábrana pro kořenový systém). Vlhkost půdy, teplota na povrchu, biologie ornice. 

Vegetační pokrývka a obsah uhlíku. Přítomnost mikrobů a chemická aktivita půdy. Půda 
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chudá na nutriety. Reakce půdy (pH). Nízká kapacita výměny kationtů (CEC). Minerální 

toxicita.[15] 
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3 Legislativa dotace vyhlášky 

3.1 Některá legislativní ustanovení pro oblast rekultivací. 

Jedním ze základních právních aktů, které je nutno respektovat při činnosti 

související s rekultivací je Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, č. 100/2001 Sb., 

ze dne 20. února 2001. K tomuto zákonu byla postupem doby připojena řada změn, 

v tomto pořadí: 

Změna: 93/2004 Sb. 

Změna: 163/2006 Sb. 

Změna: 186/2006 Sb. 

Změna: 216/2007 Sb. 

Změna: 124/2008 Sb. 

Změna: 436/2009 Sb. 

Změna: 223/2009 Sb. 

Změna: 227/2009 Sb. 

Změna: 38/2012 Sb. 

Změna: 85/2012 Sb. 

Změna: 167/2012 Sb. 

Ze znění tohoto zákona jsem vybrala některá ustanovení, která se mohou určitým 

způsobem vztahovat na projekty, kterými se zabývám v disertaci. 

(1) Zákon v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje posuzování vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí") a 

postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných 

celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. 

(2) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry 

a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.  

(3) Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný 

podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů,1a) 
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a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.1b) Tento podklad je jedním z podkladů v 

řízeních podle zvláštních právních předpisů.1a)  

§ 2 

Rozsah posuzování 

Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na 

živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a 

krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními 

právními předpisy 2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti. § 6 

Abych získala pokud možno širší pohled na problematiku rekultivační činnosti na 

různých lokalitách v ČR, uvedla jsem v disertaci několik příkladů.  

Když ale hodnotím, z dostupných materiálu, například rekultivaci v oblasti lomu 

Chabařovice, nenašla jsem tak důkladné vyhodnocení vlivu na životní prostředí, jak je 

požaduje ustanovení § 2, § 6.[17] 

Podle povahy krajiny v lokalitě uvažuje s rekultivací zemědělskou, lesnickou, 

hydrickou a ostatní, vliv na živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, 

vodu, ovzduší, klíma a krajinu se nehodnotí. Možná je to způsobeno tím, že v lokalitě 

Chabařovice, je uvedena jen část celého projektu rekultivace. 

Jako, poněkud vhodnější příklad rekultivace, ve smyslu zákona, uvádím biologickou 

rekultivaci v oblasti Malého kalového rybníku DJŠ – Žacléř, kterou realizovala firma 

Gemec – Union, a.s. 

Upravený a zeminou překrytý nově vymodelovaný povrch bude zatravněn včetně 

svahů odvodňovacích příkopů a líce opěrného čela. Na jednu třetinu výměry upraveného 

povrchu (tj. 1 230 m2) budou dle výkresové dokumentace (C) ve sponu cca 3 × 3 m, 

vysazeny stromy a keře (dvou - pětileté sazenice s kořenovým bálem - 100% výměna 

zeminy). Doporučují se následující druhy, které vhodně navážou na okolní vegetaci a to 

v tomto složení:  

bříza bílá  10% 

akát bílý  10% 

javor klen  30% 
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jasan   30% 

růže šípková, hloh obecný a svída krvavá  20% 

Předpokládá se, že vysazenou stromovou vegetaci doplní zejména náletová bříza, 

kterou převážně divoce zarůstá nerekultivovaná halda Eliška. 

Vhodným příkladem k citlivému přístupu k životnímu prostředí, i když to zákonem 

přímo definováno není, je postup jaký uplatnila firma Gemec – Union, a.s. při 

zdokumentování paleontologických nálezů. 

Od počátku roku 2003 se v lomu Žacléř II A začalo těžit v jihovýchodní části tohoto 

lomu s úklonem vrstev do 15o. Skrývka se prováděla ve 3 řezech převážně v pevných 

skalních horninách. V pískovcích a slepencích se musela používat rozrušovací trhací 

práce. Přesto se v lomové stěně a v rozrušené hlušině objevila řada zajímavých, někdy i 

unikátních paleontologických nálezů. Na základě konzultace s prof. Slivkou z Hornicko – 

geologické fakulty Technické university Vysoké školy báňské byl v roce 2003 - 4 proveden 

v lomu Žacléř II A paleontologický průzkum, jehož výsledkem bylo shromáždění více jak 

100 kusů paleontologických exemplářů ve značně dobré kvalitě zachování, které 

dokumentují základní druhové spektrum svrchnokarbonské makroflóry na lokalitě Dolu 

Jan Šverma v Žacléři. Tyto nálezy se staly základem sbírky, kterou spravuje obecně 

prospěšná společnost DJŠ. 

Další ustanovení zákona č. 100/2001 Sb. 

Oznámení   

(1) Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen "oznamovatel"), je povinen předložit 

oznámení záměru (dále jen "oznámení") příslušnému úřadu. Pokud je záměr navrhován na 

území více krajů, zasílá oznamovatel oznámení Ministerstvu životního prostředí (dále jen 

"ministerstvo"). V tomto případě ministerstvo rozhodne o tom, který krajský úřad je 

příslušný k provedení posouzení, a postoupí mu neprodleně oznámení k dalšímu řízení.  

(7) Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 

20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě 

příslušný úřad nemusí přihlížet.  

§ 7 
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Zjišťovací řízení 

(1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést do 

dokumentace, a to se zřetelem na  

a) povahu konkrétního záměru nebo druhu záměru,  

b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být provedením záměru 

ovlivněny,  

c) současný stav poznatků a metody posuzování. 

U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b), c), d) a e) je cílem 

zjišťovacího řízení také zjištění, zda záměr nebo jeho změna má významný vliv na životní 

prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně 

ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda bude posuzován podle 

tohoto zákona.  

§ 8 

Dokumentace   

(1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě oznámení, 

vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 7 a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zpracování 

dokumentace v písemné podobě v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným 

úřadem a v elektronické podobě. V odůvodněných případech, zejména z technických a 

ekonomických důvodů, může příslušný úřad upustit od elektronické podoby mapových, 

obrazových nebo grafických příloh dokumentace. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v 

příloze č. 4 k tomuto zákonu.  

(3) Každý se může vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 

dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí úřad 

přihlížet.  

(4) Příslušný úřad doručí došlá vyjádření neprodleně po jejich obdržení zpracovateli 

posudku.   

§ 9 

Posudek   
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(1) Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku osobou k tomu oprávněnou 

podle § 19 (dále jen "zpracovatel posudku").  

(2) Zpracovatel posudku zpracuje tento posudek na základě dokumentace, popřípadě 

oznámení a všech podaných vyjádření k nim. Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 

5 k tomuto zákonu.  

Uvádím příklad posudku pro sanační činnost firmy Gemec – Union, a.s. [22]. 

doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.  

znalec v oboru těžba - geologie, specializace hydrogeologie, 

 

Likvidace DJŠ Žacléř rok 2008 -  

posouzení dopadů hornické a sanační činnosti na hydrosféru životního prostředí 

 

Z N A L E C K Á   D O L O Ž K A 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec 

jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě 

ze dne 3.10.1991, č.j.  Spr. 3491/91, 

pro základní obor: těžba, odvětví: geologie 

specializace: hydrogeologie. 

Znalecký úkon zapsán pod poř. č. 145/09 znaleckého deníku. 

Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle 

doložené likvidace na základě dokladů č. … 

 

Podpis znalce 

 



 Černá: Zhodnocení sanačních metod a jejich dlouhodobé dopady na ekonomiku podniku 
 

2012  28 

Další ustanovení zákona č. 100/2001 Sb. 

§ 10 

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

(1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a 

veřejného projednání podle § 9 odst. 9 a vyjádření k nim uplatněných stanovisko k 

posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen "stanovisko") ve lhůtě do 

30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Náležitosti stanoviska jsou 

uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu.  

Díl 3 

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí 

§ 10a 

Předmět posuzování vlivů koncepce na životní prostředí 

(1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen "posuzování 

koncepce") podle tohoto zákona jsou 

a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze 

č. 1, zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, 

nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, 

odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, 

regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, koncepce, u nichž 

nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze 

zvláštního právního předpisu, a dále koncepce spolufinancované z prostředků fondů 

Evropských společenství; tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené 

území tvořeno územním obvodem více než jedné obce.  

Pro doložení náročnosti projektu, jak vyžaduje zákon, je zajímavé také i toto 

ustanovení § 10a. V příkladech, které jsem uvedla z lomu Chabařovice a Hrabůvka, je 

začlenění odpadového hospodářství do celého systému rekultivace posuzováno jen 

okrajově. V případě projektu a realizace rekultivace firmy Gemec – Union, a.s., tvoří 

úprava odpadu, poměrně významnou součást činnosti. Jedná se, mimo jiné o samo 

tuhnoucí základkovou směs, získanou solidifikací z jinak odpadního materiálu. 
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Elektrárenských popílků, strusky, apod. Taková směs se využívá k bezpečnému založení 

starých důlních děl. Bez založení by vlivem porušení pohoří v okolí těchto děl, mohlo dojít 

k nežádoucím poklesům terénu na povrchu.  

§ 10h 

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 

(1) Předkladatel je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na 

životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud zjistí, že provádění koncepce má nepředvídané 

závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí 

opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat o tom příslušný úřad a 

dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně koncepce.  

(2) Dotčené správní úřady v rámci své působnosti podle zvláštních právních 

předpisů2) sledují vlivy schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a jsou 

oprávněny podat podnět ke změně koncepce, nelze-li v dohodě se schvalujícím orgánem 

nepředvídané závažné negativní vlivy podle odstavce 1 odvrátit nebo zmírnit jinak.  

Domnívám se, že alespoň část citace ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., kterou 

jsem uvedla, může pomoci při správné aplikaci rekultivační činnosti. 

Kromě zákona č. 100/2001 Sb. je nutno při rekultivační činnosti respektovat tyto 

další legislativní akty: 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství (horní zákon - HZ) 

 Zákon č.62/1988 sb.,Geologické práce 

 Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, 

povolování a ohlašování HČ a ohlašování ČPHZ – ve znění vyhl. č. 242/1993 Sb. 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF (+ vyhl. č. 13/1994 Sb.) 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (+ vyhl. č. 77/1996 Sb.) 

 Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o ŽP 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP => EIA 

 Vyhláška č. 368/2004 Sb. O geologické dokumentaci 
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 Vyhláška č. 369/2004 Sb. Projektování a vyhodnocování geol.prací 

 Zákon č. 157/2009 Sb. Zákon o odpadech 

 Zákon č. 168/1993 Sb. - doplněk HZ, který m.j.  vrací problematiku rekultivací do HZ 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o živ.prost. (ŽP) prováděcí vyhláška č. 77/1996 Sb. k zákonu o 

lesích 

 Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona 

č. 100/2001 Sb. 

 Zákon č. 169/1993 Sb. - doplněk zákona 61/1988 Sb., který m.j. vrací 

problematiku rekultivací do hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem 

 Ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horního zákona) a ustanovení § 10 

odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů, ukládá těžební organizaci vyčíslit v Plánu 

otvírky, přípravy a dobývání předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci 

pozemků dotčených těžbou výhradního ložiska.  



 Černá: Zhodnocení sanačních metod a jejich dlouhodobé dopady na ekonomiku podniku 
 

2012  31 

4 Sanační a rekultivační obnova na některých lokalitách ČR. 

Velmi hodnotný přehled o stavu rekultivační obnovy z oblasti uhelných dolů, jsem 

získala z koncepce a výsledků rekultivační obnovy území dotčeného uhelnou těžbou v ČR. 

Podle tam uvedeného diagramu, byla na území postiženém uhelnou těžbou provedena 

rekultivace na území o rozloze 24 701 ha.[16]  

 

 

Obrázek 4 Rozsah jednotlivých druhů a celkové rekultivace na území po těžbě uhelných dolů [16] 
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Z obr. 3 je zřejmé, že podíl lesnické rekultivace představuje, z celkem ukončené 

rekultivace do roku 2010, téměř 52 %. To odpovídá obdobnému trendu, jaký je uplatňován 

v zemích, uvedených v kapitole 3. 

4.1 Sanační a rekultivační obnova na lokalitě Chabařovice. 

V této kapitole, bych chtěla na vybraných příkladech rekultivační obnovy dokázat, 

jak specifické podmínky v každé lokalitě ovlivňují způsob sanace. Zároveň posoudím, zda 

je možné najít některá společná kriteria, která by mohla definovat hlavní způsoby 

rekultivační obnovy. 

