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Anotace 

V bakalářské práci řeším problematiku studie rekultivace lokality kamenolomu 

Kožlí u Čížové, část obce Předotice v okrese Písek. 

V úvodu píši o geologických a hydrogeologických poměrech ložiska a pokračuji 

návrhy sanačních a rekultivačních prací po dotěžení ložiska. 

Cílem je ekonomické vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci 

a následné ekologické zhodnocení a přínos řešení, včetně ekonomického zhodnocení 

uvedených návrhů.  

V závěru práce uvádím rekapitulaci nákladů a výpočet měrné finanční rezervy na 

sanaci a rekultivaci. 

 

Klíčová slova: sanace a rekultivace, ložisko, geologie a hydrogeologie, ekologie, měrná 

finanční rezerva. 

 

Summary 

The work addresses the issue of study of locality quarry reclamation Kožlí 

u Čížové, part Předotice municipality in the district of Písek. 

In the introduction, I write about the the geological and hydrogeological conditions 

deposits and I continue proposals remediation and reclamation work after excavation will 

be completed deposits. 

The aim of the the economic evaluation expected costs of remediation and 

reclamation and subsequent environmental assessment and benefit solutions, including an 

economic evaluation of the proposals. 

In conclusion I mention recapitulation of of costs and calculation of specific 

financial provision for decommissioning and reclamation. 

 

Keywords: remediation and reclamation, bearing, geology and hydrogeology, ecology, 

specific financial reserve. 
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Seznam zkratek 

 

České zkratky 

 

B. p. v.   Baltský po vyrovnání 

ČSN   Česká technická norma 

DP   Dobývací prostor 

EN   Evropská norma (euro kód) 

J – Z   Jihozápad 

J   Jih 

JTSK   Jednotná trigonometrická síť katastrální 

kf   Koeficient filtrace 

KN   Katastr nemovitostí 

m. n. m.  Metr nad mořem 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

NS Nerostná surovina 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

POPD   Plán otvírky, přípravy a dobývání 

S – V   Severovýchod 

Sb.   Sbírka zákonů 

SE   Střední Evropa 

T   Koeficient transmisivity  

V – Z    Východo – západ 

VDV – R Odporová varianta velmi dlouhých vln 

VDV Metoda velmi dlouhých vln 

ZJZ – VSV  Západojihozápad – východoseverovýchod 

ZPF   Zemědělský půdní fond 

 

Cizojazyčné zkratky 

 

GPS Global positioning systém – vojenský globální družicový polohový 

systém 

CD Compact disc – kompaktní disk 
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1 Úvod 

Povinné zajištění sanace a rekultivace je dáno § 31 odst. 5 horního zákona 

a představuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur.  

Cílem sanačních a rekultivačních prací je tvorba nové krajiny, navrácení krajinného 

systému vytvořením nových hospodářských celků formou zemědělských pozemků, lesů, 

vodních ploch a toků, včetně částí zrekultivovaných ploch určených obyvatelstvu pro účely 

rekreace a sportu v krajině dříve exploatace prováděnou hornickou činností. Musí vycházet 

z požadavků schváleného územního plánu. 

Zkoumané ložisko Kožlí u Čížové spadá pod společnost KAMENOLOMY ČR 

s.r.o., která se zabývá zajišťováním těžby, výroby a prodeje drceného kameniva. Toto 

kamenivo je určené zejména pro betonárky, obalovny asfaltových směsí, silniční 

a inženýrské stavby, kamenivo pro kolejová lože a regulaci vodních toků.  

Společnost patří k největším producentům kameniva v celé ČR; zároveň je součástí 

jednoho z předních evropských stavebních koncernů STRABAG SE, pro který je 

výhradním výrobcem kameniva v České republice. 

Obsahem bakalářské práce jsou geologické a hydrogeologické poměry ložiska, 

včetně charakteristiky zájmového území a začlenění ložiska do geologického regionu, 

dosavadní prozkoumanost a návrh sanačních a rekultivačních prací po dotěžení ložiska. 

Hlavním cílem mé práce je vyčíslení předpokládaných nákladů na technickou 

a biologickou sanaci – rekultivaci dané lokality, pomocí programu KROS plus, databáze 

cen stavebních prací a materiálů, určených pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací 

a sledování stavebních zakázek, dále pak následné ekologické zhodnocení a přínos řešení, 

vliv a dopad těžební činnosti na životní prostředí a také ekonomické zhodnocení 

uvedených návrhů.  

