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Anotace 

Tato práce se zabývá zahlazením důlní činnosti po těžbě vyhrazených 

nerostů. První část vymezuje informace o geologických a hydrogeologických 

poměrech v dané oblasti. Následující části se zabývají současným stavem 

likvidace lomu a stanovením návrhů na zahlazení důlní činnosti.  

V závěru práce je vyhodnocení stanovených cílů a technicko ekonomického 

návrhu a zhodnocení jeho dopadu na životní prostředí.  

Klíčová slova: rekultivace, sanace, sukcese 

Annotation 

This work deals with the erasure of mining activities after mining reserved 

minerals. The main aim of the work is to determine the design of an appropriate 

type of recultivation, including technical-economic evaluation of the design and 

evaluation of its impact on the environment. The first part defines information 

about the geological and hydrogeological conditions in the area. The following 

sections dealing with the current state of liquidation of refraction and determination 

of proposals for the remediation of mining activities. 

 In conclusion is the evaluation of the objectives and techno-economic of the 

proposal and evaluation its impact on the environment.  

Keywords: recultivation, remediation, succession 
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PLO poloodrostky 
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ZPF zemědělský půdní fond 

POPD Plán otvírky, přípravy a dobývání 

SPSaR Souhrnný plán sanace a rekultivace 
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Úvod 

Vlivem těžby uhlí a jiných nerostů, ať již lomovým, či hlubinný dobýváním 

dochází k závažným negativním důsledkům, které spočívají ve znehodnocení 

biologické produktivity krajiny, její estetické, hygienické a sociální hodnoty. Tyto 

celospolečensky závažné problémy se musí řešit souhrnem nápravných opatření, 

které mají za úkol vyřešit antagonistické (protichůdné) vztahy mezi průmyslem 

a ostatními zájmy společnosti. Jako nedílná součást dobývání nerostů je 

rekultivace devastovaných ploch. Jejím úkolem je znovu upravení krajiny, aby 

vyhovovala celospolečenským zájmům, a to formou zemědělské, lesnické, 

vodohospodářské a ostatní rekultivace. Rekultivační opatření musí být motivována 

nejen ekonomickými zájmy, ale v první řadě ekologickými zájmy, tzn., musí být 

vytvořena ve prospěch nově vytvářené přírody a v zájmech lidské společnosti.  

Při samotné těžbě je nutné dodržovat a používat jen takové dobývací metody 

a technologie, které budou mít co nejmenší vliv na devastaci životního prostředí, 

které je dotčeno dobýváním. Následně po dobývání se musí zajistit rekultivace 

této těžbou dotčené krajiny. Každá organizace, která provádí hornickou činnost, či 

činnost prováděnou hornickým způsobem je povinna v souladu se zákonem nejen 

provádět rekultivaci, ale také v průběhu své činnosti vytvářet finanční rezervu 

určenou na rekultivaci. Finanční rezerva musí být použita k zahlazení následků 

těžbou dotčené krajiny způsobenou hornickou činností či činností prováděnou 

hornickým způsobem nebo na vypořádání důlních škod dle zákona č. 44/1988 Sb., 

o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů. Výši 

finanční rezervy schvaluje příslušný OBÚ již při povolování POPD či Plánu 

využívání ložiska (jen v případech řízení OBÚ), který též schvaluje i jeho následné 

čerpání. 

Výpočet finančních nákladů (výše rezervy) je součástí souhrnného plánu 

sanací a rekultivací (SPSaR), který je nedílnou částí POPD a je základním 

koncepčním plánem s vazbou na územní plán. Následný střednědobý plán 

rekultivací a sanací pro pětileté období tzv. generel rekultivací obsahuje 

technickou a biologickou část, kterou schvaluje v souladu se zákonem orgán 

ochrany ZPF. Plány rekultivací vč. konečné prováděcí dokumentace (plán 
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realizace) musí být v souladu s dotčenými předpisy a zákony v platném znění 

včetně ochrany všech složek životního prostředí.  

Největším problémem těžebních organizací jsou střety zájmů při záboru 

kvalitních zemědělských a lesních půd, vodohospodářské zájmy, ochrana 

životního prostředí. Tyto problémy jsou projednávány právě v souladu se zákony 

ve všech navazujících plánech rekultivace SPSaR 

Na dotčeném území Kočičí vrch se nacházel kamenolom, ve kterém byla 

prováděna těžba znělce těžební organizací Vršanská uhelná, a. s.  

Původní znělcové těleso Kočičího vrchu bylo pokračováním výběžku 

milešovské části Českého středohoří. Znělcové těleso Kočičího vrchu tvořilo 

morfologicky výraznou terénní elevaci oválného tvaru s delší osou ve směru 

sever-jih a mělo konkávní tvar, nadloží tvořila zjílovětělá zóna o mocnosti 

20 až 25 m, která byla tvořena zejména tufitickými jílovci a částečně i starými 

výsypkami. Podloží ložiska znělce nebylo. Nejvyšším bodem zájmového území je 

plošinka na kótě 264 m n. m., odtud dále území klesá severním, jižním 

a západním směrem až na kótu budoucí břehové linie jezera Most. Stavba je 

dopravně dostupná z příjezdní komunikace, která vede ke skládce Celio při 

severním okraji lomu Ležáky.  



Bc. Lenka Mauleová: Zahlazení důlní činnosti na lomu Kočičí vrch  

2013  3 

Hlavním cílem mé diplomové práce je komplexní vyhodnocení technicko 

ekonomického řešení rekultivace kamenolomu Kočičí vrch.   

Jako dílčí cíle jsem si stanovila: 

1. Popsat geografii, geologii a hydrologii samotného ložiska i jeho okolí 

2. Navrhnout možné typy rekultivace, které by vhodně doplňovaly ráz krajiny 

3. Vybrat nejvhodnější variantu rekultivace kamenolomu Kočičí vrch  
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1. Geografie, geologie a hydrogeologie ložiska 

a okolí 

Předmětem je znělcové těleso v prostoru Kočičí vrch, které se nachází v jižních 

svazích bývalého lomu Ležáky. Těleso je pokračováním rozsáhlého výběžku 

milešovské části Českého středohoří, které zároveň tvoří jihovýchodní okraj 

severočeské hnědouhelné pánve. Zájmová oblast Kočičího vrchu představuje jen 

jazykovitý výběžek tělesa, který od severovýchodu zasahuje do lomu, po němž 

vybíhala na povrch uhelná sloj. Lomem Ležáky a lomem Most – Ležáky byla 

odtěžena uhelná sloj. Severozápadně od Kočičího vrchu bylo odkryto znělcové 

těleso – Kamenolom Ležáky, které bylo vytěženo pro potřeby bývalého lomu 

Most – Ležáky. Od Kočičího vrchu bylo odděleno depresí vyplněnou uhelnými 

sedimenty. Původní terén se pohyboval v nadmořské výšce mezi 

+245 až 260 m n. m. Východní část byla přesypána starou výsypkou o mocnosti 

20 m (nejvyšší horizont dosahoval + 276 m n. m.). Ložisko znělce mělo konkávní 

tvar. Pokryv byl tvořen různě intenzivně zjílovatělou, připovrchovou zónou 

dosahující mocnosti 20 až 25 m. Byla tvořená zejména kvartérní zeminou, 

tufitickými jílovci, zcela zjílovatělým znělcem a starými výsypkami. Využitelná 

mocnost znělce dosahovala 30 až 45 m. Ložisko nebylo tektonicky zvlášť 

porušeno, jen vlivem zjílovatění vykazoval čerstvý znělec četné, strmé pukliny.  

Na základě míry zjílovatění byl znělec rozdělen do tří kategorií: 

 Silně zjílovatělý znělec 

 Slabě zjílovatělý znělec 

 Čerstvý (pevný) znělec 

Průměrná objemová hmotnost zjílovatěného znělce – 2,38 t.m-3. 

Průměrná objemová hmotnost čerstvého znělce – 2,32 t.:m-3. 

Z výsledků rozborů testovaných vzorků vyplynulo, že znělec z Kočíčího vrchu 

je horší kvality než byl znělec z kamenolomu Ležáky. 