Lokalita Chabařovice 

Na dole, který je situován v okolí měst Ústí n. Labem, Teplice, narušila povrchovou 

těžbou krajina i životní prostředí. Důl se rozkládá na velkém území a ovlivňuje tak nejen 

přírodní složky krajiny, ale i celý její sociálně ekologický systém, o estetickém dojmu ani 

nemluvě. V souvislosti s těžbou se vršily rozsáhlé výsypky, byla narušena síť povrchových 

vodotečí, klesla hladina podzemních vod a docházelo ke komplexnímu znečišťování 

prostředí (prašnost, zápary, apod.).[17] 

Těžba v Lomu Chabařovice byla ukončena na základě usnesení vlády ČR č. 331/91 a 

usnesení vlády ČR č. 444/91 v roce 1997. Konec těžby zastihl lom ve velmi špatné úrovni 

porubních front. Bylo nutné vynaložit mnoho finančních prostředků pro zabezpečení 

geomechanické stability výsypek a svahů ve zbytkové jámě lomu a pro řešení 

hydrogeologické situace. 

S ohledem na hydrologickou situaci a na finanční stránku bylo rozhodnuto 

zbytkovou jámu zatopit vodou. Vzniká tak jezero, které bude využíváno k rekreaci a 

sportovnímu rybolovu. Jedinečná bude jeho ekologická i estetická funkce pro krajinu. 

Území, které obklopuje jezero, bude rekultivováno s ohledem na jeho další využití. V 

každé části se počítá s jinou funkcí. 

Do plánovaných rekultivací je zahrnuta západní, severovýchodní a východní část 

zbytkové jámy Lomu Chabařovice, navazující plochy uhelného depa, deponie titaničitých 

jílů a svahů nad plavištěm Teplárny Ústí.  

Objem rekultivací: celkem 3012,10 ha 
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- zemědělské 1256,87 ha 

- lesnické 1287,56 ha 

- hydrické 277,59 ha 

- ostatní 190,08 ha 

 

Obrázek 5 Percentuální poměr jednotlivých druhů rekultivací lomu Chabařovice [17] 

Pokud by nedošlo k předčasnému ukončení těžby, ohrožené území (Trmice a 

Předlice) by bylo odděleno od důlních vod nepropustnou výsypkou. Těžba však skončila 

dříve, než byl vytěžen původně plánovaný objem, takže musely následovat rozsáhlé 

sanační práce. Bylo potřeba zabezpečit stabilitu vnitřní výsypky a utěsnit uhelnou sloj. Dno 

lomu bylo přesypáno, aby nedocházelo ke vzniku záparů a ohňů a aby nedocházelo k 

případným výluhům z uhelných zbytků. 

Hladký průběh rekultivací nepříznivě ovlivňuje geomechanická stabilita svahů. 

Svahové úpravy a odvodnění skluzových partií bylo provedeno na západní části 

severních svahů lomu (pod ocelárnou Chabařovice) a v části východní (směrem od skládky 

Spolchemie). 

Kvartérní zeminy jsou odvodňovány trvalým drenážním systémem. Na povrchu je 

pak tato voda zaústěna odvodňovacími příkopy do jezera zbytkové jámy. U všech svahů 

byl také upraven sklon a byly vbudovány stabilizační lavice při patě svahu. 

Pod skládkou Spolchemie byla vybudována pilotová stěna k zajištění stability 

nákladně sanované skládky. 

V napouštěném jezeře je potřeba ochránit břehy před činností vln. V roce 2004 byly 

zahájeny práce na protiabrazivním opatření a opevnění břehů. Po obvodu jezera je 

proveden kamenný zásyp jako trvalá ochrana proti abrazi. Místa, která budou určena pro 

koupání a slunění jsou upravena tak, aby byl do jezera snadný přístup (přísyp opevnění 

drobnou frakcí kameniva). 
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Kombinace geotextilie s hydroosevem slouží jako průběžná ochrana břehů. 

Jezero Chabařovice 

Napouštění zbytkové jámy začalo 15. 6. 2001. Vzniklé jezero bude mít rozlohu téměř 

250 ha, průměrnou hloubku 15,5 m a maximální hloubku 22 m. Objem vody v jezeře bude 

činit 35 mil. m3. 

Zpočátku probíhalo zatápění pomocí požárního vodovodu Js300 z nádrže Kateřina. 

Dnes se voda napouští z nádrže Kateřina upraveným Zalužanským potokem. Povolené 

maximum pro odpouštění je 700 l/s. 

Komplexní výčet zdrojů pro napouštění: 

· nádrž Kateřina přes požární potrubí 

· nádrž Kateřina spodní výpustí přes nádrž Zalužany 

· povrchová voda z povodí zbytkové jámy 

· stařinová voda přes přelivový vrt 

(Tzv. přelivový vrt je uzavíratelný objekt, který propojuje jezero se stařinovým 

systémem. Díky němu je k napouštění jezera možné částečně využít i stařinové vody). 

Kvalita vody 

Při hodnocení napouštění zbytkové jámy vodou hraje významnou roli právě kvalita. 

Parametry jezera jsou dosti nepříznivé pro udržování dostatečné kvality vody, proto je této 

stránce věnovaná vysoká pozornost. Nově vzniklé jezero bude velké a relativně mělké. 

Povrchové vody  

Krušnohorské potoky obsahují poměrně vysoké množství fosforu a sloučenin dusíku, 

což může způsobit eutrofizaci vody v jezeře. Kvalita vody je proto ostře sledována 

příslušnými odborníky. Každý měsíc se provádí rozbor vody a hodnotí se výsledky. 

Sleduje se například: 

· kyslíkový režim (rozpuštěný kyslík) 

· základní chemické složení (pH, sírany, chloridy, vápník, železo) 

· obsah živin (fosfor, dusík) 
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Výsledky měření jsou pak srovnávány s imisními limity podle Nařízení vlády 

č.61/2003 Sb. Amoniakální dusík, dusitanový a dusičnanový dusík - přesahují imisní 

standardy, což je pravděpodobně důsledkem hnojení okolního rekultivovaného území. 

Přítoky, které slouží pro plnění budoucího jezera, vykazují jen výjimečně překročení 

imisních limitů pro amoniakální dusík, dusitanový a dusičnanový dusík, mangan, 

nerozpuštěné látky, železo, vápník a fosfor. Během roku bývá jezero dobře průhledné 

(kontrolováno potápěči). 

Voda je již od počátku napouštění stále vcelku kvalitní. Nebyly zjištěny žádné 

významně vysoké koncentrace těžkých kovů a organických škodlivin. Jen v létě se 

ojediněle vyskytují planktonní sinice, ale prozatím netvoří klasický vodní květ, (www.kr-

ustecky.cz). 

Podle názoru N. Křehotové není vše zcela bez problémů – v prostoru jižně od 

plaviště teplárny Dalkia vytékají do příkopu ropné látky (obr. 5) a voda zasakuje do půdy 

směrem k jezeru. O zdroji této kontaminace není nic známo; Dalkia se k zátěži odmítá 

přihlásit (informace PKÚ, 2009). 

 

Obrázek 6 Plaviště popílku teplárny Dalkia (jv. od jezera).(foto J. Beránek) 

Severovýchodní část areálu, bude sloužit pro rekreaci a sport (koupání, sportoviště, 

dětská hřiště a jejich zázemí). Byla zde upravena především morfologie terénu (obr. 6).  
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Obrázek 7 Budoucí pláž v sv. části jezera. (foto J. Beránek) 

Území by mělo být rozděleno do tří segmentů, které by měly být odděleny 

zalesněnými svahy. Každý z nich se bude nacházet v jiné nadmořské výšce. 

Jižní část 

Tato část je tvořena především výsypkami. Bude plnit ekologickou funkci krajiny, 

proto by mělo být zamezeno hromadnému přístupu lidí. Zalesňování je základní metodou 

rekultivace. Pro výsadby jsou vybírány druhy odpovídající stanovištním podmínkám, jako 

cílové dřeviny jsou voleny dub letní, javor mléč, jasan ztepilý, habr obecný, borovice lesní, 

modřín opadavý, jako pomocné olše šedá, lepkavá, lípa srdčitá, malolistá, jako vtroušené 

jeřáb ptačí, topol osika, třešeň ptačí. Okrajové partie lesních výsadeb tvoří keře líska 

obecná, brslen evropský, kalina obecná, zimolez pýřitý. Složení a postup výsadby jsou 

upraveny pro stanoviště s normálním vlhkostním režimem a pro stanoviště se zvýšenou 

půdní vlhkostí (jasan, olše, vrba, topol). (PKÚ, 2009). Lesnická rekultivace bude doplněna 

o zatravněné plochy. V západní části této oblasti byla vybudována protieutrofizační nádrž, 

která má sloužit ke zlepšování kvality vody. 

Skládka v Chabařovicích 

V roce 1908 vznikla severně od dnešní zbytkové jámy skládka, která sloužila pro 

ukládání škváry a popelovin z textilního, sklářského a chemického průmyslu. Skládka se 
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zvětšovala až do 50. let, kdy se popeloviny začaly odtěžovat, aby mohly být použity v nově 

otevíraném dolu Milada Petri. Tato významná deponie je nyní přirozenou součástí 

hodnoceného areálu. 

Od 70. let minulého století se sem začaly vozit chemické odpady ze Spolchemie v 

Ústí nad Labem; především redukční kaly z výroby organických barviv, kaly z produkce 

žíravých louhů rtuťovou elektrolýzou, kaly s arzeničitanem vápenatým, či kaly z produkce 

hypermanganu. Na skládku bylo navezeno obrovské množství (40 – 60tisíc kusů) 

papírových, kovových a plastových obalů a sudů, železný šrot, vyřazená technologická 

zařízení a stavební odpad. V horní části bylo uloženo v šesti vrstvách 40 tisíc kusů sudů s 

hexachlorbenzenem, které jsou zality kyselou sádrou obsahující 2 – 3 % kyseliny sírové. 

Na skládku byly ukládány i další věci a to řádově v desítkách tisíc tun – hydroxid 

vápenatý, odpady z průmyslových havárií atd. Odpady, které byly v kapalném stavu, byly 

vylévány do středu této skládky, čímž vzniklo pestrobarevné jezírko. Jak píše Beneš (2001) 

o charakteru vod vypovídají poetické názvy záchytných nádrží – Zelený a Žlutý rybník. 

Voda ze skládky vytékala a vlévala se do Ždírnického potoka, do Bíliny a následně i do 

Labe. Uvnitř skládky pak byla zjištěna ohniska, kde vlivem exotermních reakcí stoupla 

teplota až k 80° C. 

Samotná skládka má 27 ha, ale kontaminovaná oblast zabírá 41 ha. Poslední odpady 

sem byly uloženy roku 1993. Šlo zde nepochybně o jednu z nejnebezpečnějších skládek v 

České republice. 

Od roku 2000 dochází ke kompletní asanaci tohoto hrůzně vypadajícího lidského 

výtvoru. Vlastníkem skládky a zadavatelem asanace je Spolek pro chemickou a hutní 

výrobu, hlavním dodavatelem asanace je a. s. Metrostav. 

Skládka byla sanována přímo na místě, materiál se nikam neodvážel. Principem byla 

úprava a stabilizace tvaru tělesa skládky a zajištění ohnisek exotermních jevů uvnitř 

skládky. Stabilizace byla provedena injektáží na okrajích skládky a v místech, kde byla 

předpokládána deformace povrchu vlivem postupného sedání deponovaných odpadů. 

Řízený odvod povrchových vod zajišťují odvodňovací příkopy. K odvodu skládkových 

vod slouží obvodový drén, který je vybudován podél podzemní stěny. 

Voda je sbírána do čerpacích jímek, odkud je přečerpána, upravena a následně 

vypouštěna do vodoteče. Zamezení styku okolního geologického prostředí s tělesem 
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skládky a kontaminovaným podložím je řešeno podzemní těsnicí stěnou a zatěsněním 

povrchu tělesa skládky kombinací minerálního a fóliového těsnění. Podzemní těsnicí stěna 

je 60 cm silná a je speciálně zbudována tak, aby byla odolná vůči agresivním podzemním 

vodám; zároveň pohlcuje těžké kovy. Konečnou úpravou povrchu bude rekultivace do 

podoby volně rostoucího lesoparku s akumulačními nádržemi na srážkovou vodu 

odvedenou z povrchu skládky. Celý areál však bude i nadále nepřístupný (Beneš, 2001). 

Již dnes je zde nenápadný zelený pahorek a jen málokdo by věřil, že se jedná o skládku. 

Bývalá skládka samozřejmě není veřejně přístupná. Areál zůstane oplocený (obr. 8) a 

hlídat ho bude správce a bezpečnostní služba. Město Chabařovice má ale zájem, aby okolní 

cesty mohly být využity pro cykloturistiku. V území bude probíhat běžná údržba zeleně, 

sledovány budou odplyny již zmíněné vody a hlídán bude případný sesuv půdy. 