Zvolené téma jsem si vybrala zejména z důvodu skvělé příležitosti a vstřícnosti 

společnosti zabývat se touto problematikou nejen z teoretického, ale hlavně z praktického 

hlediska.  
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2 Geologické a hydrogeologické poměry ložiska   

Druhou kapitolu jsem rozčlenila do tří částí. V první se zabývám obecnou 

charakteristikou zájmového ložiska, ve druhé jeho geologií a v poslední hydrogeologií. 

2.1 Charakteristika území a ložiska 

V první části popisuji základní teoretické pojmy lomového dobývání, poté 

navazující specifické území, jeho uložení a produkty, které vyrábí. 

2.1.1 Definování ložiska 

Ložisko nerostů (dále jen „ložisko“) je přírodní nahromadění nerostu, považuje se 

za něj také opuštěný odval
1
. [16] 

Nerostnou surovinou je ekonomicky využitelná součást zemské kůry, určená 

k průmyslovému využití. [10] 

Lom je důlní dílo, povrchový prostor v zemské kůře vytvořený hornickou činností. 

Dle dělení podle polohy je rozdělen do dvou skupin: 

 lomy povrchové – dobývání se děje na povrchu; 

 lomy jámové – dobývání se děje pod zemí. [10],[17] 

2.1.2 Zájmové území a začlenění ložiska do geologického regionu 

Ložisko nevyhrazeného nerostu Kožlí u Čížové leží na severním okraji obce Kožlí 

u Čížové na plochém návrší Ostrý, jehož výška dosahuje 516 m. n. m. Toto ložisko bylo již 

lomem částečně odtěženo. Lokalita je přístupná z místních komunikací, např. od silnice 

I. třídy na trase Strakonice – Příbram je vzdálena 1,3 km, nebo od silnice rovněž I. třídy, 

trasa Písek – Plzeň, 2,4 km. Zemědělská půda je na netěžené části ložiska. V okolí se 

nachází několik rybníků, z nichž největším je Novokoželský, který je situován cca 150 m 

severozápadně od lomu. Geomorfologicky
2
 spadá do Středočeské pahorkatiny. [13] 

                                                 
1
 Násyp horninového odpadu lomu, nebo dolu. 

2
 Nauka zkoumající tvary zemského povrchu a jejich vývoj. 
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Povrchová těžba je prováděna v dobývacím prostoru Kožlí u Čížové, ve 

dvouetážovém
3
 jámovém lomu. Skrývka

4
 (ornice a pod - ornice) je po odtěžení ukládána 

na deponie
5
 v blízkém okolí. Surovina je rozpojována trhacími pracemi velkého rozsahu – 

clonovými odstřely a dále zpracovávána v úpravně, která leží v těsném sousedství lomu. 

Výsledným výrobkem je drcené kamenivo různých kvalitativních a zrnitostních tříd. [13] 

 

Obrázek 1 Umístění DP Kožlí u Čížové  

[Zdroj: č. 13] 

Ložisko je dále součástí středočeského plutonu, který je vymezen k moldanubické 

oblasti. Rozloha ložiska se nachází v centrální části pruhu granodioritu blatenského typu, 

který se táhne ve směru ZJZ – VSV. Dole na jihu ho následně lemuje granodiorit 

červenského typu a výše na severu postupuje porfyrický
6
 granodiorit vltavského typu. 

V masivu jsou poměrně hojné žíly žilných granitoidů, např. žilný granit, lamprofyr či 

porfyr, které probíhají ve směru cca V – Z a dosahují místy značných mocností. V reliéfu
7
 

jsou mělké deprese vyplněny aluviálními
8
 a deluviálními

9
 kvartérními

10
 sedimenty

11
. [13] 

                                                 
3
 Podlaží, pochodí. 

4
 Nadložní vrstva hornin (jíly, písky) a půdy. 

5
 Skládka, místo vymezené k uložení vykopané zeminy. 

6
 Nestejně zrnitý. 

7
 Svrchní část zemské půdy. 

8
 Naplaveniny půdy, jejichž vývoj je určován vysokou kolísající hladinou podzemní vody nebo záplavami. 

9
 Svahová usazenina ukládaná splachem na svazích a jejich úpatích. 



Michaela Jurovatá: Rekultivace výhradního ložiska lomu Kožlí u Čížové, ekologické a 

ekonomické zhodnocení uvedených návrhů. 