Vzorky pevného a částečně i slabě zjílovatělého znělce byly zařazeny do 

nejnižší kategorie – třídy „E“. V zásadě lze konstatovat, že veškerý čerstvý až 
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slabě zvětralý znělec z jádra tělesa vyhovoval jen k potřebám na podsypy 

sezónního charakteru. [1] 

 

Obrázek 1 – zrekultivované plochy okolí Kočičího vrchu [8] 

Území plánované hornické činnosti se jevilo z hlediska hydrologického 

a hydrogeologického jako bezproblémové. Byla zde absence výskytu vodních 

toků, vývěry spodních vod, nádrží či zvodněných kolektorů. 

Krušnohorské krystalinikum a bazální klastika svrchní křídy byla oddělena od 

slojového souvrství hydrogeologickými izolátory, které byly tvořeny slínovcovým 

komplexem svrchní křídy a jílovitým vývojem podložního a vulkanogenního 

souvrství. Nejvýznamnějšími písčitými kolektory byly písky uložené v nadloží 

uhelné sloje tzv. mostecké kuřavky. Již koncem 19. století byl původně rozsáhlý 

a tlakově zvodněný písčitý komplex ovlivňován hlubinnou těžbou (průvaly 

kuřavek). Byl intenzivně odvodňován pomocí čerpacích vrtů a vsakovacími vrty, 
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které zaúsťovaly do stařin uhelné sloje. Dalším významným kolektorem byla 

dobývaná uhelná sloj, u které byla původně poměrně nízká puklinová propustnost, 

která se postupně několikanásobně zvětšila hlubinným rozfáráním, čímž se 

zásadně změnil režim slojových vod.  

1.1. Situace kolektorů vycházejících do prostoru 

svahů a dna zbytkové jámy 

Svahy zbytkové jámy v SZ směru a návazně pak v nejvyšších částech ve 

směru do konobržského laloku, část dna lomu v oblasti kamenolomu 

a sousedících svahů Kočičího vrchu a svahů pilíře Zbývající část zbytkové jámy je 

tvořena různě zmocnělými vrstvami zásypových materiálů. Nadložní písky byly 

z velké části odtěženy a technicky odvodněny již před postupem lomu. Kolektory 

nadložních písků a uhelné sloje byly před napouštěním zbytkové jámy utěsněny.  

V nejvyšších částech zbytkové jámy se na dobývací straně ještě vyskytují 

štěrkové kolektory kvartérního pokryvu. Svahy zbytkové jámy v oblasti 

kamenolomu a navazujících částech Kočíčího vrchu byly tvořeny především 

znělcových masivem. V kamenolomu převládal pevný znělec, na ostatním území 

se jednalo především o silně jílovitě rozložený znělec a v menší míře zde byly 

ještě zastoupeny tufitické jíly. Slabá puklinová propustnost lze předpokládat 

u pevných znělců, avšak celkově lze vulkanický masiv považovat za izolátor. 

Hlavním kolektorem, který vyžadoval důkladné utěsnění byla vlastní uhelná 

sloj dobývaná ve směru jejího pokračování do pánve v západním až severním 

směru. 

1.2. Sanace 

Sanace se bude týkat rekultivovaných ploch sever, severozápad a západ. 

Otevřený příkop není možné budovat vzhledem k tomu, že podloží kvartérních 

sedimentů kleslo do jednotlivých depresí a mocnost kvartérních vrstev se 

pohybuje až do 25 m. Základním řešením je odvodnění zvodnělých kvartérních 

vrstev ještě před hranou lomu. Je navržen hloubkový drén, který kopíruje podloží, 
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v nejnižším místě bude převeden na skrývkový řez a zaústěn do otevřeného 

koryta. Vystrojení drénu bude perforovaným potrubím s obsypem štěrku. 

Maximální hloubka drénu bude 5 m. Jsou navrženy tři trasy hloubkových drénů, 

budou vyústěny do odvodňovacích příkopů situovaných na plošinách pod drény. 

V severní části bude situován drén pod komunikací, která vede podél horní hrany 

lomu. Druhý drén bude v SZ a bude navazovat ze severu na nejhlubší část 

zvodněného kvartéru. Třetí drén bude umístěn v západní části a bude navazovat 

z jihu na nejhlubší depresi podloží kvartéru. Drén bude zaústěn do odvodňovacího 

příkopu a jeho délka bude 750 m. Oblast největší mocnosti zvodněného kvartéru 

nebude možno odvodnit pomocí hloubkového drénu, vzhledem k hloubkám 

podloží kvartéru, které dosahují až 25 m. 

1.3. Odvodnění území 

Na rekultivaci na Střimické výsypce navazuje odvodnění území. 

Odvodňovací příkopy v ostatních částech odvodňované plochy budou vedeny po 

nově zřízených etážích skrývkových svahů. Celková délka odvodňovacích příkopů 

bude 11,8 km. Odvodňovací příkopy budou mít sklony svahů 1:2, minimální 

hloubku 0,7 m a lichoběžníkový profil se šířkou ve dně 0,5 m až 1,0 m. Příkopy 

budou opevněny na dně a ve svahu štěrkovým pohozem. Nad ohozem bude osetý 

svah. Prahy lomového kamene budou stabilizovat trasu příkopů. Opevnění dna a 

svahů bude doplněno o balvany o minimální hmotnosti 30 kg, a to v místech, kde 

budou muset překonávat větší spád. Na řece Bílině a přívodním korytu na dno 

lomu bude vybudován z kamenného zdiva o obestavěném prostoru cca 1300 m3, 

odběrný objekt, který bude součástí odvodnění. 

1.4. Geologie a geomorfologie 

Neogenní sedimenty označované jako „mostecké souvrství“ leží na 

krušnohorském krystaliniku, které tvoří podloží pánve (ortoruly kateřinohorské 

klenby). Deltový vývoj, který je charakterizovaný značnými nepravidelnostmi je 

patrný na uhelném slojovém souvrství, jeho složitost ještě násobí 

pseudotektonické jevy. Nadložní souvrství bylo tvořeno prachovými písky a jíly, 
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celkově v něm však převládaly monotónní šedé a šedohnědé jezerní jíly. Poměrně 

rozsáhlý písčitý komplex se nacházel v severovýchodní části, přecházel až do 

oblasti dolu Kohinoor a lomu Bílina.  

Geomorfologicky patří zájmové území do Mostecké pánve, konkrétně do 

východní části původní Komořanské kotliny. Reliéf zájmového území tvoří 

zbytková jáma lomu Most nepravidelného tvaru. Vnitřní výsypky byly umístěny 

v jižní a JV a na severu konobržřského laloku. Na jihovýchodě a východě 

navazovaly na zbytkovou jámu starší tělesa vnějších výsypek Rudolické, Střimické 

a Pařidelské.  

 

 

Obrázek 2 – situační mapa [9] 
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1.5. Klimatické podmínky oblasti 

Klimaticky spadá zájmová oblast do oblasti teplé, mírně suché s převážně 

mírnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 8°C až 9°C, průměrný 

roční úhrn srážek je mezi 500 mm až 550 mm, které tvoří zhruba polovinu úhrnů 

srážek spadlých na vrcholcích hor. Území se nachází v dešťovém stínu Krušných 

hor. V zimním období je typický častý výskyt mlh a inverzní teplotní zvrstvení. 

Tabulka 1 - Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky – charakteristické údaje 

Veličina Charakteristika 

Nadmořská výška 199 – 265 m n. m. 

Klimatický okrsek T2, teplý, suchý, s mírnou zimou 

Průměrné roční srážky 440 mm 

Suma srážek za vegetaci 300 mm 

Průměrná roční teplota 8,8 °C 

Suma teplot nad 10 °C 2600 – 2800 °C 

Počet dnů s teplotou nad 10 °C Cca 170 dnů  

Počet mrazových dnů v roce Cca 95 dnů 

Počet letních dnů (nad 25 °C) 40 – 50 dnů 

Průměrná lednová teplota vzduchu - 0,8 °C 

Průměrná červencová teplota vzduchu + 18,7 °C 

Převládající proudění vzduchu  Jihozápadní až severozápadní 

Zdroj [autor] 
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2. Současný stav likvidace lomu 

V současné době se řeší příprava území pro následnou rekultivaci. Do 

přípravy území je zahrnuto samotné uklizení území po těžební činnosti, tzn. 

povážka určených ploch zeminou a komposty. Místo stavby je umístěno 

v kamenolomu Kočičí vrch. Staveniště se nachází v severovýchodní části 

bývalého lomu Ležáky. Okolí stavby je tvořeno budoucím jezerem Most 

a ostatními pozemky, na kterých již probíhá rekultivace dotčeného území.  