 

Obrázek 8 Sanovaná skládka ústecké Spolchemie od severovýchodu (foto N. Křehotová) 

Tato ekologická časovaná bomba leží v těsné blízkosti jezera Chabařovice. (foto 

N. Křehotová). 



 Černá: Zhodnocení sanačních metod a jejich dlouhodobé dopady na ekonomiku podniku 
 

2012  39 

 

Obrázek 9 Skládka Spolchemie po asanaci. (foto N. Křehotová) 

4.2 Lokalita kamenolomu Hrabůvka 

 Zájmová lokalita se nachází v jihovýchodní části Olomouckého kraje, územím 

náleží do bývalého okresu Přerov. Kamenolom Hrabůvka je umístěn asi 5 km 

severozápadně od Hranic na Moravě (viz obrázek č. 10). Ložisko je těženo asi od r. 1900. 

Nadmořská výška lomu a jeho nejbližšího okolí je v rozmezí 290 m n. m. - 435 m n. 

m. Surovina se těží v šesti etážích, z celkového počtu osm a vyznačuje se značnou tvrdostí. 

Roční výrobní kapacita je cca 650 000 tun drceného kameniva. Kamenolom je významný 

dodavatel přírodního drceného kameniva zejména pro obnovu a výstavbu železničních 

tratí. Lokalita Hrabůvka leží v katastru obcí Hrabůvka, Lhotka a Velká u Hranic. 

Kamenolom je situován na severovýchodním okraji obce Hrabůvka. Komunikačně je 

napojen na silnici Hranice-Přerov a nádraží v Drahotuších. [18] 
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Obrázek 10 Situační mapka s přibližným vyznačením lokality [18] 

Geomorfologicky lokalita patří k jihozápadnímu podhůří Oderských vrchů 

náležejících Nízkému Jeseníku. Území ložiska je představováno dnes již částečně 

odtěženou výraznou oválnou morfologickou elevací Hůrka s delší osou ve směru SV - JZ, 

s nejvyšším bodem 441 m n. m. Jeho JV svahy upadají do Moravské brány. Ložiskové 

území o délce cca 1 km a šířce cca 400 m leží mezi silnicemi Velká u Hranic - Radíkov a 

Velká u Hranic - Boňkov, ve vzdálenosti cca 4 km od silnice I. třídy Přerov - Hranice. 

Území je odvodňováno Uhřínovským potokem na západě, na východě potokem 

Velička a na jihu vodním tokem Radíkovského potoka. 

Návrh sanace a rekultivace 

Tento návrh sanace a rekultivace se bude zabývat pouze určitými prostory a 

plochami v dobývacím prostoru. Důvodem je, že v současné době probíhá těžba pouze na 

části ložiska a to na pozemcích, které jsou natrvalo vyjmuty z LPF a s vyřešenými 

majetkově - právními vztahy. Po dotěžení zásob v této části se hornická činnost přenese na 

zbývající část ložiska s cílem vytěžit zásoby suroviny na celém ložisku. 

Z další části jsem vybrala ekonomický rozbor. Při přípravě mé disertační práce jsem 

prostudoval řadu zahraničních i českých prací, zabývajících se uvedenou problematikou. 

Zjistila jsem, že pro část výstupu mé doktorandské disertace, je ve stávající literatuře 

poměrně málo údajů, které by pomohly osvětlit ekonomické otázky. Ty pochopitelně, jako 
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v každé činnosti nelze zanedbávat. Právě ve studii Návrh sanace a rekultivace na lomu 

Hrabůvka, je poměrně podrobný ekonomický rozbor, který detailně vyčísluje náklady na 

jednotlivé druhy sanační a rekultivační činnosti. Pro srovnání ekonomiky sanace se 

neomezuji jenom na údaje z naší republiky, ale pokusila jsem se vyhledat i obdobné 

výsledky ze zahraničí. Snažím se tak v průběhu práce získat, pokud možno, komplexnější 

pohled na otázku nákladů a efektivnosti jednotlivých sanačních činností. [18] 

Z detailního rozboru, uvedu pouze sumární výsledky za jednotlivé druhy rekultivace 

a potom vyčíslím celkový náklad v přepočtu na 1 hektar sanované oblasti. 

Rozpočet finančních nákladů na sanaci a rekultivaci. 

Rozpočet předpokládaných finančních nákladů byl zpracován za pomoci 

softwarového programu Ceník stavebních prací (z roku 2008), který vychází z katalogu 

popisů a směrných cen stavebních prací C 800 - 1: Zemní práce a jehož součástí jsou i 

ceníky C 823 - 2: Rekultivace a C 823 - 1: Plochy a úprava území. Data z programu byla 

poté vyexportována do aplikace OpenOffice.org Calc. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1 Souhrn nákladů na sanaci a rekultivaci části území lomu Hrabůvka [18] 

Charakter rekultivace Náklady Kč Plocha (ha) Náklady Kč/ha 

technická rekultivace 11 744 809  

zalesnění 727 353 2,27 320 419

skupinová výsadba 663 327 3,03 218 919

zatravnění 1 936 217 4,51 429 316

vyžínání buřeně 131 169  

závěrné svahy 5,52 

vodní plocha 0,13 

biologická rekultivace  3 458 066  

náklady na rekultivaci 15 202 875  

rezerva 2 280 341  

Celkem 17 483 306 15,47 1 130 143
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4.3 Hydrická rekultivace zbytkové jámy lomu Bílina 

V práci, je předložen návrh řešení rekultivace zbytkové jámy lomu Bílina.  Návrh 

reaguje na úpravu územních ekologických limitů z roku 1991, které byly pro oblast lomu 

Bílina stanoveny usnesením vlády České republiky č. 1176/ 2008, k územně ekologickým 

limitům těžby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi. Lom Bílina zůstává i po této 

úpravě největším hnědouhelným lomem v České republice. V jeho dobývacím prostoru 

jsou zásoby uhlí, s předpokládanou těžbou do roku 2037. Úprava hranic postupu těžby si 

vyžádala nejen aktualizaci báňských postupů, ale měla dopad i na původní plány sanačních 

a rekultivačních prací. Na základě poznatků a zkušeností z již uskutečněných 

rekultivačních projektů, s přihlédnutím na ekologickou složku krajiny, společenské potřeby 

a předpokládaný vývoj zemského klimatu, byl předložen návrh provedení takových 

opatření, která povedou k zajištění návratu vody do těžbou postižené krajiny a obnovy 

krátkého cyklu vody, který příznivě ovlivňuje i mikroklima a utlumí předpokládané 

klimatické změny. [19] 

Hydrická forma rekultivace, dokonce povede k obnovení původního historického 

rázu krajiny mezi Krušnými horami a masivem Českého středohoří. Tato oblast měla, dle 

map stabilního katastru území z roku 1845, ráz jezernaté krajiny s mokřady. Díky kvalitně 

zpracovaným a postupně uskutečňovaným rekultivačním a revitalizačním projektům, se 

zde naskýtá jedinečná možnost, navrátit krajině její původní ráz a tím uzavřít pomyslný 

kruh. Území rybářů, zemědělců a horníků je, po období intenzivního průmyslového 

využívání, opět přeměňováno na jezernatou oblast s kvalitním sportovně rekreačním 

potenciálem a zásobárnou strategické suroviny budoucnosti, jak se začíná o vodě, 

uvažovat. Navíc využitím zbytkových lomů, jako zásobáren kvalitní sladké vody pro 

potřeby obyvatelstva a průmyslu, ochráníme životní prostředí našich řek v místech, kde se 

v budoucnu předpokládá výstavba dalších přehradních nádrží, kterých by díky aplikaci této 

formy rekultivace, nebylo již třeba. 

K návrhu zavodnění zbytkové jámy lomu Bílina vodou z řeky Bíliny (způsob 

předložený v „Souhrnném plánu sanace a rekultivace lomu Bílina”), předkládá alternativní 

řešení, zavodnění z řeky Ohře, posílené o vodu z řeky Bíliny a to i s jejich technickým a 

ekonomickým posouzením. 
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Předpokládá se, že zavodněním budoucího jezera vodou z řeky Ohře, sice dojde k 

navýšení finančních nákladů na naplnění zbytkové jámy vodou, ale také k podstatnému 

zrychlení zavodňovacích procesů. Na druhou stranu, při dostatečně rychlém zavodnění 

zbytkové jámy, bude dosaženo podstatných úspor finančních prostředků, potřebných na 

průběžnou ochranu břehové linie před vodní abrazí, které by bylo nutno vynaložit při 

pomalém napouštěni budoucího jezera. Kratší doba naplnění také umožní rychlejší 

nastartování samočisticích procesů vod tohoto jezera a celkovou revitalizaci rekultivované 

krajiny. 

Pro účely mé práce, srovnání efektivnosti a ekonomické náročnosti různých způsobů 

rekultivace, jsem využila především autora práce a poměrně spolehlivě zjišťovaný 

ekonomický efekt. Ten je vyjádřen ve dvou variantách. Jsou to přívod vod do zamýšleného 

jezera, k zatopení jámy lomu, z řeky Bíliny, obr. 11, a přívod vod z řeky Ohře, obr. 12. 

K rozměrům jezera jsou uvedeny tyto údaje. 

- výška vodní hladiny 200,0 m n. m. 
- plocha jezera 930,32 ha 
- objem vody v jezeře 706 072 mil. m3 
- maximální hloubka 170,0 m  
- délka břehové linie 14 354,0 m. 
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Obrázek 11 Schéma zatopení jámy lomu Bílina z řeky Bílina [19] 

U této varianty byly vypočteny náklady v částce 1 156 900 000,- Kč a dobu zatápění 

19 let.  

U druhé varianty, při přívodu vody z řeky Ohře, viz obr. 12, byly vypočteny náklady 

v celkové výši 1 286 938 000 a doba zatápění 10 let. 
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Obrázek 12 Schéma zatopení jámy lomu Bílina z řeky Ohře [19] 

Podle předložených údajů vychází náklady této hydrické rekultivace, 1 383 287,-

 Kč/ha. A to je téměř 10x méně, než náklady na rekultivaci, jaké při jiných druzích sanace 

byly vykázány v USA, nebo v případě lomu Hrabůvka. 
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5 Podíl společnosti GEMEC-UNION, a.s. na sanaci území 

v rámci aglomerace, poznamenané dlouholetou průmyslovou 

činností 

Akciová společnost Gemec – Union, a.s., se zabývá zahlazováním následků po 

bývalé hornické činnosti a sama také hornickou činnosti vyvíjí. Dělí se na tři divize. Divize 

Stavební konstrukce Jívka, Divize Gemec Žacléř a odštěpný závod Ostrava.  

5.1 Popis firmy, historie 

Stavební konstrukce Jívka působí ve výrobě a zpracování ocelových konstrukcí, 

výroba ocelových skeletů strojírenských hal, ocelových konstrukcí pro technologická i 

energetická zařízení např. tryskaná, svařovaná a šroubovaná. Zajišťuje projekční a 

inženýrské práce od projektů až po dílenské výkresy.  

Divize Gemec Žacléř sídlí v areálu černouhelného Dolu Jan Šverma v Žacléři, který 

je nejstarším černouhelným dolem v České republice a kde divize jako poslední v Čechách 

ještě těží. Provádí se zde povolená hornická činnost na Dole Jan Šverma, který byl součástí 

uhelného podniku VUD, s. p. Trutnov a hlubinná těžba zde probíhala do roku 1992. Divize 

převzala tento důl ke konečné likvidaci, zahlazení následků po minulé hornické činnosti. 

Jsou zde prováděny důlně – sanační práce, tj. vyplňování důlních prostor hydraulickými 

neroztavitelnými základovými směsmi, k jejichž výrobě se jako surovina materiálově 

využívají některé druhy průmyslových, převážně velkoobjemových odpadů. Jedná se 

zejména o popely, popílky z energetických procesů, odpady z hutních provozů, z výroby 

železa, flotační hlušiny, odpady ze sléváren, a další schválené druhy odpadů, které po 

zpracování do základkových směsí splňují stanovené podmínky jak z hlediska ochrany 

životního prostředí, tak i požadavků báňské legislativy. Od roku 1993 do roku 2008 bylo 

do podzemí Dolu Jan Šverma zpracováno do základových směsí celkem 650 tisíc tun 

vhodných a schválených odpadů. Další odpadní materiály se využívají při práci spojené se 

sanacemi a rekultivacemi povrchových objektů při zahlazování následků po bývalé 

hornické činnosti, např. kalové rybníky, hlušinové odvaly. Do povrchových rekultivačních 

prací bylo v Žacléři využito od roku 1998 celkem 250 tisíc tun odpadů. Od roku 1998 se 

realizuje zbytková těžba zásob černého energetického uhlí, a to povrchovým způsobem. 