 

2013 4 

 

2.1.3 Popis ložiska a jeho uložení 

Vlastní ložisko tvoří amfibol – biotitický granodiorit, dále jsou již v menší míře 

uplatněny žilné horniny – lamprofyr a aplit. [13],[14] 

 Charakteristický granodiorit 

Je světle šedé barvy, černě a bělavě skvrnitý, se střední zrnitostí. Při jeho složení je 

makroskopicky rozlišitelný šedý křemen, slídy (biotit, muskovit), amfibol a bělavé (vzácně 

narůžovělé) živce. Jeho barva se při zvětrávání mění na hnědou až rezavou. Běžnými jsou 

drobné tmavé bazické
12

 pecky centimetrových rozměrů. [13],[14] 

Granodiorit protínají žíly mladšího lamprofyru a staršího aplitu. [13],[14] 

2.1.4 Jakostní a technologická charakteristika ložiska 

Ložisko Kožlí u Čížové je ložiskem stavebního kamene. Hlavním produktem, který 

vyrábí, je drcené kamenivo ve smyslu ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi 

a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace), 

ČSN EN 12620 (kamenivo do betonu) nebo ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi 

a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch), které 

vytyčují rozsah využití těženého nerostu. Aplikace norem poskytuje hospodárné využití 

těžené suroviny. Jakostní kritéria podmínek využitelnosti zásob jsou v uvedených 

normách. [13],[14] 

K požadovaným vlastnostem pro drcené kamenivo můžeme zařadit dobrou 

rozpojitelnost trhacími pracemi, drtitelnost zrna blížící se izometrickému
13

 tvaru, 

mechanickou odolnost, odolnost vůči atmosfériliím
14

, nasákavost, mrazuvzdornost 

a tvarový index [9] 

                                                                                                                                                    
10

 Nejmladší období geologické minulosti vyznačující se střídáním chladných a teplejších dob a vznikem 

a vývojem člověka. 
11

 Usazeniny složené z částic pevných látek, které se vlivem tíže usadily na dně prostoru. 
12

 Magnetické horniny nebo z nich odvozené metamorfované horniny chudé oxidem křemičitým SiO2, 

obvykle tmavě zbarvené. 
13

 Stejnorozměrný. 
14

 Atmosférické impulzy. 
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2.2 Geologické poměry ložiska 

Ve druhé části vysvětluji teoretické pojmy geologie, praktickou prozkoumanost 

ložiska a jeho dokumentaci. 

2.2.1 Význam geologie 

Geologie je přírodní věda, která se zabývá studiem Země a zejména zemské kůry. 

Snaží se vysvětlit její vznik, vývoj, stavbu a látkové složení. Úzce souvisí téměř se všemi 

ostatními přírodními vědami (fyzikou, chemií, astronomií, geografií a biologií). [4] 

Cílem geologické práce je přehodnocení zásob ložiska podle nových podmínek 

využitelnosti s použitím výsledků nových prací. [13] 

2.2.2 Metodika průzkumu 

Ložiskový průzkum kamene pro výrobu drceného kameniva se řeší v metodicky, 

technicky i ekonomicky samostatných etapách (výjimečně sloučených): 

 úvodní vyhledávací etapa; 

 geologické mapování – sondážní díla, dřívější těžba kamene; 

 geofyzikální
15

 mapování – magnetometrie, seizmika, metoda VDV, karotáž; 

 předběžná, podrobná etapa; 

 závěrečná zpráva; 

 výpočet zásob; 

 těžební průzkum – (samostatný případ). [7] 

2.2.3 Dosavadní prozkoumanost ložiska 

Řádně dokumentovaný průzkum s výpočtem zásob nebyl v minulosti na ložisku 

proveden. Zásoby byly vykazovány na základě kvalifikovaných odhadů nebo provozních 

výpočtů, které sloužily zejména jako podklad pro POPD (poslední výpočet Klajmon P., 

2001). [13] 

                                                 
15

 Zabývající se aplikací znalostí fyzikálních procesů na vznik a vývoj planety Země. 
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V roce 2001 byl proveden hydrogeologický průzkum zakončený závěrečnou 

zprávou (Koroš I., 2001). V rámci průzkumných prací bylo provedeno geofyzikální měření 

(metoda VDV a VDV – R, firma G IMPULS Praha, spol. s. r. o.), zaměřené zejména na 

vyhledání poruchových zón. [13] 

V roce 2005 byla provedena geologická dokumentace lomu podle vyhl. 368/2004 

Sb. (Kočandrle J. a kol., 2005). [13] 

Z archivních průzkumných prací byly v rámci výše uvedených provedeny dva 

hydrogeologické vrty. [13] 