2.1. Zhodnocení staveniště 

Na území stavby nejsou žádné podzemní ani nadzemní inženýrské sítě. Území 

je přístupné z příjezdní komunikace ke skládce Celio a ze stávající cestní sítě 

okolních již rekultivovaných ploch. Staveniště tvoří z části odtěžené ložisko znělce 

a přilehlé svahy. Na části svahů bývalého lomu Ležáky je již vzrostlá náletová 

zeleň. Stavbou neprochází žádné ochranné pásmo. Stavbou nedošlo k záboru 

ZPF ani trvalému ani dočasnému a zároveň ani pozemků, které by plnily funkci 

lesa. Stavba svých charakterem nevyžaduje přijmout žádná požární opatření. Má 

přírodní charakter, svým užíváním nevzniknou žádné nové nepředvídatelné 

situace. Nemá svým charakterem negativní vliv na životní prostředí. 
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2.2. Seznam dotčených parcel 

Tabulka 2 - Dotčené parcely 

Katastrální 

území 

Číslo 

parcely 

Výměra 

m2 

Druh pozemku  

a jeho využití 

Vlastník 

pozemku 

Dotčená 

výměra m2 

Konobrže 75/3 94863 Ostatní plocha PKÚ, s.p. 472 

Konobrže 75/14 36217 Ostatní plocha 
Statutární 

město Most 
10764 

Konobrže 75/15 28978 Ostatní plocha 
Statutární 

město Most 
173 

Pařidla 83 8678 
Ostatní plocha  

dobývací prostor 
PKÚ, s.p. 2524 

Pařidla 130/1 1121671 Ostatní plocha PKÚ, s.p. 56165 

Zdroj [autor]  
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3. Návrhy na zahlazení důlní činnosti 

Současná koncepce rekultivace území dotčených těžbou zvýrazňuje 

především ekologické prvky a snaží se o nenásilné včlenění rekultivovaných ploch 

do okolního prostředí. Rekultivované plochy by měly plnit hlavně funkci sociálně 

ekonomickou, ekologickou, krajinně estetickou a sportovně rekreační.  

Za sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou jsou považovány 

všechny práce, které je organizace povinna učinit k nápravě škod na krajině, 

vzniklých škod na pozemcích právnických i fyzických osob, které vznikly těžební 

činností (§ 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Sanační práce zahrnují i rekultivace pozemků podle zvláštních předpisů (zákon 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů – lesní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů).  

Plán sanace a rekultivace je střednědobým plánem rekultivací těžební 

organizace, zpravidla se stanoví pro pětileté období – generel rekultivací. Vychází 

ze souhrnného plánu sanace a rekultivace a řeší souhrnně jak sanaci, tak 

i rekultivaci pozemků, které jsou dotčeny těžbou ve vazbě na územní plán oblasti 

aktivní plochy hornické činnosti. V dané časové etapě vyjadřuje budoucí 

uspořádání krajiny zahlazením škodlivých následků hornické činnosti. Jako 

rozhodující je zde hledisko využití půdního fondu a následné zlepšení životního 

prostředí, které bylo narušeno hornickou činností. Plánem sanace a rekultivace 

území dotčeného vlivem dobývání se zároveň rozumí součást POPD zpracovaná 

v rozsahu požadovaném vyhláškou ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání 

výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování 

činnosti prováděné hornickým způsobem (bod 1.6 přílohy č. 3), ve znění 

pozdějších předpisů, Plán sanace a rekultivace území dotčeného dobýváním 

obsahuje – technický plán a harmonogram prací, vyčíslení předpokládaných 

nákladů na sanace a rekultivace území dotčených vlivem dobývání, návrh na 

vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich tvorby. [2] 

Mnou navrhované rekultivace dotčeného území Kočičí vrch mohou být 

řešeny několika alternativami. Jako možné řešení se nabízí řízená sukcese, 
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lesnická rekultivace, či kombinace ostatní veřejné (krajinotvorné) zeleně a volných 

zatravněných ploch. Vzhledem k tomu, že se v blízkém okolí bude budovat 

rekreační zóna okolo napouštěného jezera Most, navrhovala bych rekultivaci, 

která by se nejlépe hodila do tohoto prostředí. Jako vhodná varianta se mi jeví 

rekultivace osázením vrchu vinnou révou, což se na mostecku hojně využívalo. Či 

rekultivaci kombinovanou jako ostatní krajinotvorné zeleně a volných zatravněných 

ploch. Nebo připravení rekultivované plochy k dalším komerčním účelům. Kdy by 

se udělaly úpravy terénu a plocha by tak byla připravena pro budoucího investora. 

Jako jedna z alternativ následné revitalizace a resocializace se nabízí výstavba 

penzionu, výstavba zábavného centra (tobogány, lyžařský svah, horolezecká 

stěna či lanovka). Domnívám se, že vzhledem k lukrativitě této lokality, by mohla 

být jedna z nabízených alternativ zajímavá a tudíž i hojně vyhledávaná budoucími 

investory. 

3.1. Již ukončené rekultivace v okolí zájmového 

území 

V zájmovém území byla již dokončena rekultivace Pařidelská výsypka, zde 

byla provedena na území o velikosti 14,68 ha zemědělská rekultivace a na 6,44 ha 

lesnická rekultivace. Pařidelská výsypka se nachází u severovýchodní části 

zájmového území. Dále byla dokončena rekultivace Rudolické výsypky, kdy byla 

provedena zemědělská rekultivace na území o rozloze 38,50 ha, lesnická 

rekultivace byla provedena na území o rozloze 9,84 ha. Na Střimické výsypce byla 

dokončena sanace skládky, kdy šlo o 7,57 ha plochy, která byla určena ke 

skládkování TKO zrekultivována na ploše o rozloze 32,54 ha formou zemědělské 

rekultivace a plocha o rozloze 64,70 ha jako zatravněné plochy sprašových hlín. 

Střimická výsypka se nachází na severovýchodní části zájmového území. Dále 

proběhla úprava okolí Děkanského kostela, zde byly vytvořeny parkové úpravy, 

a to na území o velikosti 16,58 ha. Celkem je v zájmovém prostoru ukončeno 

zhruba 218 ha rekultivací. Současně probíhá v dotčené lokalitě závěr 

rekultivačního procesu po hornické činnosti bývalého lomu Ležáky s celkovou 

plochou 1200 ha vč. Jezera Most s vodní plochou 311 ha. 
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3.2. Zahlazení důlní činnosti, řízená sukcese 

Řízená sukcese není klasický způsob rekultivace, je to netradiční způsob 

rekultivace, kdy jde pouze o podporu a urychlení přirozených sukcesních pochodů 

(vývojových pochodů), které tak samovolně probíhají na opuštěných 

(neobhospodařovaných) plochách, které jsou narušeny těžební činností. Jde 

pouze o plochy, které stabilitně neohrožují stav území narušeného těžbou a stav 

biotopů je předpokladem vzniku významného krajinotvorného prvku, prvku 

biokoridorů, nebo biocenter anebo součástí rekultivovaných ploch s klasickou 

rekultivací. Cílem tohoto postupu je respektování, uchování a podpora rozvoje 

konkrétních stanovištních podmínek při dosažení stavu harmonické kulturní 

krajiny. 

Nejprve provedeme pedologický průzkum zemin, které se nacházejí 

v definitivním povrchovém rekultivačním horizontu. Pedologickým průzkumem 

získáme objektivní informace o zrnitostním složení, mineralogických, chemických, 

popřípadě i hydrofyzikálních vlastnostech zemin, které se vyskytují na technicky 

upraveném povrchu výsypkového tělesa. V laboratoři provedeme rozbor zemin, 

zrnitostní a mineralogické složení, zejména obsah Ca, Mg, organických látek 

a přijatelných živin jako jsou N, P, K. Stanovení pH, sorpční půdní kapacity 

a poměru C:N.  