Do roku 2008 bylo vytěženo 331 tisíc tun černého energetického uhlí. V rámci doplňkové 
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činnosti provádí divize výrobu tvárnic suchého zdění ze škváry z bývalých kotelen v areálu 

závodu dolu. Divize se podílela na likvidaci hlavního důlního díla Dolu Zdeněk Nejedlý 

v Odolově – Nová jáma a Slepý důl v roce 2008 a na zajištění starých důlních děl 

v lokalitách Kyjov a Jiříkov- štola a hlavní rekultivační práce na Centrálním odvalu hlušin 

Jan Šverma,  

Odštěpný závod Ostrava, jehož dominantní činností je výroba stavebních hmot na 

bázi směsí s popílkem, které jsou určeny pro různé použití. Například násypy a zásypy, 

konstrukční vrstvy vozovek aj. Jedná se o využití fyzikálních a chemických vlastností 

vstupních surovin i jejich změny při procesu výroby v novém výrobku. Do technologie 

výroby vstupují materiály, suroviny, které jsou v převážné míře certifikované výrobky, 

(viz. příloha A). V menší míře jsou využívány odpady, které svými parametry splňují 

požadavky na vstupní suroviny. Jedná se o materiálové využití odpadů, které je zcela 

v intencích požadavků zákona o odpadech. Závod také provádí zajištění starých a 

opuštěných důlních děl, starých podzemních tunelů a propadlin a to tuhnoucí základkovou 

směsí nahrazující původní horniny. Zařízení je odolné geostaticky, hydrogeologicky a bez 

ohrožení životního prostředí. Od roku 2007 provádí akci s názvem Rekultivační stavba 

Prostřední Suchá – Příkopy. [20] 

Během mého studia jsem měla možnost u této společnosti vykonat několikrát stáž a 

zúčastnila jsem se návrhů a řešení řady akcí. Uvádím zde především ty aktivity, při kterých 

jsem spolupracovala. 
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6 Konkrétní příklad sanací a rekultivací - Rekultivace 

složiště popelovin Prostřední Suchá 

Složiště popelovin Prostřední Suchá - Příkopy se nachází v Moravskoslezském kraji, 

v okrese Karviná, mezi doly František a Lazy, (viz. příloha B). Složiště vzniklo počátkem 

60. let přehrazením původního údolí sypanou hrází a bylo využíváno společností Teplárny 

Karviná k naplavování elektrárenských popílků až do konce roku 1998, následně se 

rozhodlo o rekultivaci dané lokality a byl zpracován rekultivační projekt, který zahrnuje 

plochu o rozloze 26,4 hektarů. Majitelem a investorem celé realizace je společnost Gemec 

– Union, a.s., zpracovatelem projektu Rekultivace složiště popelovin Prostřední Suchá – 

Příkopy je Ateliér životního prostředí Ing. Cyril Mikyška. [20] 

6.1 Průzkumné práce 

Na zájmové lokalitě proběhly tyto průzkumné práce, které měly zmapovat dané 

podmínky pro využití rekultivované oblasti. [3] 

 monitoring lokality z hlediska kvality podzemních vod 

V letech 1993 - 1994 probíhal monitoring lokality z hlediska kvality podzemních vod 

ovlivněných výluhy z deponovaných popelovin a poklesových projevů. Mezi roky 1995 - 

1996 proběhl ověřovací monitoring a v letech 1997 - 2000 vlastní monitorovací práce 

(provedla firma UNIGEO a.s.). 

 botanický průzkum 

Zde se posuzoval význam a perspektiva pro výsadbu vhodné vegetace. 

 komplexní biologický průzkum 

V rámci biologického průzkumu byl proveden botanický, ornitologický, 

batrachologický a herpetologický průzkum. 

 hydrogeologické posouzení 

Účelem tohoto posouzení je náhrada odtěženého odpadu vhodným výplňovým 

materiálem (v tomto případě rekultivačně sanační hmotou), certifikovaným v akreditované 

zkušebně. Rekultivaci touto směsi nedojde k významným změnám hladin podzemní vody, 

ke kontaminaci podzemních a půdních vod a ke změnám srážko-odtokových poměrů. 
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Z hlediska hydrosféry životního prostředí je tato metoda rekultivace považována za 

přijatelnou a přínosnou. Ovšem je také žádoucí, aby bylo území nejen rekultivováno, ale 

aby bylo převedeno na území pro člověka dále využitelné. 

Celé širší území lokality je ve vlivech dobývacích prací černého uhlí v části 

hornoslezské pánve – OKD, a.s. Důl Lazy. Dnešní přírodní poměry již neodpovídají 

původním (ukládání vytěžené haldoviny z hornické činnosti, popílků, kalů a vytěžené 

zeminy, ale i komunálních či stavebních odpadů apod.). Nyní je původní povrch zarovnán, 

případně dále nadvýšen, již zmíněnou rekultivačně sanační hmotou. 

6.2 Fáze rekultivace 

Dříve než se přejde k samotnému využití krajiny, musí se provést základní 

rekultivační procesy a to tzv. přípravu území. Tato fáze začala probíhat v roce 2007 a 

jejím účelem bylo odstranění starých skládek komunálního odpadu, zlikvidování tzv. 

nalétnutých buřin a nepotřebné vegetace (veškeré stromy a keře nevhodné pro tuto krajinu 

budou pokoseny a naštěpkovány na biomateriál, který bude dále použit jako mulč do 

překryvných vrstev rekultivační hmoty.), odstranění strusky (bude dále použita jako 

podkladový materiál při budování odvodňovacích příkopů a propustků). 

Druhou fází celého procesu je technická rekultivace. Společnost Gemec – Union, 

a.s. zde začala s modelováním celého území. Začal se zde navážet násyp, který má za úkol 

zpevnit a vytvarovat rekultivovanou oblast. Jako nejvhodnější materiál byla použita 

rekultivačně sanační hmota, což je stavební hmota – popílek a směsi s popílkem využitelný 

např. pro konstrukční vrstvy vozovek, násypy a zásypy, výplňový materiál podzemních i 

povrchových prostor zejména pro rekultivaci odvalů, nádrží kalů čistíren odpadních vod, 

odkališť a technickou rekultivaci skládek. 

Poslední fází je biologická rekultivace. Ta probíhá až do současnosti. Jejím cílem je 

navrátit krajině její původní podobu (lesnická výsadba dřevin, skupinová výsadba keřů a 

výsadba stromů podél cest) a možnosti dalšího využití. 

6.3 Členění rekultivované plochy 

Rekultivovaná plocha je rozdělena na dílčí plochy (trvalé vodní plochy, občasné 

vodní plochy a mokřady, veřejná zeleň, ostatní). 
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Trvalé vodní plochy – vznikly jako zůstatková plocha při nedoplavení popílku. Tyto 

vodní plochy zatím zůstanou v současném stavu. S výjimkou ponechaného torza 

železobetonové konstrukce bývalé čerpací stanice, které se zruší a přesype zeminou. 

Občasné vodní plochy, mokřady – zůstanou taktéž zachovány bez jakéhokoliv 

zásahu, (viz. příloha C). 

Ostatní – zde lze zařadit:  

 odvodňovací příkopy, které jsou rozděleny na dva samostatné úseky, z nichž jeden 

ústí do vodní plochy a druhý do kanalizačního sběrače OKD a.s., 

 propustky, 

 provozní komunikace, 

 závory  

 

Obrázek 13 Rekultivované území (foto Černá) 

Na rekultivační práce byl sestaven firmou Gemec – Union, a.s. následující rozpočet. 

Tabulka 2. 
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Tabulka 2 Rozpočet na rekultivaci složiště popelovin Prostřední Suchá [20] 

Název práce Náklady v Kč 

Příprava území 6 886 884 

Technická rekultivace 79 180 800 

Biologická rekultivace 7 214 776 

Odvodňovací příkopy 5 715 206 

Propustky 1 107 554 

Provozní komunikace 1 622 244 

Závory 55 000 

Celkem bez DPH 94 895 580 

DPH 
(19% 948 955,80)  

18 030 160 

Celkem vč. DPH 112 925 740 

Výsledků rozpočtu a velikosti rekultivované plochy využívám v tomto příkladu, 

jakož i v některých dalších, k určení srovnatelných nákladů na rekultivaci 1 hektaru 

postiženého území. 

6.4 Možnosti využití rekultivované lokality 

Ve spolupráci se studenty Stavební fakulty Vysoké školy báňské, Technické 

univerzity Ostrava, byl vytvořen projekt s názvem Blekflek – Revitalizace poddolovaných 

krajinných území s objekty důlní těžby mezi městy Havířov, Karviná, Orlová, na rekreační 

a zábavní zónu Ostravska. Avšak celý projekt zaujímá mnohem větší plochu, než je v 

majetku společnosti Gemec – Union, a.s. Okolní pozemky jsou v převážné části majetkem 

společnosti  RPG RE Land, s.r.o. [4] 

Dokončení rekultivace se předpokládá v roce 2018. Firma Gemec – Union, a.s. má 

velký zájem dále s tímto územím pracovat a řešit jeho využití. Po osobní návštěvě 

rekultivovaných ploch navrhuji možné varianty využití prostoru:  

6.5 Sportovní rybaření a rekreace 

Vodní plocha o rozloze cca 100 000 m2 umožňuje široké spektrum využití. 

Zpevněním břehů a úpravou vodních ploch je možné získat ideální prostředí např. pro 

sportovní rybaření. Již dnes firma pronajímá vodní plochu pro rybářské účely, ale bude 
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potřeba značných investic pro dokonalejší zázemí, včetně vybudování ploch pro 

kempování (chatky, sociální zázemí, občerstvení apod.) Nabízí se zde možnost k úpravě 

břehů na umělé pláže s možností koupání, to vše ale za podmínek zajištění dostatečného 

přítoku a odtoku vody.  

6.6 Sportovní areál 

Lokalita rekultivovaného odkaliště není vhodná pro stavbu velkých a těžkých budov, 

tudíž je potřeba s tímto počítat. Počítá se s variantou celoročního využití areálu, jak pro 

jednotlivce, tak pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi. Uvažované sportovní aktivity: 

Nafukovací víceúčelová hala 

Dnešní možnosti skýtají mnohostranné sportovní a společenské vyžití. Denní provoz 

pro hráče badmintonu, tenisu či volejbalu lze snadno a rychle převést na možnost pořádání 

kulturních akcí (hudební koncerty, módní přehlídky, divadla apod.) 

Závodní dráha pro crossové motorky a čtyřkolky 

Odlehlý areál mimo obydlenou část obce nabízí široké možnosti pro crossový sport. 

Využití by zde našli vyznavači motocyklů, čtyřkolek, horských kol. 

Paintball a airsoft 

Kopcovitý terén s množstvím stromů a přírodních překážek je ideální pro pořádání 

vojenských her a setkáních pro vyznavače těchto aktivit. 

Lanové centrum 

Rostoucí stromy v místě jsou ideálním prostředkem pro vybudování lanového centra, 

dnes velmi oblíbenou aktivitou nejen adrenalinových nadšenců. Zapojením vodní plochy 

dosáhneme vyšší atraktivity pro lanovou dráhu.  

6.7 Turistické trasy a cyklostezky 

Rozličná fauna a flóra je ideálním prostředím pro vybudování naučných stezek a 

cyklostezek. Celkový areál je předurčen pro tvorbu sítě těchto komunikací v řádech 

kilometrů. Za zmínku jistě stojí využití areálu pro pořádání závodů orientačního běhu a 

přespolního běhu. Dané prostory přímo vybízejí ke konání republikových, ale i světových 

závodů v tomto sportu. 
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6.8 Možné způsoby financování projektu 

Veškeré výše zmíněné varianty využití plochy budou značně nákladné a nejspíše 

nebude v moci majitele tyto záměry uskutečnit pouze ze svých finančních prostředků, tudíž 

doporučuji:  

a) spolupráci s dalšími investory na projektu 

b) využití programů na podporu cestovního ruchu, turismu a infrastruktury.  

V dnešní době se pro tyto účely využívá zejména Národní program podpory 

cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a taktéž Regionální operační program 

(ROP) NUTS II Moravskoslezsko. Regionální operační program NUTS II 

Moravskoslezsko je určen pro region soudržnosti Moravskoslezsko. Zaměřuje se na 

zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné 

dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších 

podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově.  

Protože se předpokládá ukončení rekultivačních prací až v roce 2018, nelze dnes 

s jistotou říci, zda podobné podpůrné programy na rozvoj turismu budou existovat za 

stejných podmínek jako nyní, přesto se s podobnými podporami počítá i po ukončení 

programovacího období evropských fondů v roce 2013. 

Lokalita Prostření Suchá – Příkopy skýtá nepřeberné množství využití 

volnočasových aktivit. Ty, které jsou zde uvedeny, představují pouze zlomek možností, jak 

danou lokalitu maximálně využít. Vycházeli jsme především z vhodného umístění této 

lokality mezi městy Karviná, Havířov, Orlová. Mezi výhody patří zejména dopravní 

dostupnost. Brala jsem v úvahu trendy současné doby, co se týče volného času. Tyto 

možnosti a plány jsou zatím ve fázi předpokladů a plánů, ale už nyní je nutné najít 

investora, který by byl schopen tyto plány po konzultaci s firmou Gemec – Union, a.s. 

uskutečnit.  
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7 Rekultivace Centrálního odvalu hlušiny Dolu Jan Šverma, 

Žacléř 

Důl Jan Šverma v Žacléři patří k nejstarším černouhelným dolům v České republice. 