2.2.4 Těžební průzkum 

Úkolem těžebního průzkumu bylo vymezit těžitelné bloky zásob dle nových 

výpočtů a dále prokázat, že surovina v nově ověřovaných částech ložiska má srovnatelně 

příznivé technologické vlastnosti jako surovina v částech těžených v současnosti a již 

vytěžených. Petrografickým
16

 popisem vrtné měli
17

 bylo prokázáno, že se ve všech vrtech 

vyskytují stejné horniny (granodiorit a lamprofyr) jako v těžené části ložiska. Karotáží – 

geofyzikálním měřením ve vrtech byly určeny fyzikálně – mechanické vlastnosti 

zastižených hornin. Dva vrty (z pěti) byly provedeny přímo v lomu a v jejich úvodní části 

se nachází surovina známých technologických vlastností. Mechanická odolnost a stupeň 

navětrání, které jsou přímo úměrné zdánlivému elektrickému odporu (resp. vodivosti) 

horniny, jsou rozhodující pro kvalitu kamene. [13] 

2.2.5 Průzkumné vrty 

V roce 2008 bylo odvrtáno 5 ložiskových průzkumných vrtů v rámci těžebního 

průzkumu. Doplnění údajů o východním a hloubkovém pokračování ložiska bylo účelem 

vrtů. Vrty byly označeny písmeny V + přidané číslo. Vrty V1 a V3 sloužily k ověření 

zásob a mocnosti skrývky východní částí dobývacího prostoru, vrt V2 k ověření 

skrývkových poměrů v terénní depresi. Vrty V4 a V5 sloužily k ověření zásob 

v plánovaném zahloubení lomu. [13] 

                                                 
16

 Zabývající se popisem složení a vlastnostmi hornin. 
17

 Jemně rozdrcená rubanina (rozpojený užitkový nerost obvykle znečištěný hlušinou). 
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2.2.6 Geologická dokumentace těžebních stěn 

Dokumentace byla provedena v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 368/2004 Sb., a vyhláška 

č. 369/2004 Sb. [13] 

Dokumentace stěn lomu byla zprostředkována pomocí moderní kombinované 

metody, jejímž základem je digitální panoramatická
18

 fotografie. Právě díky této metodě 

byly přístrojem Olympus vyfotografovány jednotlivé stěny lomu. Zároveň s fotografií byl 

pořízen terénní náčrt etáže. Tyto dokumenty byly zpracovány v programech CAMEDIA 

Master a Corel PHOTO – PAINT X3. Nadále byla do fotografií vyznačena geologická 

rozhraní a zakreslena pozice dokumentačních bodů, výronů vody a významnějších poruch. 

Měřítko pořízených fotografií je reprezentováno připojovacími body v reálných 

souřadnicích  JTSK/B.p.v.  Přístrojem Garmin GPS 76 bylo provedeno orientační polohové 

zaměření. Nadmořské výšky i polohové souřadnice byly následně odečteny z provozní 

důlní mapy. Geologickým kompasem byly měřeny směry a úklony puklin. Jelikož bylo 

zapotřebí obrázky vytisknout na formát A4, fotografie stěn byly uspořádány tak, aby to 

bylo možné zrealizovat. Navázání těchto obrázků je znázorněno dělicí čárou. [14] 

2.2.7 Dokumentace bodů 

Body byly zpracovány obdobnou metodou jako profily stěn. Přístrojem Garmin 

GPS 76 byly orientačně zaměřeny souřadnice dokumentačních bodů (střed bodu) 

a následně byly odečteny z provozní důlní mapy. Výškový údaj se vztahuje ke středu 

obrázku, pokud není uveden rozsah nadmořských výšek. Dokumentace obsahuje 

petrografické charakteristiky hornin. Detailní fotografie hornin a minerálů byly pořízeny 

jako součást dokumentace. [14] 

V archivu Geologických služeb s.r.o. je uchována prvotní dokumentace (fotografie 

a terénní náčrty). Archivem objednatele je uložena souhrnná geologická dokumentace 

a bude předána České geologické službě Geofondu. Archiv je proveden v listinné 

i digitální podobě (CD). [14] 

                                                 
18

 Zachycující velký úhel pohledu. 
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2.3 Hydrogeologické poměry ložiska 

Třetí část obsahuje teoretické pojmy hydrogeologie a jeho popis k ložisku. 