3.3. Zahlazení důlní činnosti, lesnická rekultivace 

Lesnická rekultivace představuje způsob biologické rekultivace, kdy 

přivádíme povrch technicky rekultivované plochy do kulturního stavu vlivem 

výsadby lesního porostu dle příslušných metodických postupů. Pro lesnickou 

rekultivaci jsou vhodné sklony svahů do 25 %. Při výběru vhodných druhů dřevin 

musíme zohlednit řadu faktorů, jako jsou mikroklima, půdní podmínky, imisní 

zatížení atd. Musíme také dbát na vhodný výběr kvalitních zdravých sazenic, 

vhodný způsob výsadby, ošetřování, probírky, volbu druhové skladby a ochranu 

proti biotickým činitelům. [3]  
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3.4. Kombinace ostatní veřejné zeleně, zatravněných 

ploch, sukcese 

Ostatní rekultivace se využívá především na plochách, které nejsou 

předmětem záborů ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., § 1, ve znění 

pozdějších předpisů a dále týkající se záborů pozemků určených k plnění funkcí 

lesa. Využití rozptýlené ostatní zeleně v krajině, která je rekultivovaná po těžbě 

nerostných surovin. Probíhající biologický proces bude vést k obnově biotopů 

a k vzájemnému estetickému a funkčnímu propojení. Některé plochy Kočičího 

vrchu byly ovlivňovány dlouhodobě přirozenou sukcesí. Tyto plochy se stanou bez 

nutnosti náročnější úpravy významným krajinotvorným prvkem. Budou součástí 

rekultivovaných ploch. Řízená sukcese nám zajistí maximální soulad s přírodou při 

rekultivaci za minimálního zásahu techniky a člověka.  

Pro zvýšení úspěšnosti biologické rekultivace bude místy nutnost uplatnit 

zúrodňovací opatření, která budou mít zároveň charakter protierozních opatření. 

Tato opatření budou zejména spočívat v dodávce organických substrátů, tj. kůra 

v kombinaci s papírenskými biokaly, agropříprava ploch tzv. zelené hnojení, 

průmyslově vyráběné komposty. Plochy, na kterých se nacházejí vrstvy se 

sterilním povrchem budou převrstveny zúrodnitelnými zeminami, dodanými 

z vlastních zdrojů. 

Na lomu Kočičí vrch budou rekultivovány formou ostatní veřejné 

(krajinotvorné) zeleně ty plochy, které jsou obtížně zalesnitelné vzhledem 

k půdním podmínkám  a sklonům svahů. Budou zde provedeny skupinové 

výsadby. Výsadba bude provedena převážně z domácích listnatých dřevin (habr, 

lípa, dub, jasan, borovice lesní). Na stanovištích s méně příznivými půdními 

vlastnosti posílíme zastoupení pomocných dřen s širokou ekologickou amplitudou 

(bříza, jeřáb, osika, olše). V porostních okrajích budou vhodně doplněny keře 

a nižší stromové druhy, kterými docílíme druhové pestrosti (líska, hloh, zimolez, 

ptačí zob, svída, třešeň ptačí, javor babyka apod.). Jako protikorozní opatření 

a zároveň ke zvýšení úspěšnosti rekultivace bude místy nutno uplatnit 

zúrodňovací opatření, která budou spočívat v dodávce organických substrátů 

(kůra v kombinaci s papírenskými biokaly, průmyslové komposty, agropříprava 
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ploch – zelené hnojení). Jako vhodné rostliny pro zelené hnojení jsou zejména 

bob, oves, hořčice, peluška, štírovník růžkatý, srha laločnatá, vičenec setý, jetel 

bílý, ovsík vyvýšený. Plochy se sterilním povrchem budou převrstveny 

zúrodnitelnými zeminami z vlastních zdrojů. Podél břehů napouštějícího se jezera 

Most v severní, střední i jižní části území a zároveň i jižní svahy lomu Kočičí vrch 

budou rekultivovány svahové partie jako ostatní krajinotvorná zeleň. Travní 

porosty zde budou doplněny skupinovou výsadbou stromových a keřových dřevin 

a to na 30% rozlohy. Celková výměra plochy ostatní zeleně bude 13,2 ha. 

Na rovinných plochách těžebních etáží a přilehlé manipulační ploše a k ní 

přilehlé dílčí ploše bude provedeno zatravnění na celkové ploše 4,7 ha. Další 

plochy kamenolomu Kočičí vrch budou ponechány sukcesnímu vývoji, nebudou 

zde prováděny žádné rekultivační úpravy. Sukcese bude na ploše 7,9 ha. Existuje 

zde reálná šance, že se zde obnoví ekotop vhodný pro společenstva extrémních 

skalních stanovišť. 

Lom Kočičí vrch je dobře přístupný po stávajících provozních komunikacích 

a po pobřežní komunikaci. Pro zpřístupnění jednotlivých dílčích ploch rekultivace 

budou zřízeny tři hospodárnice, které budou opatřeny výhybnami a jejich povrch 

bude zpevněn tak, aby vyhovoval předpokládanému budoucímu provozu. Z těchto 

tří hospodárnic budou zpřístupněny všechny rekultivované plochy v severní, 

střední i jižní části lokality. Hospodárnice budou široké 4 m. Hospodárnice 1 bude 

vedena podél břehu budoucího jezera Most v severní části území, na obou 

koncích je vyústěna na pobřežní komunikaci. Její délka je 680 m. Hospodárnice 2 

bude sloužit k zpřístupnění rekultivovaných ploch ve střední části a na horních 

etážích lomu. Bude napojena na pobřežní komunikaci. Délka bude 300 m. 

Hospodárnice 3 bude navazovat na hospodárnici, která je na ploše Pařidelského 

laloku a bude sloužit pro zpřístupnění jižních svahů kamenolomu. Její délka bude 

560 m. [4] 

Stavba bude řešena jako dva stavební objekty (SO-A – úprava půdního 

profilu, SO-B – biologická rekultivace) pro následnou rekultivaci a vlastní 

biologickou rekultivaci. Biologická rekultivace bude provedena vzhledem ke svému 

charakteru a plně v souladu se souhrnným plánem a generelem rekultivací formou 
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ostatní zeleně. Plochy, které jsou erozně ohrožené a plochy vhodné pro založení 

porostů budou buď osety krajinnou travní směsí, nebo na nich bude provedena 

síje či výsadba dřevin.  

3.4.1. Úprava půdního profilu – SO-A 

K úpravě půdního profilu bude provedena povážka zúrodnitelné zeminy 

(spraše) v mocnosti 0,2 m na pevné kamenité polohy a výchoz uhelné sloje. 

Zemina bude dovážena z deponie na lomu Vršany, ze vzdálenosti do 20 km, 

v objemu 5400 m3 na plochu 2,70 ha. 

Bude použit rekultivační kompost v meliorační dávce 400 t.ha-1 pro zlepšení 

půdní úrodnosti a pro zlepšení protierozních vlastností zeminy, a to na celkové 

ploše 5,72 ha. Kompost bude zapracován diskováním do povrchové vrstvy. Na 

plochách pro síji dřevin a sukcesních plochách nebudou použity žádné komposty 

ani použita jiná úprava půdního profilu.  

Pro zlepšení obslužnosti území bude zřízena ve východní části zájmového 

území zatravněná hospodárnice s točnou na konci v déle 230 m a šíři 4 m.  