Nyní je závod v režii společnosti Gemec – Union, a.s., která převzala závod od VUD s. p. 

Trutnov ke konečné likvidaci tj. zahlazení následků po minulé hornické činnosti. Byly zde 

mimo jiné prováděny důlně - sanační práce tj. vyplňování důlních prostor hydraulickými 

nerozplavitelnými směsmi, k jejichž výrobě se využívají zejména popely, popílky 

z energetických procesů, z výroby železa apod. Dobývací prostor Žacléř leží 

severovýchodně od obce Žacléř u státních hranic s Polskou republikou, (viz příloha D). 

 

Obrázek 14 Centrální odval hlušiny (foto Černá) 

7.1 Haldy hlušin a jejich rekultivace  

Společnost Gemec-Union, a.s. v rámci smlouvy s VUD s. p. zajišťuje asanační a 

rekultivační práce na lokalitách Centrální odval hlušiny, malý odval hlušiny, a halda 

Eliška, vzniklá činností uvedeného dolu. [20] 

7.1.1 Halda Eliška 

Halda se nachází SSZ. od areálu DJŠ u příjezdové komunikace. Haldu Elišku tvoří 

hlušina z těžby a proplástky černého uhlí. Ukládání probíhalo v letech 1867 – 1920. 

V polovině 70. let 20. století se halda samovznítila. Na vrcholu haldy stále existuje prostor 

o rozloze zhruba 20 x 20 m, kde jsou zjevné teplotní rozdíly oproti okolí – v zimních 

měsících se zde neudrží sněhová pokrývka. Halda je dnes porostlá náletem stromů a keřů 
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s převahou bříz. Prostor je zabezpečen částečným oplocením proti přístupu nepovolaných 

osob.  

 

 

Obrázek 15 Halda Eliška (foto Černá) 

7.1.2 Malý odval hlušiny 

Jedná se o haldu hlušiny, kam se hlušina ukládala převážně v zimním období, kdy 

auta dopravující hlušinu nebyla schopna vyjet strmý svah Centrálního odvalu. Z malého 

odvalu stéká nekontrolovatelně srážková voda do vodoteče Lampertický potok a způsobuje 

tak zanášení toku. Řeší se komplexní odvodnění území a tento bod je součástí jednání, 

(viz. příloha E). 

7.1.3 Centrální odval hlušiny 

Vytvoření Centrálního odvalu se datuje k roku 1930, kdy bylo zahájeno ruční 

navážení haldoviny pomocí vozíků a později v průběhu 40. a 50. let byla halda tvarována 

„do kužele“, který dosahuje výšky 64 m od paty haldy. 
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Nejvýznamnější a finančně nejnáročnější lokalitou určenou k sanaci a rekultivaci je 

Centrální odval hlušin. Centrální odval je situovaný v nadmořské výšce cca od 530 do 630 

m n. m a jeho výměra je asi 18 ha. Tvoří dominantu v krajině, z jedné strany přiléhá 

k areálu DJŠ, z druhé strany volně navazuje na obec Lampertice. 

V současné době je rekultivace hotová na 11 z 18 hektarů. Kužel Centrálního odvalu 

se pouze částečně snížil cca na polovinu a přesvahoval,tím bylo dosaženo stabilního úhlu 

svahu ve spodní části odvalu. Vlastní rekultivační práce začaly v roce 2004. V letech 2004 

– 2006 dle aktuálního projektu byl přetvarován centrální odval na bezpečné sklonové 

poměry, zřídil se malý ochranný východní val, snížil se vrcholový kužel. Vybudovaly se 

dvě transportní svážné cesty, tři lavičky, odvodňovací příkopy, patní hrázky (východní a 

jižní), zavlažovací potrubí, upravil se jižní příkop s retenčními nádržemi a přepad do 

nádrže Egidi. Celkem bylo odtěženo a převezeno cca 93 tis. m3 haldoviny. Byl proveden 

hydroosev na ploše cca 118 tis. m2. V letech 2006 – 2009 se komplexně řešily 

vodohospodářské poměry v lokalitě. Jednalo se o stavbu tří nádrží, a to  

• Nádrž Egidi – pojme 1 370 m3 srážkových vod 

• Severní nádrž – pojme 2 000 m3 

• Sedimentační nádrž – pojme 5 000 m3, (viz. příloha F). 

Od roku 2008 probíhá následná péče a údržba centrálního odvalu. Cílem je 

celoplošné trvalé ozelenění povrchu odvalu – zatravnění s vtroušenými keři a stromy. 

Plochy laviček, vrcholové a mezilehlé plato a úpatí odvalu bylo místně osázeno dřevinami. 

Prováděla se technická údržba svahů, svážných cest a laviček – tzv. stabilizačními prahy. 

Na rovinaté plochy se rozprostřela orniční zemina v tloušťce 10 cm, která byla následně 

zatravněna. Na plochách svážných se rozprostřela ornice v tloušťce 15 cm, zatravnila a 

zaválcovala. Poté se rozprostřely kokosové sítě zabraňující splachu již oseté zeminy. Ještě 

před tím proběhl hydroosev ploch. 

Od 2010 pokračují práce na Centrálním odvalu pod názvem: Dokončení sanačních a 

rekultivačních prací na centrálním odvalu hlušin. Práce jsou rozloženy do pěti let. V roce 

2011 a v roce 2012 dojde k rekultivaci západní části odvalu, stabilizaci paty odvalu pomocí 

geomříže, svahování odvalu, výkop odvodňovacích příkopů atd. Cílem úprav je stabilizace 

odvalu, ozelenění a navrácení odvalu do krajinného území dané oblasti. Dokončení těchto 

etap je plánováno na rok 2012. 
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Obrázek 16 Pohled na Centrální odval hlušiny před rekultivací r. 2004 [20] 

7.2 Zatravnění centrálního odvalu  

V této kapitole se budu věnovat Centrálnímu odvalu hlušiny, jelikož práce na něm je 

nejviditelnějším znakem rekultivace. 

 

Obrázek 17 Technika při práci na Centrálním odvalu [20] 
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Obrázek 18 Technika na Centrálním odvalu [20] 

Druhým krokem byla biologická část, jejímž základním cílem bylo ozelenění haldy, 

tedy svázání povrchu plodinami, které jsou schopny na haldě růst. 

K prvním pokusům o zatravnění Centrálního odvalu hlušiny došlo v roce 2005 na 

severozápadním svahu haldy, ale zřejmě nebyly akceptovány zvláštnosti mimořádně 

extrémního stanoviště, které se celkově rozkládá na ploše 18 ha, a toto ozelenění bylo zcela 

neúspěšné. Z těchto důvodů byl na jaře roku 2009 vytvořen tým specialistů, kteří si dali za 

cíl stanovit podmínky pro úspěšné zatravnění haldy Centrálního odvalu hlušiny. Za tím 

účelem byla po dlouhých diskuzích navržena metodika a v květnu roku 2007 byl založen 

maloparcelkový, vícefaktorový pokus přímo na svahu haldy Centrálního odvalu hlušiny. 

Lokalita se nachází v klimaticky mírně teplé oblasti s průměrnou roční teplotou 6 ºC. 

Dlouhodobý roční průměrný úhrn srážek dosahuje hodnoty 905 mm a nejvýše položené 

místo – vrchol haldy leží v nadmořské výšce 629,5 m. n. m. Před započetím pokusu byl na 

lokalitě odebrán půdní vzorek. Výsledek chemického rozboru vzorku na obsah živin nebyl 

pro realizaci zatravnění haldy příznivý.  

Tabulka 3Výsledek rozboru půdy na obsah živin (dle Morgana, Mehlich III) [20] 

pH/KCI P (mg/kg) K (mg/kg) Mg (mg/kg) Ca (mg/kg) 

7,8 0 152 317 678 
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Z výše uvedených výsledků (Tab. 3) vyplývá, že problematický je na stanovišti 

především nulový obsah fosforu, který je důležitý pro zakořeňování rostlin. Jeho 

nedostatek způsobuje u jednoděložných druhů menší odnožování, krátká a slabě vyvinutá 

stébla, přičemž tmavozelené zbarvení listů postupně přechází do červenofialové barvy. 

Vysoká hodnota byla zjištěna u obsahu hořčíku v půdě, který se má u travních porostů 

pohybovat dle zrnitosti substrátu v rozsahu od 40 do 90mg/kg.  

Na základě poznatků o specifických vlastnostech stanoviště byla pro modelový 

pokus navržena suchovzdorná jetelovinotravní směs pro extenzivní nezemědělské využití 

s následujícím složením: 

Kostřava ovčí       30% 

Kostřava červená trsnatá     15% 

Kostřava červená krátce výběžkatá    10% 

Kostřava červená výběžkatá     15% 

Tomka vonná       10% 

Jílek vytrvalý       5% 

Jeteloviny       15% 

 

Obrázek 19 Ukázka jetelovinotravní směsi a hnojiva [20] 
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Tato jetelovinotravní směs byla 3. května 2007 vyseta na pokusné parcely o 

rozměrech 3x3 m (v množství 30g/m2), které byly vyměřeny přímo na svahu Centrálního 

odvalu hlušiny, a na kterých byla před výsevem aplikována hnojiva a půdní kondicionéry 

v sedmi uvedených variantách: 

1. B.A.Granulát (100g/m2) 

2. Hnojivo Floranid Permanent (30g/m2), B. A. kořenový koncentrát (22,2 ml/m2) 

3. Agrosil LR (150 g/m2, B.A.Granulát (100g/m2), B. A. kořenový koncentrát (22,2 

ml/m2) 

4. Agrosil LR (150g/m2), Floranid Permanent (30 g/m2), B.A.S-90 (22,2 ml/m2) 

5. B. A. Granulát (100g/m2), B. A.S-90 (22,2ml/m2) 

6. Floranid Permanent (30 g/m2), B. A.S-90 (22,2ml/m2) 

7. B. A. Granulát (100g/m2), B. A. kořenový koncentrát (22, ml/m2) 

Při výběru hnojiv a půdních kondicionérů a následně různých variant jejich 

vzájemných kombinací byl kladen důraz především na dodání fosforu a stopových prvků 

do vegetačního profilu, na podpoření vývoje kořenového systému, na aktivaci a zvýšení 

výkonnosti půd a na zlepšení tvorby drobovité struktury půdy. Při zohlednění těchto 

aspektů byly pro tento pokus vybrány přípravky na bázi bioalginátů, Agrosil LR a hnojivo 

Floranid Permanent.  

7.3 Realizace zatravnění Centrálního odvalu 

Po 105 dnech od výsevu porostu na pokusné parcely byla 16. 8. 2007 hodnocena 

pokryvnost jetelotravní směsi v rámci jednotlivých variant. Z uvedených výsledků (viz. 

Tab. 3) je zřejmé, že limitujícím faktorem pro růst rostlin a zapojení porostu na stanovišti, 

je nedostatek živin, a to především fosforu, což dokládají výsledky variant 3 a 4, kde byl 

aplikován Agrosil LR, a kde také dosahuje pokryvnost porostu nejvyšších hodnot – 35% a 

45%.  
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Tabulka 4 Hodnocení pokryvnosti porostu na jednotlivých variantách [20] 

Varianta pokusu Pokryvnost porostu 

1. B. A. Granulát 5% 

2. Floranid Permanent, B. A. kořenový 
koncentrát 

15% 

3. Agrosil LR, B. A. Granulát, B. A. 
kořenový koncentrát 

35% 

4. Agrosil LR, Floranid Permanent, B. 
A. S-90 

45% 

5. B. A. Granulát, B. A. S-90 10% 

6. Floranid Permanent, B. A. S-90 20% 

7. B. A. Granulát, B. A. kořenový 
koncentrát 

10% 

Dalším významným poznatkem je změna druhového složení porostu, protože většina 

vegetačního pokryvu pokusných parcel byla po 105 dnech po zasetí tvořena jetelovinami, a 

to i přesto, že v původním vysetém složení směsi obsahovaly jeteloviny pouze 15%. 

7.4 Řešení zatravnění Centrálního odvalu 

Na základě získaných poznatků v maloparcelovém pokusu byla pro postupné 

zatravnění celé plochy Centrálního odvalu hlušiny navržena technologie zatravnění pomocí 

hydroosevu, která umožňuje nanášet na stanoviště současně osivo, hnojivo i všechny 

navržené půdní kondicionéry a zároveň je zajištěna rovnoměrná aplikace těchto komponent 

i na méně dostupná místa. 