2.3.1 Význam hydrogeologie 

Hydrogeologie je nauka o vzniku, vlastnostech, vyhledávání, průzkumu, jímání 

podzemních vod a o geologických a hydraulických podmínkách jejich akumulace 

v horninách a proudění horninami. [1] 

Ložisková voda je podzemní voda obsažená buď přímo v ložiskové výplni, nebo 

v bočních, nadložních a podložních horninách ložiska, pokud jsou v hydraulické spojitosti 

s ložiskem. [2] 

2.3.2 Metodika průzkumu 

Hydrogeologický průzkum ložisek můžeme rozdělit do tří etap. [2] 

Vyhledávací průzkum 

V rámci hydrogeologické struktury řeší poměry ložiska jen všeobecně. [2] 

Předběžný průzkum 

V oblasti jeho rozšíření se zjišťuje počet zvodněných obzorů, jejich mocnost, 

propustnost, pórovitost, úroveň hladiny podzemní vody, fyzikální vlastnosti a chemické 

složení vody, popřípadě i obsahy a složení plynů ve vodě rozpuštěných, agresivita vody 

a působení vody na horniny ložiska i jeho okolí. [2] 

Podrobný průzkum 

Zpřesňují se výše uvedené hydrogeologické poznatky a zahušťuje se síť 

průzkumných prací a pozorovacích bodů. [2] 

2.3.3 Hydrogeologická charakteristika ložiska 

Hydrogeologický průzkum byl na ložisku realizován v roce 2001 (Koroš I., 2001). 

Byly stanoveny nejpropustnější poruchové zóny, do kterých byly umístěny hydrovrty, 

vycházející z geofyzikálního měření. [13] 
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Poměry z hydrogeologického hlediska jsou jednoduché. Na lokalitě se nenacházejí 

žádné vodoteče
19

 ani akumulační nádrže
20

. [14] 

Vlastní ložisko, tvořené granitoidními
21

 horninami, je kolektorem
22

 s nízkou 

puklinovou propustností
23

, lokálně zvýšenou pouze v poruchových zónách; propustnost se 

mění s intenzitou rozpukání. Kolektor je dotován pouze atmosférickými srážkami. 

Relativně nejpropustnější částí profilu je granodioritové eluvium
24

 a písčité kvartérní hlíny. 

[13],[14] 

Po provedení čerpacích zkoušek byly na základě výsledků stanoveny hydraulické 

parametry horninového masívu – koeficient transmisivity
25

 (T = n*10
-5

 m
2
/s) a koeficient 

filtrace (kf = n*10
-6

 m/s). Vrty byly situovány do poruchových zón, proto je možno 

uvedené hodnoty považovat za maximální. [13],[14] 

Zájmové území je dotováno výhradně srážkovou vodou. Zmíněným územím 

prochází rozvodí, severní část je odvodňována do povodí Jesenického potoka, jižní do 

povodí Mísníček. [13] 

Po zahloubení na úroveň 469 m. n. m. jsou předpokládané průměrné přítoky vody 

do lomu vypočítány na 2,5 l/s. Podzemní vody jsou slabě mineralizované. [13] 

V současné době je přítok vody do lomu nízký, v dlouhodobém průměru se 

pohybuje od 0,5 do 2 l/s. Velký podíl má zejména srážková voda, v menší míře pak voda 

podzemní, přitékající do lomu po poruchách a puklinách při patě etáže. Nashromážděná 

voda v jímce je dále periodicky odčerpávána a vypouštěna v souladu s platným povolením 

Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, do 

Jesenického potoka. [13] 

 

                                                 
19

 Vodní toky. 
20

 Sloužící k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje (tepelné čerpadlo, solární kolektory). 
21

 Obsahující žulové struktury. 
22

 Horninové prostředí se snadnou propustností (štěrk, písek, pískovec). 
23

 Schopnost horniny propouštět tekutiny puklinami pod vlivem hydraulického gradientu (pokles tlaku na 

jednotku délky). 
24

 Zvětralá hornina ležící na místě svého vzniku. 
25

 Schopnost hydrogeologického kolektoru propouštět podzemní vodu. 



Michaela Jurovatá: Rekultivace výhradního ložiska lomu Kožlí u Čížové, ekologické a 

ekonomické zhodnocení uvedených návrhů. 

 

2013 10 

 

3 Návrh sanačních a rekultivačních prací po dotěžení ložiska 

Třetí kapitola je složena z teoretických pojmů rekultivace, jeho způsobů, využití 

lomu po vydobytí zásob, následné sanační a rekultivační práce a časový harmonogram 

těchto prací.  