Tabulka 3 - Přehled výměr SO-A 

Přehled výměr SO-A 

Práce spojené s úpravou půdního profilu Plocha 

Převrstvení zúrodnitelnou zeminou v mocnosti 0,2 m 2,70 ha 

Dovoz do 20 km  

Dovoz a rozprostření melioračních kompostů v dávce 400 t.ha-1 5,72 ha 

Diskování 5,72 ha 

Úprava pláně se zhutněním (hospodárnice) 230 x 4 m 920 m2 

Posečení ploch před zahájením prací (50 % plochy) 3,5 ha 

Zdroj [autor] 
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3.4.2. Biologická rekultivace – SO-B 

Rekultivace plochy bude provedena v souladu se souhrnným plánem sanací 

a rekultivací formou ostatní zeleně. Využito bude maximálně přirozené sukcese již 

rozvinuté, přirozenému vývoji budou ponechány i plochy bezlesí na obnažených 

plochách kamenolomu. Erozně ohrožené plochy budou osety krajinnou travní 

směsí nebo na nich bude provedena síje či výsadba dřen. Stejně tomu bude i na 

plochách, které jsou vhodné pro založení porostů. Liniová zeleň bude založena 

podél obslužné komunikace v centrální zatravněné části (krajinotvorná zeleň). 

Volné plochy by měly tvořit 70 % celkové výměry a výsadby 30 %. Krajinotvorná 

zeleň bude realizována na plochách v lomu Kočičí vrch v celkové výměře 13,2 ha. 

Trvalé travní porosty budou tvořit přibližně 9,2 ha a skupinová výsadba dřevin 

3,9 ha.  

Tabulka 4 - Přehled výměr SO-B 

Přehled výměr SO-B 

Práce spojené s úpravou půdního profilu Množstevní ukazatel 

Zatravnění 4,42 ha 

Síje dřevin 0,95 ha 

Výsadba lesních sazenic a keřů 9850 ks 

Výsadba menších poloodrostků s balem 68 ks 

Pěstební péče V roce 2013 - 2020 

Zdroj [autor] 
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Po provedených terénních úpravách, následném návozu zúrodnitelné zeminy 

a kompostů budou plochy erozně ohrožené zatravněny. Na plochách, které byly 

předurčeny k výsevu, či výsadbě dřevin nebude zakládán travní porost. Provedena 

bude předseťová příprava formou smykování a vláčení, výsev krajinné travní 

směsi v dávce 100 kg.ha-1 a následné válení po výsevu. Dojde k rozdělení ploch 

na svažité (2,20 ha) a rovinaté (2,22 ha). Výsev krajinné travní směsi bude 

probíhat v jarních měsících, a to v období duben až květen. Kvalitativní znaky 

zvolené travní směsi ji předurčují k vláhově deficitnímu stanovišti, možností sečení 

pouze 1x ročně, bez nutnosti dotace dusíkem. V místech, ve kterých se 

předpokládá výsev či výsadba dřevin nebude zakládán travní porost. [5] 

Tabulka 5 - Navrhovaná travní směs viz příloha č. 4 

Navrhovaná krajinná travní směs 

Druh rostliny Množství (kg) 

Jílek vytrvalý 15 

Kostřava červená 21 

Kostřava ovčí 20 

Lipnice luční 21 

Lipnice smáčknutá 5 

Jetel inkarnát 8 

Štírovník růžkatý 10 

Celkem  100 

Zdroj [autor] 

Síje dřevin 

Na vytypovaných plochách bude provedena síje dřevin, a to v celkové 

výměře 0,95 ha. Před samotným výsevem nebudou plochy nikterak upravovány, 

s výjimkou nakypření ploch za pomoci rotavátoru. Nakypřením docílíme narušení 

povrchové krusty a nutného zdrsnění povrchu pro lepší zachycení semen. 

K zamezení růstu plevele nebude do ploch aplikován kompost ani zúrodnitelná 

zemina, která by svým zdrojem živin způsobila rozvoj plevelů, které by následně 
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zahubily síji. Až do roku 2020 budou ponechány plochy síje bez péče, poté bude 

provedena prořezávka dle aktuálního stavu hustoty porostu. 

Provádění síje je vhodné především u dřevin: 

 Které mají velká semena a vytvářejí hluboké a silně vyvinuté kořeny (např. 

u dubu), které se při vyzvedávání ve školce poškozují 

 Jež často plodí a získání kvalitního osiva je snadné a ekonomicky 

nenáročné (např. u břízy, jeřábu, jilmu, jasanu, javoru) 

Technika síjí, příprava osiva, doba výsevu a hloubka, výška zásypky se řídí 

obdobnými zásadami jako ve školkařském provozu: 

a) Bodová síje – semena (2 – 3) se vkládají ručně přímo „pod motyku“ 

v požadovaném sponu. Je to nejběžnější způsob výsevu např. žaludů 

b) Špetková síje – několik semen se vysévá ručně do zraněné (rozrušené) 

půdy. Tento způsob je použitelný u cennějších druhů semen, např. 

u modřínu 

c) Misková (plošková, hnízdová) síje – větší počet semen se vysévá do misek 

s nakypřenou zeminou 35 cm x 35 cm, plošek 50 cm x 50 cm, nebo hnízd 

1,0 m x 1,0 m. Hnízdové síje se používají např. u dubu na jižních 

expozicích a silně zabuřenělých zeminách 

d) Pruhová (řádková, proužková) síje – semena se vysévají do přepravené 

zeminy pomocí secích strojů. Způsob se používá např. u žaludů, jasanu, 

javoru, jilmu, jeřábu, olše apod. 

e) Plnosíje – používá se nejčastěji u břízy. Semeno se vysévá po celé ploše 

většinou ručně ve směsi s pískem 1:3, nelépe natřikrát (1/3 po sklizni, 

1/3 na podzim, 1/3 na sníh. Je nutné, aby semeno přišlo do styku 

s humusem (narušenou zeminou) [2] 
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Síje bude provedena ručně na ploše 0,23 ha, celoplošně na povrch 

v množství 20 kg semen.ha-1. Semena se smísí s pískem v poměru cca 1:3, čímž 

docílíme lepšího rozdělení při samotné síji.  

Tabulka 6 - Orientační hodnoty vysévaného semene břízy bělokoré 

Orientační hodnoty vysévaného semene břízy bělokoré 

Hloubka síje (cm) 

Množství semene pro síje v kg.ha-1 

Pruhová síje Misková síje Plnosíje 

na povrch do 20 do 20 do 40 

Zdroj [autor] 

Síje dubu zimního 

Síje bude provedena ručně na ploše 0,72 ha, formou miskové síje v dávce 

20 kg semene.ha-1. Velikost jednotlivých misek bude 35 cm x 35 cm x 8 cm 

v množství 1000 ks.ha-1. Na ploše bude vyhloubeno celkem 7200 ks misek, do 

každé misky bude umístěno 10 až 15 žaludů (cca 25 g). Výsev se bude provádět 

na podzim po sběru semen. Použito bude osivo z uznaného semenného sadu 

vhodné pro přirozenou oblast „Podkrušnohorské pánve“. 

Tabulka 7 - Orientační hodnoty vysévaného semene dubu zimního 

Orientační hodnoty vysévaného semene dubu zimního 

Hloubka síje (cm) 
Množství semene pro síje v kg.ha-1 

Pruhová síje Misková síje Plnosíje 

6 – 8 do 300 do 250 / 

Zdroj [autor] 
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Výsadba dřevin 

Do pěti menších dílčích ploch o celkové výměře 1,18 ha budou vysazeny do 

kopaných jamek o velikosti 35 cm x 35 cm x 35 cm lesní sazenice a keře, a to do 

sponu 1,2 m x 1 m tj. 8333 ks.ha-1. K výsadbě bude použita obalovaná sadba, 

zejména u lesních sazenic, keře budou prostokořenné. V rámci protierozního 

opatření budou řady vedeny po vrstevnici. Výsadba bude započata v podzimních 

měsících, u obalovaného materiálu koncem září až do listopadu, 

u prostokořenného od poloviny října.  