Po aplikaci se na povrchu půdy vytvoří souvislá vrstva nastřikované směsi 

s elastickým filmem protierozní přísady. Centrální odval hlušiny má největší sklon 28 

stupňů a hydroosev mohl být realizován pomocí cest, které jsou z praktických důvodů 

vytvořeny po obvodové vrstevnici. 
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Obrázek 20 Centrální odval po hydroosevu a kokosové sítě [20] 

Složení protierozní směsi bylo upraveno vzhledem k potřebě rychlejšího pokrytí 

povrchu půdy na svazích, takže z původního složení byla odstraněna tomka vonná, směs 

byla obohacena o kostřavu rákosovitou a jílek mnohokvětý, který zajistí rychlý počáteční 

vývoj, v dalších letech postupně vymizí a bude nahrazen vytrvalejšími druhy a podíl 

jetelovin ve směsi byl snížen z 15% na 11%. Použitá směs měla po uvedených úpravách 

toto složení: 

Kostřava rákosovitá    10% 

Kostřava ovčí     30% 

Kostřava červená    24% 

Jílek mnohokvětý    10% 

Jílek vytrvalý     15% 

Jetel plazivý     5% 

Tolice dětelová     3% 

Čičorka pestrá     3% 

Ze sledovaných variant kombinací účinku vybraných pomocných půdních látek byla 

vzhledem k dosaženým výsledkům vybrána varianta pod číslem 4, na které byl v dávce 
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150g/m2 aplikován Agrosil LR, dále dlouhodobé hnojivo Floranid Permanent v dávce 

30g/m2 a bioalginát B. A.S – 90 v dávce 22,2 ml/m2. 

 

Obrázek 21 Výsledek hydroosevu cca po 2 měsících [20] 

Specifika půdních podmínek a jejich zlepšení pomocí půdních kondicionérů na haldě 

Centrálního odvalu hlušiny bylo nutné respektovat při sestavování složení směsi, ale ve 

vztahu k ohrožení erozí na svazích haldy také při praktické realizaci a proto bylo 

výzkumným týmem doporučeno využít při technologii hydroosevu stabilizátor povrchu 

půdy Terra-Control, pro ochranu travního osiva na povrchu půdy před vodní a větrnou 

erozí. Pomocný půdní připravek Terra-Control je polyvinylacetátová disperze ředitelná 

vodou. Svojí schopností vytvářet ve svrchní vrstvě půdy trojrozměrnou síťovou strukturu a 

dlouhodobě fixovat osivo na povrchu půdy, chrání půdu před erozním povrchovým 

smyvem a umožňuje velmi výrazně zvýšit účinnost ozelenění na problémových 

stanovištích.  

Nejpříkřejší místa byly pokryty kokosovými sítěmi, dovezenými se Srí Lanky. 

Ukotveny jsou dubovými kolíky a zabraňují větším lokálním sesuvům. Tyto sítě během 

několika let zetlejí a jejích funkci postupně převezme vypěstovaná zeleň.  
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Obrázek 22 Kokosové sítě [20] 

7.5 Metoda hydroosevu 

Hydroosev patří mezi moderní a velmi progresivní formy osetí půdních lokalit 

vhodně zvolenou směsí travních semen, příp. semen bylin nebo dřevin. Provádí se zejména 

na dopravních, vodohospodářských, průmyslových a sportovních stavbách, při různých 

terénních a sadovnických úpravách a při rekultivaci půdního fondu v oblastech 

zdevastovaných průmyslovou a jinou činností. Hydroosev je speciální způsob osévání 

ploch, při kterém se rovnoměrně nanáší směs osiva, vody, umělého hnojiva, organické 

hmoty a protierozních přísad na určenou plochu. Většinou se používá za účelem 

zatravnění. To je způsob vegetační úpravy pomocí společenství trav, příp. menšího podílu 

dalších bylin, vytvářejících souvislý porost, jehož cílem je především biologické zpevnění 

osévané plochy proti erozi, ale i zlepšení vzhledu a zabránění prašnosti. Hydroosev lze též 

použít k vegetačním úpravám pomocí společenství bylin a dřevin (stromů a keřů). Tento 

způsob ozelenění může plnit veškeré ekologické, estetické i mikroklimatické funkce. [20]  

Zařízení, které bylo pro nástřik směsi použito je dovezeno z USA pod názvem FINN 

HYDROOSEEDER a jako odnímatelná nástavba je upevněno na podvozku nákladního 

automobilu. Hydroseeder má nádrž s ústrojím, které dokonale rozmíchá všechny 

komponenty, dále čerpadlo pro dosažení potřebného tlaku a pracovní plošinu s lafetovou 

proudnicí. Objem nádrže je dimenzován na 6600 litrů směsi a s jednou náplní lze nastříkat 
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2000-3000 m2 plochy. Využití na nedostupných místech umožňuje dosah postřiku do 60 m 

a na větší vzdálenosti je zařízení vybaveno hadicemi.  

 

Obrázek 23 Zařízení – Hydroseeder [20] 

 

Obrázek 24 Centrální odval po zatravnění, červenec 2009 [20] 
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Obrázek 25 Pohled shora zatravněného Centrálního odvalu, červenec 2009 [20] 
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8 Výpočet nákladů na rekultivaci  Centrálního odvalu Dolu 

Jan Šverma v Žacléři v letech 2008 - 2010 

Jedná se o vlastní výpočty dle podkladů poskytnuté firmou Gemec – Union, a.s.. 

Vzorec pro výpočet měrných nákladů na rekultivaci  

         (1)  

Nm – měrný náklad za období, daného způsobu rekultivace (Kč/ha) 

S – celková výměra rekultivační akce, pro daný způsob rekultivace (ha) 

∆n – dílčí náklad daného způsobu rekultivace (Kč) 

Pro jednotlivé způsoby rekultivace tak vychází: 

Rok 2008 

Náklady na 1 ha biologické rekultivace =249 307 Kč/ha 

Náklady na 1 ha technické rekultivace  = 1 862 461 Kč/ha 

Náklady na 1 ha celkové rekultivace 

 

A obdobným způsobem byly vypočteny náklady i pro roky 2009 a 2010. Výsledek je 

v tabulce 5. 
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Tabulka 5 Náklady na rekultivaci Centrálního odvalu Dolu Jan Šverma v Žacléři, za období 2008 až 

2010 

Způsob rekultivace 
Období 

2008 2009 2010 

Biologická 
rekultivace (Kč) 

757 895 754 093 110 143

Biologická 
rekultivace rozloha 
(ha) 

3,040 6,108 9,633

Biologická 
rekultivace (Kč/ha) 

249 307 123 459 11 433

Technická 
rekultivace (Kč) 

2 225 642 3 845 071 3 101 707

Technická 
rekultivace rozloha 
(ha) 

1,195 1,142 1,524

Technická 
rekultivace (Kč/ha) 

1 862 461 3 366 962 2 035 240

Celková rekultivace 
(Kč) 

2 983 537 4 599 164 3 211 850

Náklady celkové 
rekultivace (Kč/ha) 

2 111 768 3 490 421 2 046 673

Průměr celkových 
nákladů za 3 roky 
rekultivace (Kč/ha)  

 2 549 620

 

 

Na obr. 26, jsou výsledky z tabulky 5, uvedeny graficky. 
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Obrázek 26 Náklady na biologickou, technickou a celkovou rekultivaci, Důl J. Š., Žacléř 

Cílem této kapitoly bylo uvést a srovnat náklady související s rekultivací Centrálního 

odvalu na Dole Jan Šverma a zjistit, který ze jmenovaných způsobů rekultivací tj. 

technická a biologická, je nákladnější. Jak je patrné z tabulky a grafu, náklady na 1 hektar 

technické rekultivace zdánlivě převyšuje 1 hektar biologické rekultivace, avšak dle tabulky 

je zřejmé, že tato technická rekultivace plochou vůbec nedosahovala plochy biologické a 

celkové rekultivace. Důvodem je provádění hydroosevu na Centrálním odvalu. Vysoké 

náklady u technické rekultivace jsou způsobeny pracemi na vodohospodářství odvalu, tj. 

na tvorbu nádrží a to nádrží Egidi, Severní nádrž, Sedimentační nádrž. V roce 2008 je 

poměr biologické rekultivace k technické rekultivaci, v přepočtu na 1 hektar, 13%, v roce 

2009 to jsou 3% a v roce 2010 je poměr 0,5%.  V roce 2011 je plánováno s náklady na 

biologickou rekultivaci ve výši 54 830 Kč a na technickou rekultivaci ve výši 675 924 Kč. 

Náklady na technickou rekultivaci budou vynaloženy např. na stabilizaci paty odvalu 

pomocí geomříže. Náklady na biologickou rekultivaci pak na zavlažování ozeleněných 

ploch atd. 

Z výpočtu nákladů na rekultivaci Centrálního odvalu Dolu J. Šverma, lze dokázat, že 

je poměrně obtížné provést jednoduché srovnání například 

 technické rekultivace 

 biologické rekultivace 
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 a jiných způsobů rekultivace, lesnické, možnosti další výstavby, hydrické, a vždy to 

záleží na konkrétní náplni prací, které jsou do příslušného způsobu rekultivace 

zahrnuty. Z výpočtu nákladů na rekultivaci Centrálního odvalu Dolu J. Šverma by 

se mohlo jevit, že náklady biologické rekultivace obnáší méně než 10 % nákladů 

technické rekultivace. I když je uvedený výpočet proveden podle konkrétních 

nákladů, jaké při dané akci vznikly, nemůže být, z výše uvedených důvodů, 

reprezentativní. 
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9 Některé další aktivity firmy GEMEC – UNION, a.s. 

Z řady realizovaných rekultivačních programů firmy Gemec – Union, a.s. uvedu 

jenom heslovitě, některé významnější: 

 Demolice a terénní úpravy bývalého dolu Novátor v Bečkově pro VUD s.p. 

Trutnov 

 Likvidace kalů ze sanace staré ekologické zátěže LIGLAS Líšný pro MEGA a.s. 

Stráž pod Ralskem, objem cca 6 tis. tun. 

 Likvidace kalů a zemin ze staré ekologické zátěže ESAB CZ Vamberk pro MEGA 

a.s. Stráž pod Ralskem, objem cca 6tis. tun 

 Likvidace obsahu starých odkališť pro různé objednatele –  

- Pro VUD s. p. Trutnov odkaliště v Žacléři 

- Pro OKD a.s. Ostrava odkaliště Dolu Darkov 

- Pro Důl Nová Ruda (Polsko) odkaliště tohoto dolu. 

Pro společnost OKD Flotex a.s. v letech 1996-1999 výhradní dodavatel kapacitní 

technologie a producent výplňových směsí pro likvidaci jámových stvolů:  

 Důl Hlubina 2 jámy v roce 1996   35000m3, (viz. příloha G). 

 Důl Koblov 2 jámy v roce 1998  26000m3 

 Důl Jindřich I. a II. v roce 1998  27500m3 

 Suchá Stonava v roce 1998   10500m3 

Pro VOKD a.s. od roku 2000: 

 Řepiště a Nová Bělá    30000m3 

 Důl Paskov a Důl František v roce 2001 37500m3 

 Od roku 2004 – dosud rekultivace bývalého odvalu Dolu Jan Šverma v Ostravě, 

množství 60 000m3 výrobků RSH. 

 Likvidace propadu starého důlního díla štoly Bohumír v Jívce u Radvanic akce 

realizována pro MPO. 

 Biologická rekultivace v lomech Žacléř II, 14,7 mil. Kč, 8 ha, 2004-06, DP Žacléř 

 Biologická rekultivace MKR DJŠ Žacléř, 9,5 mil Kč, 4,6 ha, DP - Žacléř 
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 Biologická rekultivace v lokalitě H DJŠ Žacléř, 1,3 mil. Kč, DP- Žacléř, investor 

Palivový kombinát Ústí, státní podnik. [20] 

Pro účely mé disertační práce využívám z těchto aktivit především případy 

biologické rekultivace v lomech Žacléř II a biologické rekultivace v lokalitě H DJŠ Žacléř. 

V případech těchto akcí se mi podařilo zjistit náklady na 1 hektar pozemku.  

A to jsou další údaje, které mi pomohly sestavit orientační přehled nákladů na 

jednotlivé druhy rekultivace. Tím, že se mi podařilo získat náklady na různé druhy 

rekultivačních aktivit, ze zahraničí i z ČR, mám k dispozici údaje, které mohou přispět 

k vytvoření modelu ekonomické náročnosti, této činnosti. 
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10 Určení nákladů na různé způsoby rekultivace. 

Důležitou součástí mé disertační práce, mělo být podle zadání, zjištění 

ekonomických závislostí, při sanaci území. Obecně je známo, že získat údaje o finanční 

náročnosti jakékoli činnosti, je v dnešním tržním hospodářství velmi obtížné. Společnosti a 

firmy si tyto údaje, jako důležitou součást konkurenčního boje, pečlivě chrání.  

Přesto jsem, díky pochopení firmy Gemec – Union, a.s., dostala od vedení řadu 

cenných údajů, které s jejich svolením, používám jako významný analytický materiál v této 

disertaci. 

S využitím literatury a internetových zdrojů (viz seznam literatury), jsem se dostala i 

k některým údajům o finanční náročnosti, ze zahraničí, 

Všechny získané podklady, jsem jako velmi cenný materiál podrobně analyzovala a 

shrnula je v tabulce 6 a na obr. 27. 

Při analýze údajů v tabulce 6 a na obr. 27, jsem přihlížela k řadě objektivních vlivů.  