3.1 Definování sanace a rekultivace 

Sanace představuje přijetí opatření k nápravě, zejména samotné odstranění příčin 

a následků způsobených škod na krajině lidskou činností. [11] 

Rekultivace půdy studuje soubor aktivit, jehož cílem je obnova přirozených 

vlastností a hodnot znehodnocené půdy. [11] 

Rekultivace krajiny se týká úpravy všech přírodních prvků krajiny; smyslem této 

úpravy je tvorba nového stavu v prostoru litosféry, pedosféry, biosféry, hydrosféry 

a atmosféry. Obdobně ji lze nazývat regenerací, rehabilitací, reprodukcí, restaurací či 

rekonstrukcí krajiny. [11] 

 

Obrázek 2 Letecký snímek lomu Kožlí u Čížové 

[Zdroj: www.mapy.cz; 29. 3. 2012; 13:27] 

http://www.mapy.cz/


Michaela Jurovatá: Rekultivace výhradního ložiska lomu Kožlí u Čížové, ekologické a 

ekonomické zhodnocení uvedených návrhů. 

 

2013 11 

 

3.2 Základní členění a využití území po exploataci 

Dle úprav dělíme rekultivace na technické a biologické. Jiné možné členění 

rekultivací je podle druhu půdy pro konečné využití plochy: 

Rekultivace zemědělská: 

 agrotechnické alternativy – pole, drnový fond (louky, ozelenění), zelinářství; 

 speciální kultury – ovocné sady, vinice, chmelnice. 

Rekultivace lesnická: 

 lesy produkční; 

 lesy účelové – rekreační, asanační
26

, léčebné, doprovodná zeleň, ochranné aj.; 

 přirozená sukcese. 

Rekultivace hydrická: 

 vody stojaté – retenční a akumulační nádrže, rybníky, asanační vodní plochy aj.; 

 vody tekoucí – nové vodní toky. 

Ostatní způsoby rekultivace: 

- rekreace, staveniště, stavební materiál, suroviny, složiště aj. [11] 

3.3 Hydrická rekultivace 

Pomocí stavebně technických opatření tohoto doplňujícího typu vytváří rekultivace 

nový vodní režim v rekultivované krajině. Postup je upraven dle zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále 

vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších 

předpisů. [15] 

Často jsou budována menší vodohospodářská díla, jako jsou zpevněné i nezpevněné 

záchytné příkopy, odvodňovací kanály, drény apod. Součástí nové hydrické sítě jsou 

retenční nádrže a poldry
27

 regulující odtok vody a zachycující erozní sedimenty. 

Preferovány jsou v posledních letech velkoplošné hydrické rekultivace, kdy dochází 

k zaplavování bývalých důlních jam a velkých terénních depresí. [15] 

                                                 
26

 Ozdravující životní prostředí. 
27

 Území, na kterém musí být kontrolována úroveň vodní hladiny. 
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Rekultivační tvorba toků a nádrží nám zadržuje vodu v krajině a působní jako 

protipovodňové opatření. Většinou slouží hlavně k rekreačním a sportovním účelům, 

rovněž pro funkční aspekty ekologické, chovné, asanační, vodohospodářské, dále 

požadavky akumulace užitkové vody a vody pro závlahu zemědělských kultur. [11],[15] 

3.4 Nové způsoby rekultivací 

Většina těžbou narušených území má velký potenciál samovolné obnovy 

v obdobném časovém horizontu jako při realizaci klasické rekultivace. Takto přirozeně 

vzniklé ekosystémy jsou z hlediska ekologie, ochrany biodiverzity
28

 a ekologické stability 

krajiny nesrovnatelně hodnotnější a kvalitnější. Mezi nejvhodnější alternativy technické, 

zemědělské a lesnické rekultivace patří tzv. přírodě blízké způsoby obnovy založené na 

využívání přirozené/spontánní ekologické sukcese, usměrňované ekologické sukcese nebo 

managementových zásahů, podporující ohrožená společenstva či druhy. [15] 

Sukcesí rostlinných společenstev tedy rozumíme proces postupného zarůstání 

volných ploch, který záleží na třech parametrech: 

 výchozí podmínky stanoviště; 

 imigrační možnosti rostlin; 

 adaptabilita druhů vůči charakteru prostředí stanoviště. [8] 

Cílem je přímá ochrana ohrožených nebo zvláště chráněných druhů hub, rostlin či 

živočichů, uchování již existujících přírodních nebo přírodě blízkých ekosystémů se 

společenstvy organismů a vznik přírodních ekosystémů přirozenou nebo usměrňovanou 

ekologickou sukcesí. [15] 

V průběhu sukcese je vegetace lomů velmi pestrá, od řídkých porostů plevele až po 

stepní trávníky či lesy. Výsledným produktem jsou bezlesé trávníky, nebo lesní porosty 

s úplným zastoupením lesních druhů. [8] 

Optimálním řešením je kombinace klasické technické a biologické rekultivace 

doplněné  přírodě blízkými způsoby obnovy sukcese. [15] 

                                                 
28

 Vlastnosti veškerých živých systémů vykazující rozdílnost. 
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3.5 Rekultivační záměr – využití lomu po vydobytí zásob 

Nový plán rekultivace předpokládá, že po ukončení těžební aktivity bude lom 

samovolně zaplaven důlními vodami (část pozemků rekultivována na vodní plochu). [12] 

Zemědělské pozemky budou rekultivovány na kulturu vodní plocha a ostatní 

plocha. Nebudou navráceny do ZPF, kde by byly využívány k další zemědělské výrobě. 