Tabulka 8 - Sortiment výsadby dřevin viz příloha č. 5 

 Sortiment 

Druh sazenice nebo keře Množství (ks) 

Dub zimní 500 

Olše lepkavá  200 

Bříza bělokorá 500 

Borovice lesní 500 

Lípa srdčitá 500 

Třešeň ptačí 300 

Javor mléč (klen) 500 

Topol osika 300 

Jasan ztepilý 400 

Jeřáb obecný 300 

Celkem obalované sazenice lesní (36 – 50 cm) 6000  

Líska obecná   700 

Hloh jednosemenný 300 

Brslen evropský 700 

Kalina tušalaj  450 

Svída krvavá 700 

Hlošina úzkolistá 500 

Ptačí zob obecný  500 

Celkem prostokořenné nebo kontejnerované keře 3850 

Zdroj [autor] 
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Výsadba poloodrostků – liniová zeleň 

Do kopaných jamek o velikosti 0,35 m x 0,35 m x 0,35 m bude provedena 

výsadba menších poloodrostků s balem o velikosti nadzemní části 

81 cm až 120 cm. Každý stromek bude opatřen chráničkou kmene a jednoduchým 

kůlem. Vysazeny budou podél obslužné komunikace v centrální části jižní plochy 

doprovodné linie z lípy srdčité (celkem 50 ks) a jeřábu obecného (celkem 18 ks) a 

to ve sponu 3 m. Při výsadbě je potřeba chránit kořenový systém sazenic před 

vyschnutím, toho docílíme např. založením do půdy nebo pískových hromad. 

K výsadbě budou použity jen kvalitní sazenice a poloodrostky či odrostky dle ČSN 

48 2115, tato norma stanovuje požadavky na kvalitu semenáčků a sazenic, 

poloodrostků a odrostků hlavních druhů lesních dřevin, které jsou určeny k obnově 

lesa a pro zalesňování. [6] 

Výsadbu stromků provedeme na úroveň kořenového krčku, podle toho jak 

byly zaškolkovány, nesmí být vysazeny ani hlouběji, ani mělčeji.  

Vyžínat budeme nejprve na konci května poté koncem července. Při vyžínání 

dbáme na to, aby nebyly poškozeny kmínky stromků. Na plochách, které jsou 

vystaveny přímému slunci, zejména s jižní expozicí, kde stromky trpí slunečním 

úpalem, budou ožínány jednotlivé sazenice do okruhu 0,3 m resp. 0,5 m okolo 

dané sazenice.  

Na jaře v měsíci březen – duben bude provedena jarní okopávka. Okopávky 

budou prováděny zhruba v prvních třech letech po výsadbě, u starších výsadeb 

budou okopány pouze stromky menší než 0,75 nebo stromky umístěné 

v extrémních stanovištních podmínkách. Ploška o velikosti 50 m x 50 cm bude 

odplevelena a sazenice mírně přikopnuta. Při okopávce nesmí dojít k obnažení 

kořenů, zvláště na prudkých svazích musíme dávat pozor.  

Na podzim provedeme postřik nebo nátěr repelentními přípravky proti okusu 

zvěře. Nátěr bude proveden repelentem v dávce 6 kg/1000 ks sazenic. Výběr 

registrovaného repelentu bude dle aktuálního Seznamu povolených přípravků na 

ochranu lesa a musí být použitelný pro jehličnany i listnáče. Nátěr bude proveden 

na výsadbách v bezlistném stavu, nátěr bude nanesen na terminální vrchol 

a kmínek. 
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3.5. Rekultivace – výsadba vinice 

Výsadba vinic patří do zemědělské rekultivace. Při níž by došlo přímým 

převrstvením povrchu ornicí o mocnosti 0,5 m, tento způsob patří 

k nejpoužívanějším i nejefektivnějším. Dále bychom mohli uplatnit přímé 

převrstvení povrchu zúrodnění schopnými zeminami o mocnosti 0,3 m až 0,4 m, 

k tomu nám slouží hlavně sprašové hlíny a spraše. Tuto vrstvu bychom dále 

překryli umělým humusovým horizontem, jedná se o ornici o mocnosti 0,3 m. 

Tím bychom zmenšili množství návozu ornice a zároveň i zužitkovali 

zúrodnitelné zeminy. Pomocí výsadby vinic chceme rekultivované území 

začlenit do prostředí rekreačního, sportovního či kulturního. Tento typ 

rekultivace se uplatňuje zejména v urbanizovaném prostředí a v příměstských 

oblastech. Pro výsadbu vinic jsou vhodné zejména rovné nebo mírně skloněné 

plochy. Jako vhodný sklon svahu je doporučován v rozmezí 3 až 8 %. [3] 

Pomocí laboratorních testů zjistíme obsah F, K, Mg a CaO v půdě.  
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Tabulka 9 - Doporučené hodnoty obsahu látek v orné půdě k založení vinice 

Doporučené hodnoty obsahu látek pro ornou půdu k založení vinice 

Minerální 

látky 

Druh půdy 
Obsah 

Lehká Střední Těžká 

Fosfor 

51 - 80 51 - 80 51 - 80 Vyhovující 

81 – 115 81 – 115 81 – 115 Dobrý 

116 - 185 116 - 185 116 - 185 Vysoký 

Draslík 

101 - 160 106 - 170 171 - 260 Vyhovující 

161 - 275 171 - 310 261 - 350 Dobrý 

276 - 380 311 - 420 351 - 510 Vysoký 

Hořčík 

81 - 135 106 - 160 121 - 220 Vyhovující 

136 - 200 161 - 265 221 - 330 Dobrý 

201 - 285 266 - 330 331 - 460 Vysoký 

Zdroj [autor] 

Tabulka 10 - Vápnění na vinicích 

Potřeba vápnění na vinicích 

Lehká půda Střední půda Těžká půda 

pH t/CaO/ha pH t/CaO/ha pH t/CaO/ha 

Do 4,5 0,60 Do 4,5 1,00 Do 4,5 1,30 

4,6 – 5,0 0,45 4,6 – 5,0 0,70 4,6 – 5,0 0,90 

5,1 – 5,5 0,30 5,1 – 5,5 0,50 5,1 – 5,5 0,60 

5,6 – 6,0 0,20 5,6 – 6,5 0,30 5,6 – 6,5 0,40 

/ / / / 6,6 – 6,9 0,20 

Zdroj [autor] 
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4. Technicko-ekonomické vyhodnocení návrhů 

Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci pro rekultivaci na 

lomu Kočičí vrch vycházený z níže uvedených cenových údajů. Ceny jsou 

stanoveny v porovnání se skutečnými náklady jiných rekultivačních akcí 

realizovaných ve shodných podmínkách. Sanace a rekultivace bude provedena 

v souladu s platným SPRaS pro zahlazení následků hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem probíhající v dobývacím prostoru Most podle 

rozhodnutí příslušných orgánů.  

Tabulka 11 - Ceny sanačních a rekultivačních prací 

Ceny sanačních a rekultivačních prací 

Práce spojené s rekultivací Cena 

Hrubé terénní úpravy 800.000,- Kč.ha-1 

Čištění plochy 500,- Kč.m-3 

Celoplošné terénní úpravy 350.000,- Kč.ha-1 

Navezení a rozprostření ornice 200,- Kč.m-3 

Navezení a rozprostření substrátů 200,- Kč.t-1 

Komunikace (hospodárnice) 400,- Kč.m-1 

Komunikace (pobřežní komunikace) 800,- Kč.m-2 

Odvodnění 1.800 000,-Kč 

Ostatní rekultivace (zatravnění) 80.000,- Kč.ha-1 

Ostatní rekultivace (výsadba dřevin) 900.000,- Kč.ha-1 

Zdroj [autor] 
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4.1. Řízená sukcese 

Řízenou sukcesi bych v tomto budovaném rekreačním území hodnotila jako 

nevyhovující. Vzhledem k plánům úpravy okolí napouštěného jezera Most je tato 

varianta nevhodná.  

4.2. Kombinace ostatní veřejné zeleně, zatravněných 

ploch, sukcese 

Ostatní rekultivace se využívá především na plochách, které nejsou 

předmětem záborů ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., § 1, ve znění 

pozdějších předpisů a dále týkající se záborů pozemků určených k plnění funkcí 

lesa. Využití rozptýlené ostatní zeleně v krajině, která je rekultivovaná po těžbě 

nerostných surovin. Probíhající biologický proces bude vést k obnově biotopů a 

k vzájemnému estetickému a funkčnímu propojení. Některé plochy Kočičího vrchu 

byly ovlivňovány dlouhodobě přirozenou sukcesí. Tyto plochy se stanou bez 

nutnosti náročnější úpravy významným krajinotvorným prvkem. Budou součástí 

rekultivovaných ploch. Řízená sukcese nám zajistí maximální soulad s přírodou při 

rekultivaci za minimálního zásahu techniky a člověka.  