Tak například v těchto dokumentech převažují náklady na 1 hektar rekultivované 

plochy u rekultivace, která byla provedena na území dolu Marry Kethleen v Austrálii, 

velmi významně náklady z jiných lokalit. Když bych, s určitým zjednodušením, přijala, že 

průměrné náklady na rekultivaci dosahují na obr. 27, 1,5 až 2,5 milionů Kč na 1 ha, pak 

náklady z Austrálie, jsou 4,3 milionů Kč na 1 ha. Jenomže, údaj z Austrálie se týká úložiště 

radioaktivního materiálu a náklady tak zahrnují i náročnou izolaci radioaktivního záření 

z této lokality. V některých částech úložiště se blížily hodnoty záření až k 5 mSv 

(milisieverty). Proto jsem tento velmi zajímavý výsledek uvedla, zejména proto, abych 

upozornila, co vše se musí při analýze ekonomických údajů, respektovat. 

Značný rozdíl je také v nákladech na rekultivaci 1 ha pozemku v Německu a USA. 

V Německu dosahují tyto náklady 2,07 milionů Kč na 1 ha, kdežto v USA jen 1,208 

milionů Kč na 1 ha. Podrobnějším ověřováním mi vyplynulo, že diference je způsobena 

odlišným druhem rekultivace. I když se oba údaje, z Německa i USA týkají sanace po 

těžbě povrchových lomů, je zde zřejmý rozdíl mezi uplatňovaným způsobem. V USA, se 

sanace území po povrchové těžbě zaměřuje především na lesnickou rekultivaci. 

V Německu kde je, zejména ve východní části země, devastace daleko dramatičtější, je 
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v pojmu rekultivace zahrnuta řada dalších postupů. Týká se to například ochrany 

podzemních vod. Ale hlavní rozdíl v nákladech na 1 ha rekultivace mezi Německem a 

USA vidím v druhu rekultivace, který jsem označila jako rekultivace pro výstavbu. Na 

rekultivovaném území se v Německu snaží obnovit možnosti průmyslové i civilní 

výstavby. A to je pochopitelně finančně náročnější. 

Značnou pozornost při hodnocení výsledků v tabulce 6 a na obr. 18, jsem věnovala i 

velikosti plochy, na které při jednotlivých činnostech rekultivace probíhala. 

Možná, že se zdá odvážné, dát do jedné tabulky a jednoho grafu, výsledky 

rekultivace na ploše 119 180 ha v USA, s rekultivací na kamenolomu Hrabůvka, na ploše 

15,47 ha. K této skutečnosti jsem, v určité míře, přihlédla a při konečném stanovení 

nákladů na jednotlivé druhy rekultivace, to zohledňuji. Rekultivaci na větší výměře 

přisuzuji, aspoň orientačně, větší váhu.  

Rekultivace pod označením J. Š. Žacléř, Prostřední. Suchá, Biologická Lomy Žacléř 

a Biologická MKR DJŠ Žacléř, realizovala firma Gemec – Union, a.s.. Ve srovnání 

s náklady, například kamenolomu Hrabůvka, nebo hydrické rekultivace Bílina, jsou 

jednotkové náklady firmy Gemec – Union, a.s. poněkud vyšší. Od 1,83 milionů Kč na 1 ha 

až po 3,594 milionů Kč na 1 ha. Jak jsem měla možnost poznat během stáže u této firmy, 

souvisí to s její strategií. Firma upřednostňuje dlouhodobou spolehlivost provedené 

akce nad, zdánlivě nižšími náklady. Jinými slovy, snaží se odvést nejvyšší kvalitu 

rekultivace, aby se nemuselo v dlouhodobém časovém horizontu přistupovat 

k žádným dalším doplňujícím pracím. V tomto směru bych postup firmy Gemec – 

Union, a.s. přirovnala ke způsobu rekultivace, jak se provádí v Německu. A tam už je 

srovnání cenové relace jednoznačné. 

Náklady rekultivace Německo  2,075 milionů Kč na 1 ha 

Náklady rekultivace firma Gemec Union, a.s., průměr  2,433 milionů Kč na 1 ha 

Při tom průměrné jednotkové náklady firmy Gemec -  Union, a.s., výrazně ovlivňuje 

rekultivace Prostřední Suchá, kde jednotkové náklady dosáhly 3,594 milionů Kč na 1 ha. 

Tuto rekultivační aktivitu jsem popsala v předcházející kapitole disertační práce a vyplývá 

z ní. Jednalo se o lokalitu poznamenanou vlivy těžby Ostravsko-karvinských dolů. 

Teplárny Karviná využily vzniklé prohlubně a naplavovaly zde od 60. Let minulého století 

až do roku 1998, elektrárenský popílek. Rovněž se zde ukládala vytěžená haldovina 
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z hornické činnosti, kaly a vytěžená zemina, ale i komunální či stavební odpad apod. Takže 

šlo o mimořádně drastický zásah do krajiny a tyto obrovské zásoby materiálu musely být 

nějakým způsobem deponovány, než se mohlo přistoupit k vlastní úpravě terénu a 

rekultivaci. Akce Prostřední Suchá je dalším příkladem, jak se pod zdánlivě jednoduchým 

označením, rekultivace složiště popelovin, skrývá několika násobná sanační činnost. 

Po analýze údajů o výši jednotkových nákladů na rekultivaci, jsem pak sestavila 

tabulku 6 a obr. 27, kde jsou jednotkové náklady jednotlivých akcí vzájemně porovnány. 

Tabulka 6 Výpočet nákladů na rekultivaci, (Německo, USA, Marry Kethleen v Austrálii a lokality v 

ČR) 

Lokalita 
Druh 

rekultivace 

Celkové 
náklady v mil. 

Kč 
Plocha (ha) 

Celkové 
náklady 
(Kč/ha) 

Německo 
Po povrchových 
lomech 

207 500,0 100 000 2 075 000

USA 
Po povrchových 
lomech 

114 000,0 119 180 1 208 200

Marry Kethleen 
Austrálie 

Radioaktivní 
složiště 

380,0 88 4 318 181

Hrabůvka Kamenolom 17,4 15,47 1 130 142

Bílina Hydrická 1286,9 930,32 1 383 287

J. Š. Žacléř Centrální odval  1 252 6701

Prostřední. 
Suchá 

Po uhelném 
dole 

94,8 26,4 3 594 507

Biolog. Lomy 
Žacléř 

 14,7 8 1 837 500

Biolog. MKR 
DJŠ Žacléř 

 9,5 4,6 2 065 217

 

                                                 
1 průměr za roky 2008 až 2010 
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Obrázek 27 Graf nákladů na rekultivaci v různých zemích a lokalitách, podle tabulky 6 



 Černá: Zhodnocení sanačních metod a jejich dlouhodobé dopady na ekonomiku podniku 
 

2012  77 

11 Ideový námět k sestavení modelu pro určení ekonomické 

efektivnosti rekultivační metody, obecná aplikace na podniky 

stejného rozsahu 

Přestože, jak vyplývá z poznatků, které jsem soustředila v této disertační práci, je 

rozhodujícím činitelem pro výběr příslušné metody rekultivace, především posouzení 

celkového uspořádání lokality. A to jak před zahájením rekultivace, tak i s ohledem na 

využití, po rekultivaci. 

Nicméně úvaha o ekonomické efektivnosti způsobu sanace, hraje také významnou 

úlohu, a při zpracování projektu rekultivace musí být zohledněna. 

Z přehledu o různých způsobech rekultivačních metod, které jsem uvedla 

v předcházející části této práce, si troufám sestavit následující relace v nákladech, pro 

jednotlivé druhy rekultivace.  

Rekultivace technická. I s ohledem na různé možnosti, které v sobě toto označení 

zahrnuje, lze určit průměrný náklad    1,3 až 1,5 milionů Kč na 1 hektar. 

Rekultivace biologická.     0,7 až 1,0 milionů Kč na 1 hektar. 

Rekultivace lesnická.      1,2 až 1,5 milionů Kč na 1 hektar. 

Rekultivace hydrická.      1,4 až 1,6 milionů Kč na 1 hektar. 

Rekultivace pro výstavbu.  

Toto označení zavádím s ohledem na poznatky z Německa, kde se rekultivace provádí tak, 

aby na sanovaném území mohla vzniknout další výstavba. (Průmyslová i civilní). 

       2,1 až 2,5 milionů Kč na 1 hektar. 

Po určení těchto hodnot, je pak možno využít některý z matematických programů a 

provést předběžnou úvahu, jaký bude ekonomický přínos zvoleného postupu rekultivace. 

11.1 Příklad aplikace modelu. 

K doložení možné aplikace modelu k určení ekonomické výhodnosti zvoleného 

způsobu rekultivace, jsem zvolila příklad podle obr. 3. V něm se uvádí, že k rekultivaci 
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v ČR ještě zbývá 14 580 ha půdy. Z možných způsobů rekultivace tohoto území jsem 

zvolila  

 rekultivaci technickou,  

 rekultivaci biologickou a  

 rekultivaci pro výstavbu. 

Použila jsem model PowerSim. Jeho struktura je uvedena na obr. 19. Zvolila jsem 

jednoduchý model, pro 3 způsoby rekultivace. 

 

Obrázek 28 Struktura modelu pro určení výše nákladů na rekultivaci území o rozloze 14 580 ha 

V dialogovém oknu, které je součástí programu, jsou uvedeny, vstupní parametry, 

pro variantu 1. Obr. 28. 
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Obrázek 29 Dialogové okno modelu pro 1. variantu 

Model s těmito parametry provede výpočet (simulaci), a výsledky jsou v tabulce 7. 

Tabulka 7 Výsledek výpočtu nákladů pro variantu 1 

Náklady na rekultivaci území o rozloze 14 580 ha, v ČR, když jsou plochy pro druhy 
rekultivací dle obr. 29. 
Při nákladech na rekultivaci pro výstavbu 
2,07 milionů Kč/ha 

Při nákladech na rekultivaci pro výstavbu 
3,0 milionů Kč/ha  

18,710 miliard Kč 22,040 miliard Kč. 

Z tabulky 7 vyplývá, že ve variantě, kdy bychom zvolili postupy dle obr. 29, musíme 

na sanaci zbývajících pozemků vynaložit 18,710 miliard Kč, pokud budou náklady na 

rekultivaci pro výstavbu 2,07 milionů Kč ha 1 hektar. A 22,040 miliard Kč, pokud budou 

náklady na rekultivaci pro výstavbu 3,0 milionů Kč ha 1 hektar. 

Na obr. 30 je dialogové okno pro variantu 2, kdy jsem se stejnými náklady na 

jednotlivé druhy rekultivace, změnila rozsah ploch, na které jsou jednotlivé způsoby 

aplikovány. 
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Obrázek 30 Dialogové okno pro variantu 2, se změněnou plochou aplikace jednotlivých způsobů 

rekultivace 

Výsledky této varianty jsou v tabulce 8. 

Tabulka 8 Výsledky výpočtu pro variantu 2, se změněnou plochou aplikace jednotlivých způsobů 

rekultivace 

Náklady na rekultivaci území o rozloze 14 580 ha, v ČR, když se změnily plochy pro 
druhy rekultivací dle obr. 30. 

Při nákladech na rekultivaci pro výstavbu 
2,07 milionů Kč/ha 

Při nákladech na rekultivaci pro výstavbu 
3,0 milionů Kč/ha  

18,776 miliard Kč 19,706 miliard Kč. 

Z tabulky 8 vyplývá, že při těchto změněných plochách, se náklady na celkovou 

rekultivaci změní, zejména v tom případě, když budou náklady na rekultivaci pro výstavbu 

3,0 miliony Kč na 1 hektar. Je to rozdíl 2,334 miliardy Kč. 

Na obr. 31 je dialogové okno pro variantu 3. Dospěla jsem k názoru, že na 

rekultivaci dle varianty 1 a 2, prostě nebude tolik finančních zdrojů a proto jsem se 

rozhodla, na převážnou část plochy tj. 13 850 ha, aplikovat nejlevnější způsob rekultivace. 

Rekultivaci biologickou. Rekultivaci pro výstavbu aplikuji jenom na 1 000 ha, a rekultivaci 

technickou neaplikuji vůbec. 
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Obrázek 31 Dialogové okno pro variantu 3, s převahou rekultivace biologické 

Výsledky této varianty jsou v tabulce 9. 

Tabulka 9 Výsledky výpočtu pro variantu 3, kdy má z finančních důvodů převahu rekultivace 

biologická 

Náklady na rekultivaci území o rozloze 14 580 ha, v ČR, kdy má z finančních důvodů 
převahu rekultivace biologická dle obr. 31. 
Při nákladech na rekultivaci pro výstavbu 
2,07 milionů Kč/ha 

Při nákladech na rekultivaci pro výstavbu 
3,0 milionů Kč/ha  

11,576 miliard Kč 12,506 miliard Kč. 