(Zákon č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů). [12] 

Prostor „bývalého“ kamenolomu bude po zdárném ukončení sanace a rekultivace 

lokálně využíván k účelům rekreačním. [12] 

3.6 Technická a biologická rekultivace 

Prostor sanace lze podle charakteru rekultivačních prací rozdělit do šesti částí. 

1. Zbytková jáma 

Těžební jáma se dnem na úrovní kóty 468 - 469 m. n. m. vznikne vlastním 

dobýváním. Dno bude postupně zaplaveno důlními vodami po ukončení těžby. Pokud se 

hladina vody ustálí na úrovni kóty 475 m. n. m., výměra vodní plochy bude činit cca 5,29 

ha. Před zatopením dna lomu budou z tohoto prostoru odstraněny pomocné stavební 

objekty, provozní skládky a strojní zařízení. Místa znečištěná ropnými látkami budou 

očištěna a sanována. Skrývkové zeminy budou dočasně uloženy na dně lomu, dále budou 

využity k rekultivaci plochy zastavěné provozními objekty (technologická linka apod.). 

[12] 

Cílená biologická část rekultivace nebude prováděna – dno bude zatopeno. 

V mělkých příbřežních částech vodní plochy postupně dojde k zachycení (náletu) 

a následnému rozvoji společenství vodomilných rostlin. [12] 

2. Závěrné svahy lomu 

Ode dna jámy bude konečné převýšení okolního terénu cca 30 - 35 metrů. Závěrný 

svah lomu bude rozdělen opadovou bermou
29

 na úrovni 483 m. n. m. Terasa bude 

ponechána v šířce cca 5 - 6 metrů. Na hraně lomových stěn budou v určených úsecích 

                                                 
29

 Je úzká terasa podél břehu, sypané hráze, valu nebo opevnění. 
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vybudována ohrazení. Tato ohrazení budou mít charakter sypaných valů, ohrazení pletivem 

či drátem nebo budou vytvořena z balvanů lomového kamene. Ohrazení bude součástí 

bezpečnostních opatření k omezení přístupu nepovolaných osob k hraně lomové stěny (na 

místa s nebezpečím pádu). Lomové stěny budou očištěny od rozvolněné horniny 

a nebezpečné převisy budou odstraněny. Sklon lomových stěn bude činit cca 70 - 75°. 

Postupně dojde k jejich pokrytí náletovými dřevinami. Na vhodných místech bude sklon 

lomových stěn upraven přehrnutím skrývkových zemin. Na takto vytvořené svahy bude 

rozprostřena vrstva humusových zemin. [12] 

Báňský projektant je povinen zpracovat projekt v závislosti na báňsko – 

technických a geologických podmínkách vyplývajících z podkladů předložených 

zadavatelem tak, aby projekt umožnil bezpečné provedení prací a užívání uvedených děl 

a staveb v souladu s jejich účelem. [18] 

Při následující biologické rekultivaci budou plochy svahů zatravněny a osázeny keři 

a dřevinami. [12] 

Jejich celková výměra činí cca 1,46 ha. [12] 

3. Provozní objekty a objekty technologické linky 

Objekty technologické linky budou demontovány a odstraněny. Z provozních 

objektů budou k dalšímu využití ponechány jen budova kanceláře a dílny. Skrývkovými 

zeminami bude zavezena plocha zastavěná úpravárenskou linkou. Výměra této plochy činí 

cca 1000 m
2
, navezeno bude cca 2000 m

3
 hlušiny. Vrstva humusových zemin o objemu cca 

200 m
3
 bude rozprostřena na urovnaný povrch. Mocnost navezené ornice bude maximálně 

20 cm, zbytek bude pod - ornice. [12] 

Biologická rekultivace bude provedena zatravněním doplněným skupinovou 

výsadbou dřevin. V rámci biologické rekultivace bude o sanovanou plochu pečováno po 

dobu 3 let. [12] 

4. Manipulační plochy a lomové komunikace 

V nejspodnější části lomu budou plochy a komunikace zaplaveny vodou. 