Pro zvýšení úspěšnosti biologické rekultivace bude místy nutnost uplatnit 

zúrodňovací opatření, která budou mít zároveň charakter protierozních opatření. 

Tato opatření budou zejména spočívat v dodávce organických substrátů, tj. kůra 

v kombinaci s papírenskými biokaly, agropříprava ploch tzv. zelené hnojení, 

průmyslově vyráběné komposty. Plochy, na kterých se nacházejí vrstvy se 

sterilním povrchem budou převrstveny zúrodnitelnými zeminami, dodanými 

z vlastních zdrojů. 

Na lomu Kočičí vrch budou rekultivovány formou ostatní veřené 

(krajinotvorné) zeleně ty plochy, které jsou obtížně zalesnitelné vzhledem 

k půdním podmínkách a sklonům svahů. Budou zde provedeny skupinové 

výsadby. Výsadba bude provedena převážně z domácích listnatých dřevin (habr, 

lípa, dub, jasan, borovice lesní). Na stanovištích s méně příznivými půdními 

vlastnosti posílíme zastoupení pomocných dřen s širokou ekologickou amplitudou 
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(bříza, jeřáb, osika, olše). V porostních okrajích budou vhodně doplněny keře a 

nižší stromové druhy, kterými docílíme druhové pestrosti (líska, hloh, zimolez, 

ptačí zob, svída, třešeň ptačí, javor babyka apod.). Jako protikorozní opatření a 

zároveň ke zvýšení úspěšnosti rekultivace bude místy nutno uplatnit zúrodňovací 

opatření, která budou spočívat v dodávce organických substrátů (kůra v kombinaci 

s papírenskými biokaly, průmyslové komposty, agropříprava ploch – zelené 

hnojení). Jako vhodné rostliny pro zelené hnojení jsou zejména bob, oves, 

hořčice, peluška, štírovník růžkatý, srha laločnatá, vičenec setý, jetel bílý, ovsík 

vyvýšený. Plochy se sterilním povrchem budou převrstveny zúrodnitelnými 

zeminami z vlastních zdrojů. Podél břehů napouštějícího se jezera Most v severní, 

střední i jižní části území a zároveň i jižní svahy lomu Kočičí vrch budou 

rekultivovány svahové partie jak o ostatní krajinotvorná zeleň. Travní porosty zde 

budou doplněny skupinovou výsadbou stromových a keřových dřevin a to na 30% 

rozlohy. Celková výměra plochy ostatní zeleně bude 13,2 ha. 

Na rovinných plochách těžebních etáží a přilehlé manipulační ploše a k ní 

přilehlé dílčí ploše bude provedeno zatravnění na celkové ploše 4,7 ha. Další 

plochy kamenolomu Kočičí vrch budou ponechány sukcesnímu vývoji, nebudou 

zde prováděny žádné rekultivační úpravy. Sukcese bude na ploše 7,9 ha. Existuje 

zde reálná šance, že se zde obnoví ekotop vhodný pro společenstva extrémních 

skalních stanovišť. 

Stavba bude řešena jako dva stavební objekty (SO-A – úprava půdního 

profilu, SO-B – biologická rekultivace) pro následnou rekultivaci a vlastní 

biologickou rekultivaci. Biologická rekultivace bude provedena vzhledem ke svému 

charakteru a plně v souladu se souhrnným plánem a generelem rekultivací formou 

ostatní zeleně. Plochy, které jsou erozně ohrožené a plochy vhodné pro založení 

porostů budou buď osety krajinnou travní směsí, nebo na nich bude provedena 

síje či výsadba dřevin. 
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4.2.1. Časové rozvržení prací a kalkulace – SO-B 

Tabulka 12 - Časové rozvržení prací SO-B a cenový rozpočet viz příloha č. 6 

Časové rozvržení prací SO-B včetně předběžného cenového rozpočtu 

Rok Přehled prací SO-B 
Náklady 

(Kč) 

2013 

Zatravnění (2,2 ha v rovině; 2,2 ha ve svahu do 1:4) 

- Smykování a vláčení 2x, výsev krajinné travní směsi 

v dávce 100 kg.ha-1; válení po výsevu 

Síje dřevin 

- Nakypření povrchu, plošná síje břízy, misková síje 

dubu 

Výsadba dřevin do kopaných jamek (9850 ks) 

- Obalované lesní sazenice, keře 

Výsadby menších poloodrostků s balem (68 ks) 

- Lípa srdčitá, jeřáb obecný  

- Upevnění k jednoduchému kůlu 

- Chrániče kmene 

Nátěr lesních sazenic repelentem (6000 ks) 

1 025 367 

2014 

Sečení travnatých ploch v rovině, ve svahu (4,42 ha) 

Celoplošné vyžínání 2x (1,18 ha) 

Dosadby v rozsahu 20 % (1984 ks) 

- LS, keře, PLO 

Ochrana repelentem (6000 ks) 

Jarní okopávka (9918 ks) 

Kontroly a opravy kůlů a chrániček 

391 675 
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2015 

Sečení travnatých ploch v rovině, ve svahu (4,42 ha) 

Celoplošné vyžínání 2x (1,18 ha) 

Ochrana repelentem (6000 ks) 

Jarní okopávka (9918 ks) 

Kontroly a opravy kůlů a chrániček 

Přihnojování lesních sazenic, keřů, PLO (Silvamix tbl.)  

Dosadby v rozsahu 10% (887 ks) – LS, keře, PLO 

496 476 

2016 

Sečení 1x (4,42 ha) 

Celoplošné vyžínání 2x (1,18 ha) 

Ochrana repelentem (6000 ks) 

Obnova chrániček, odstranění kůlů 

233 581 

2017 

Sečení 1x (4,42 ha) 

Celoplošné vyžínání 2x (1,18 ha) 

Ochrana repelentem (6000 ks) 

Oprava chrániček 

229 321 

2018 

Sečení 1x (4,42 ha) 

Celoplošné vyžínání 2x (1,18 ha) 

Ochrana repelentem (6000 ks) 

Opravy chrániček  

Přihnojování Silvamix tbl. 40 g/ks (6068 ks) 

322 481 

2019 

Sečení 1x (4,42 ha) 

Celoplošné vyžínání 2x (1,18 ha) 

Ochrana repelentem (6000 ks) 

Opravy chrániček 

Prořezávka v porostech síje, do Ø 6 cm,  

do 5 ks.m-2    (0,95 ha) 

339 946 

2020 

Sečení 1x (4,42 ha) 

Celoplošné vyžínání 1x (1,18 ha) 

Ochrana repelentem včetně nátěru kmínků (6068 ks) 

Odstranění chrániček  

145 991 

Celkové předpokládané náklady  3.184 838 

Zdroj [autor] 
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Výsadba poloodrostků – liniová zeleň 

Do kopaných jamek o velikosti 0,35x0,35x0,35 m bude provedena výsadba 

menších poloodrostků s balem o velikosti nadzemní části 81 cm až 120 cm. Každý 

stromek bude opatřen chráničkou kmene a jednoduchým kůlem. Vysazeny budou 

podél obslužné komunikace v centrální části jižní plochy doprovodné linie z lípy 

srdčité (celkem 50 ks) a jeřábu obecného (celkem 18 ks) a to ve sponu 3 m. Při 

výsadbě je potřeba chránit kořenový systém sazenic před vyschnutím, toho 

docílíme např. založením do půdy nebo pískových hromad. K výsadbě budou 

použity jen kvalitní sazenice a poloodrostky či odrostky dle ČSN 48 2115, tato 

norma stanovuje požadavky na kvalitu semenáčků a sazenic, poloodrostků 

a odrostků hlavních druhů lesních dřevin, které jsou určeny k obnově lesa a pro 

zalesňování. [8] 

Výsadbu stromků provedeme na úroveň kořenového krčku, podle toho jak 

byly zaškolkovány, nesmí být vysazeny ani hlouběji, ani mělčeji.  