Z tabulek 7, 8, 9, lze prokázat, že tímto jednoduchým způsobem, je možno získat 

určitou představu o ekonomické náročnosti jednotlivého způsobu  rekultivace. Například 

rozdíl celkových nákladů na rekultivaci, mezi variantou 1 a 3, činí zhruba 7 miliard Kč. 

Vzhledem k možnosti aplikace je výpočet podle program Powersin převedem do 

programu Word. Při prezentaci uvedu výpočet reálných hodnot v programu Powersin i 

s příslušnou simulací. 
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12 Zdůvodnění mého přístupu k disertaci a přínos využití 

výsledků 

Mým cílem nebylo vybrat si a propagovat jednu firmu s její činností. Hlavním 

problémem vidím ve skutečnosti, že prudký útlum českého hornictví nedostatečně 

kopíroval a systémově neřešil jeho historický vývoj a vznik. V jednoduchém ekonomickém 

podtextu je zcela zřejmé, že výstavba jakéhokoliv dolu ať už povrchového nebo 

hlubinného, uhelného či rudného obsahuje v sobě základní ekonomické atributy, jímž se 

v této práci věnuji. Jednoduše vyjádřeno – průzkum, výstavba a provoz dolu je tak 

dlouhodobá záležitost, že není možné tyto kapitoly zastavit a definitivně vyřešit prostým 

zatopením vodou a likvidací povrchových objektů. Každý vznik dolu či těžby byl 

podmíněn potřebou trhu. Na našem území již od doby středověku těžba v dané oblasti vždy 

přinesla ekonomický růst. Převážná část krásných historických měst byla ve svém rozvoji 

spjatá s těžebním průmyslem. Od dob Agricoly se v naší odborné veřejnosti vyvíjely 

technologie, ekonomika i legislativní pravidla. Teprve 20. a 21. století muselo reagovat na 

enormní rozsahy těžby a též na jejich enormní útlumy a ukončení. 

V zákonných normách, které u nás zaznamenávají vývoj již v materiálech krále 

Václava v letech 1 300 n. l., byly stanoveny pravidla těžby, jejího užití i technologického 

nastavení. I současné zákonné normy řeší ekonomiku těžby, tvorbu zdrojů na řešení 

důlních škod a následné sanace. Tento kontext v naší zemi lze považovat na velmi vysoké 

světové úrovni. Ekonomika a výrazně státní provozy založily koncem 90. let 20. století 

útlum hornických provozů v ekonomickém režimu, který stanovoval technologii, způsoby 

a časový průběh útlumu provozů a likvidace dolů. Hornická veřejnost a ekonomové neměli 

dostatek času tomuto rychlému a masivnímu útlumu postavit technické, ekonomické a 

materiální argumenty. Proto jsem si vybrala malou hornickou firmu, jejíž metodika, 

postupy i ekonomika mi umožnily porovnat některé přístupy a v mé doktorandské činnosti 

vytvořit nový materiál porovnávající realitu současných způsobů, s dlouhodobými dopady 

na ochranu terénu postižených těžbou, jejich následnou využitelnost a sociální dopad na 

utlumované oblasti. 
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Prezentované technologie vycházejí z nových technologických přístupů a jsou 

provozovány firmou, která se nemohla spolehnout pouze na úhrady státu, ale musela tyto 

technologické postupy postavit do konkurenceschopné pozice na současném trhu.  

Je však paradoxem, že v průběhu průmyslové činnosti zejména v energetice, hutích a 

těžebním průmyslu vzniká obrovské množství odpadů, z nichž většina je ukládána na různá 

odkaliště a složiště k tomuto účelu vybudovaná. Po roce 1989 došlo v Československu 

k celkovému poklesu průmyslové produkce. Útlum postihl především těžební průmysl, kdy 

např. od roku 1990 poklesla těžba hnědého uhlí na území České republiky ze 100 mil. tun 

přibližně o třetinu produkce, tj. na 60-65 mil. tun v r. 1995 (Kryl 1997). S poklesem 

průmyslové produkce je spojen také pokles produkovaných odpadů. Přesto v roce 1994 

bylo v České republice vyprodukováno 47,72 mil. tun odpadů, z čehož 41,8 % pocházelo 

z průmyslu a těžby nerostných surovin, 17,4 % z energetiky a jen 4,2 % tvořil komunální 

odpad (Dirner, Kuraš 1997). 

Významné postavení v produkci velkoobjemových odpadů v rámci České republiky 

představoval a doposud představuje region ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace. 

Tato oblast je charakteristická vysokou hustotou osídlení (v ostravské části až 1200 

obyvatel na km2) a velkou koncentrací báňského, hutního, strojírenského a chemického 

průmyslu, koksárenství, jakož i výrazně zastoupenou tepelnou energetikou. 

Jako pozůstatek po intenzívní, více než 200 let trvající těžební činnosti, na konci 20. 

století na území OKR zůstalo celkem 62 odkališť, které zaujímají úhrnnou rozlohu 815 

ha. Celkový objem odkališť byl přibližně 37 – 41 mil. m3 a odhaduje se, že v nich bylo 

deponováno celkem asi 28 mil. tun uhelných kalů. Hlušinové odvaly (haldy) v OKR 

pokrývaly plochu okolo 600 až 700 ha, přičemž na celkem 80 registrovaných odvalech se 

nacházelo přes 1500 mil. tun důlního kamene, hlušinových odpadů z úpraven, 

elektrárenského popílku a částečně i odpadu z hutí (Dirner et al. 1996) Do dnešních let 

probíhají různé typy rekultivací a následného využití těchto území. Celý průběh této 

činnosti předběhlo znění zákona č.185/2001 Sb. O odpadech, který ve svém konceptu 

cituje toto: 

§ 11 

Přednostní využívání odpadů 
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(1)  Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích 

daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. 

Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 

 

(2)  Splnění povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a 

místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a postupuje-li se 

v souladu s plány odpadového hospodářství podle části sedmé tohoto zákona. 

 

(3)  Při posuzování vhodnosti způsobů odstranění odpadů má vždy přednost způsob, 

který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější k životnímu prostředí. Uložením na 

skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není 

dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví, a 

pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním 

předpisům.  

 Tolik citace zákona. Logicky lze vhodným uplatněním materiálů deklarovaných 

jako odpad a jejich přesunutím do hodnocení jako potenciální suroviny pro výrobu 

sanačních a rekultivačních hmot, přinést zásadní společenský ekonomický efekt. Odpady 

z průmyslové činnosti zejména energetiky tento směr již ukazují dlouhodobě. Například 

výroba tvárnic z popílků či sádrokartonů z energosádrovce jsou jasným a cíleným 

naplňováním znění tohoto zákona. Metodou S/S technologie ( solidifikační a stabilizační), 

lze velkoobjemově vyrobit z těchto materiálů sanační, rekultivační hmoty a podorniční 

vrstvy. Z pohledu ekonomiky zde byly postaveny do protikladů dvě zákonné normy a cíle 

vlastních provozovatelů. U dolů to bylo co nejlevnější ukončení těžební činnosti. To 

znamenalo v počátku 90-tých let hromadné zatápění uzavřených hlubinných dolů vodou. 

Propady například v Německu se z asi 90 jam havarijně propadlo. U nás byl markantní 

případ jámy Doubrava v OKD. Následná sanace této havárie byla vyšší o 1 110 % 

prostředků, oproti výpočtu z cíleného útlumu obdobné jámy na Dole Jan Šverma v Žacléři. 

          Přitom prosté skládkování takto použitelných materiálů je vždy 

zpoplatněno. Zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a jeho vyhlášky přesně stanovují 

podmínky a z těchto prostředků je proplácena určitá část i municipalitám. Všechny 

tyto poplatky se promítnou do cen výrobků a nesprávným využitím těchto materiálů 
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je pak společnost z dlouhodobého pohledu platí vlastně dvakrát. Prostým uložením a 

následnou sanací typů přikrytí ornicí není však riziko takto uložených materiálů 

v aktivní podobě, vyřešeno. Tak si společnost vlastním zákonným i ekonomickým 

přístupem připravuje problém, který bude muset řešit třeba za 20, 30 či 50 let. 

Typickou ukázkou je skládka Pozďátka. Taky v souladu s platnými zákony byla 

vybudována skládka, kde byly na zabezpečenou plochu zaváženy chemicky a 

fyzikálně aktivní látky (např.sklalice zelená). Následná havárie skládky přišla český 

stát na 220 milionů Kč.  Dlouhodobé projevy různých typů odpadu uložených 

v aktivní podobě jsou eliminovány jejich materiálovým využitím k tolik potřebným 

sanacím a rekultivacím hlubinných i povrchových dolů. 

Dalším aspektem z pohledu ekonomiky je skutečnost, že rekultivace jsou prováděny 

na majetku firmy a ta deklaruje zájem a potřebu upravit tento svůj majetek do stavu, který 

pak bude následně smysluplně a ekonomicky využitelný. 

Celkové vyznění mé práce spojené s prezentací nových metod by mělo ukázat, že 

větší investice spojené s prostředky tvořenými v průběhu těžby dle zákona č.44/1989 Sb., 

státními prostředky na ekologii a vlastními prostředky těžařů umožní definitivní řešení 

území postižených těžbou, v samém důsledku vyjdou stát i společnost daleko levněji a 

nebudou pouhými historickými pomníky těžby, ale naopak dynamicky se dále 

rozvíjejícími územími.  

V disertační práci jsem se ovšem nemohla omezit pouze na poznatky a zkušenosti 

jedné firmy. Proto je její součástí i přehled a analýza rekultivačních metod, jak se mi je 

podařilo zjistit z některých zemí. Nemohla jsem také vynechat i výsledky, jaké byly 

docíleny při rekultivaci území na jiných lokalitách ČR. Ne jen těch, které zajišťovala firma 

Gemec – Union, a.s. Proto je součástí mé práce i prezentace některých metod rekultivace, 

například v severočeském revíru, na kamenolomu Hrabůvka. Uvedla jsem i zajímavou 

zkušenost hydrické rekultivace Bílina. 

Shrnutím takového souboru poznatků jsem dospěla až do stadia, kdy se ukázalo 

reálné, posoudit různé metody rekultivace i z pohledu ekonomické výhodnosti. 

Troufám si konstatovat, že takové srovnání se dosud v žádné zahraniční, ani 

tuzemské literatuře neobjevilo. Alespoň já jsem ho nenašla, i když jsem prozkoumala celou 

řadů odkazů. 
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Jsem přesvědčena, že takto získané výsledky mohou být využity a aplikovány na 

podniky a na podmínky jiných organizací, které se zabývají rekultivační činností. Takže 

moje výstupy mohou mít obecnější platnost.  

Domnívám se také, že zvolené téma je aktuální, protož následky neupraveného, 

devastovaného území, vážně ovlivňují společenskou situaci jednotlivých oblastí. 

Zvolila jsem tedy postup, kdy sice řeším především způsoby rekultivace jedné 

konkrétní firmy, ale současně jsem přihlédla k poznatkům ze zahraničí a jiných organizací 

ČR. 

Vytýčený cíl práce, posouzení ekonomických aspektů při rekultivaci, jsem myslím 

splnila, podle poměrně širokého spektra údajů ze zahraničí i ČR. 

Domnívám se, že jsem tím přispěla konkrétním způsobem k novým poznatkům při 

aplikování různých metod rekultivace, což může pomoci rozvoji vědního oboru a má i 

určitý význam pro praxi. 
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Závěr 

V předložené doktorandské disertační práci jsou uvedeny různé metody rekultivace 

území, postiženého předcházející hornickou činností. Vyplývá z nich, že výběr správného 

způsobu rekultivace musí vycházet z podrobného zhodnocení stavu lokality. Rekultivace je 

složkou jednak strategickou a technologickou a jednak ekonomickou. Ta je důležitá 

zejména v souvislosti se zajišťováním finančních prostředků. Na řadě příkladů, jak jsem je 

uvedla v disertaci lze zjistit, jaké základní požadavky pro zhodnocení stavu lokality 

musíme splnit. Protože jsou velmi specifické, nelze je v závěru, který má být stručný, 

jednoduše definovat. Rozhodně však je nutné posoudit prvky, kterými byla krajina 

poškozena. Jsou to vyvýšeniny, například haldy, nebo kotliny po hlubinné těžbě. A jaký 

materiál je na těchto cizích útvarech uložen. Jak poškodil půdní fond, nebo vodní režim. A 

z tohoto základního zhodnocení se odvíjí možný způsob rekultivace. 

Významným prvkem pro výběr způsobu rekultivace je rozhodnutí, pro jaký účel má 

být území po rekultivaci využito. Je to rozhodnutí mezi biologickou, lesnickou, hydrickou 

rekultivací. Případně rekultivací technickou, nebo, jak jsem ji nově nazvala, rekultivací pro 

výstavbu. 

V disertační práci je také uvedena, podle porovnání zahraničních i našich zkušeností, 

metoda, která může k výběru způsobu rekultivace přispět i ekonomickým vyhodnocením. 

Je to ideový námět ekonomického modelu. 
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