Vyžínat budeme nejprve na konci května poté koncem července. Při vyžínání 

dbáme na to, aby nebyly poškozeny kmínky stromků. Na plochách, které jsou 

vystaveny přímému slunci, zejména s jižní expozicí, kde stromky trpí slunečním 

úpalem, budou ožínány jednotlivé sazenice do okruhu 0,3 m resp. 0,5 m okolo 

dané sazenice.  

Na jaře v měsíci březen – duben bude provedena jarní okopávka. Okopávky 

budou prováděny zhruba v prvních třech letech po výsadbě, u starších výsadeb 

budou okopány pouze stromky menší než 0,75 nebo stromky umístěné 

v extrémních stanovištních podmínkách. Ploška o velikosti 50 cm x 50 cm bude 

odplevelena a sazenice mírně přikopnuta. Při okopávce nesmí dojít k obnažení 

kořenů, zvláště na prudkých svazích musíme dávat pozor.  

Na podzim provedeme postřik nebo nátěr repelentními přípravky proti okusu 

zvěře. Nátěr bude proveden repelentem v dávce 6 kg/1000 ks sazenic. Výběr 

registrovaného repelentu bude dle aktuálního Seznamu povolených přípravků na 

ochranu lesa a musí být použitelný pro jehličnany i listnáče. Nátěr bude proveden 

na výsadbách v bezlistném stavu, nátěr bude nanesen na terminální vrchol 

a kmínek. 
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4.3. Rekultivace zemědělská – výsadba vinice 

Tabulka 13 - Předběžná kalkulace 

Práce a dodávky 
Množství 

celkem 

Cena za jednotku 

(Kč.ha-1) 

Celková cena 

(Kč) 

Práce se založením vinice 25,8 ha 119000 3 070 200 

Zdroj: (autor) 

Podmínky pro růst vinné révy 

Růst vinné révy, její plodnost a hlavně jakost hroznů ze všeho nejvíce 

ovlivňují mikroklimatické a půdní podmínky. Vinná réva je teplomilná rostlina. Její 

vegetační období se počítá ode dne, kdy se na jaře ustálí denní teploty na 

hodnotě, která je vyšší než 10 °C, končí na podzim, kdy průměrné denní teploty 

klesnou pod tuto hranici.  

Rozdělení odrůd podle délky vegetačního období 

U jednotlivých odrůd se délka vegetačního období počítá od vyrašení až do 

samotného sběru hroznů. Průměrná teplota během vegetačního období nemá 

klesnout pod 14 °C. Při volbě místa pro vinohrad je velmi důležité zjistit, zda se 

v daném místě na jaře nevyskytují příliš často mrazíky. Dalšími důležitými faktory, 

které ovlivňují růst jsou světlo, vodní srážky, časté letní rosy a vzdušné proudy. 

Přitvarování keřů révy a rozložení jejich listové plochy musíme dbát, aby co 

největší část listů byla osvětlena přímým dopadem slunečních paprsků. Zjišťujeme 

roční srážkový úhrn v oblasti, hlavně sledujeme srážky během vegetace. Minimum 

je 300 mm srážek za rok, optimální je roční srážkový úhrn ve výši 600 až 800 mm 

srážek. Pro svažité pozemky jsou nebezpečné dešťové přívaly, které působí 

silnou erozi půdy. Časté letní rosy zvyšují nebezpečí výskytu peronospory. 

Pravidelné podzimní ranní mlhy jsou příznivé pro tvorbu aromatických látek ve 

zrajících hroznech. Výraznou roli hrají i vzdušné proudy, které mohou vinici 

výrazně ochlazovat či oteplovat. [10] 
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Tabulka 14 - Odrůdy vinné révy 

Odrůda Druh 
Vegetační období 

(dny) 

Velmi rané Irsay Oliver, Sieger 105 – 115 

Rané 
Julski Biser, 

Košutův hrozen 
115 – 120 

Středně rané 

Müller Thurgau, Veltlínské 

červené rané, 

Panonia Kincse 

130 – 145 

Pozdní Většina moštových odrůd 150 – 165 

Velmi pozdní odrůdy 
Ryzlink vlašský, Ryzlink 

rýnský, André, Frankovka 
165 - 180 

  Zdroj: (autor) 
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Závěr 

Zájmovým územím byl kamenolom Kočičí vrch nacházející se u jezera Most.  

Po vytěžení ložiska znělce a ukončení činnosti bude vytěžený prostor rekultivován 

podle schváleného plánu rekultivací a sanací  

První alternativa tj. rekultivace vytěženého prostoru řízenou sukcesí. Nejedná 

se o klasický způsob rekultivace, je to netradiční způsob rekultivace, kdy pouze 

podporujeme a urychlujeme přirozené sukcesní vývojové pochody. Tyto pochody 

probíhají samovolně na opuštěných neobhospodařovaných plochách, které byly 

narušeny těžební činností. Tuto variantu bych nedoporučila vzhledem 

k nevhodnosti začlenění do okolního terénu, kde vzniká kulturně odpočinkové 

centrum a sportovní centrum. Tato alternativa by byla sice ekonomicky 

nejvýhodnější, ale vzhledem k rázu ostatní kraji se mi jeví jako nevhodná. 

Druhá alternativa tj. lesnická rekultivace, Tato alternativa rekultivace se mi 

jeví jako nevhodná, vzhledem k tomu, že jsou zde plochy, které jsou obtížně 

zalesnitelné. 

Třetí alternativa kombinace ostatní veřejné zeleně, volně zatravněných ploch 

a sukcese kdy jde o způsob biologické rekultivace. Rekultivované plochy bychom 

vlivem výsadby vhodného porostu přivedli do kulturního stavu. Rekultivace by byla 

řešena jako dva stavební objekty SO-A, SO-B. Tato alternativa rekultivace se mi 

jeví jako nejvhodnější vzhledem ke konceptu celé lokality, ekonomicky je také 

přijatelná.  

Některé části lomu Kočičí vrch byly dlouhodobě ovlivňovány přirozenou 

sukcesí, tyto plochy by jsme nemuseli dále rekultivovat, čímž bychom snížili 

ekonomické zatížení rekultivované plochy. Plochy, které jsou obtížně zalesnitelné 

vzhledem k půdním podmínkám by byly rekultivovány formou ostatní veřejné 

krajinotvorné zeleně.  

Průvodním jevem technického efektu lomové těžby je transformace všech 

biotických složek. Dochází k devastaci až destrukci všech přírodních složek krajiny 

a to subsystému horninového prostředí, ovzduší, vody a biotických složek. 
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Dochází k devastaci až destrukci všech neživých i živých složek ekosystému. Přes 

veškeré snahy minimalizace těžebního procesu krajina nezůstane zásahem 

lomového dobývání v původní podobě. Úkolem rekultivace je systémem 

technických a biologických opatření transformovat území do takové podoby, která 

je vhodná jak z krajinně ekologických tak ze sociálně ekonomických hledisek. 

Předkládaná diplomová práce vychází z dosud zpracované přípravné 

dokumentace a prokazuje možnosti rekultivace a jejich ekonomickou efektivnost. 

Navrženy jsou základní problémy rekultivačního procesu v rozsahu technických 

a biologických úprav z hlediska obnovy krajiny s návazností na rekultivační úpravy 

lokality po bývalém lomu Ležáky – Most.  

Práce prokazuje, že jsou reálné předpoklady, že zde vznikne postupně 

ekologicky hodnotné území začleněné do oblasti okolí jezera Most a města Most, 

které se bude vyznačovat žádoucími estetickými parametry. Lze tedy v těchto 

souvislostech předpokládat, že po ukončení rekultivace území se stane lokality 

vyhledávanou oblastí, pokud společnost bude k systému rekultivací přistupovat 

odpovědným způsobem z hlediska ekonomického a ekologického. 

Ve své práci jsem navrhla tato řešení, ze kterých jeho nejvhodnější 

doporučuji variantu č. 3. Tímto jsem splnila vytýčené cíle své diplomové práce 

a tato může sloužit jako technický odborný podklad organizace pro realizaci 

rekultivace.
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