Skrývkovými zeminami bude zavezena plošina pod S - V svahem svážné komunikace. Její 

výměra činí cca 450 m
2
, k závozu bude použito cca 750 m

3
 hlušiny. Na urovnaný povrch 

bude rozprostřena vrstva humusových zemin o objemu cca 90 m
3
. Zbylá část 
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manipulačních ploch a komunikací nebude dále technicky upravována. Tyto plochy budou 

sloužit k dalšímu využívání prostoru lomu. [12] 

Biologická rekultivace bude provedena zatravněním doplněným skupinovou 

výsadbou dřevin. O vysazenou kulturu bude pečováno po dobu 3 let. [12] 

Celková výměra neupravovaných ploch a komunikací činí cca 0,75 ha. [12] 

5. Deponie skrývkových zemin 

Skrývkové zeminy budou i nadále ukládány na skládky, které v konečné fázi 

vytvoří okolo těžební jámy ochranný val.  Val bude situován uvnitř dobývacího prostoru 

a bude oddělovat lom od sousedních pozemků. Bude součástí bezpečnostních opatření 

k omezení přístupu nepovolaných osob k hraně lomové stěny na místa s nebezpečím pádu. 

Val bude vytvářen postupně v průběhu dobývání a bude navazovat na již vybudovaný 

úsek. Jeho svahy budou urovnány technickými prostředky. Na plochu terasy, mezi valem a 

lomovou stěnou, bude rozprostřena vrstva humusových zemin.  Urovnaný povrch svahu a 

plocha terasy budou zatravněny. Zatravnění bude doplněno skupinovou výsadbou dřevin a 

keřů. [12] 

V  biologické rekultivaci bude o sanovanou plochu pečováno po dobu 3 let. [12] 

Celková výměra takto upravených ploch činí cca 0,80 ha. [12] 

6. Plochy nedotčené hornickou činností 

Jedná se zejména o plochu v okolí vrcholového bodu č. 4 DP, která je v současné 

době využívána k zemědělské výrobě. Důvodem je skutečnost, že s dalším  pokračováním 

těžby směrem k J - Z, tj. ve směru k obci Kožlí u Čížové, se neuvažuje a nebude ani 

realizováno. [12] 

Výměra této plochy činí cca 0,45 ha. [12] 

S výjimkou dna lomu, kdy sanované plochy budou do katastru nemovitostí zaevidovány 

v kultuře vodní plocha, zbylé části budou po ukončení rekultivace zaevidovány v KN 

v kultuře ostatní plocha. [12] 
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3.7 Harmonogram prací 

Sanační a rekultivační práce budou provedeny s cílem vytvořit základní podmínky 

pro přirozené zapojení „stavby“ kamenolomu do okolního prostředí. [12] 

Průběžně (souběžně s činností lomu) bude prováděno: 

 budování ochranného valu a jeho biologická rekultivace; 

 úprava lomových stěn závěrného svahu lomu a dělící terasy; 

 rekultivace plochy. [12] 

Za předpokladu, že výše těžby bude zachována na stávající úrovni, bude životnost 

lomu přibližně 33 let, tj. do roku 2040. Teprve po tomto časovém horizontu mohou být 

zahájeny poslední etapy plánovaných sanačních a rekultivačních prací. [12] 

Po ukončení činnosti z důvodu vydobytí zásob bude provedeno: 

 demontáž provozního a strojního zařízení, likvidace úpravárenské linky; 

 technická sanace a biologická rekultivace plochy zastavěné zlikvidovanou 

úpravnickou linkou; 

  zajištění vybraných úseků lomových stěn ohrazením; 

 postupné zatopení lomu. [12] 

Jako poslední bude provedena biologická rekultivace plochy pod úpravnickou 

linkou, která už bude odstraněna. Tato rekultivace by měla být ukončena do 3 let od jejího 

zahájení, tj. nejpozději do roku 2043. [12] 

Na závěr bude realizován geometrický plán na zaměření skutečného stavu terénu, 

na jehož základě dojde k zápisu změn do KN. [12] 
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4 Ekologické zhodnocení a přínos řešení 

Vlivy návrhu technické a biologické rekultivace je možno rozdělit do dvou okruhů.  

Prvním okruhem je samotné vytváření navrhovaných prvků spojené s pojezdy 

těžké techniky, hlukem a zvýšenou prašností. Tento stav doprovází celý proces těžby 

a úpravy kameniva v lokalitě a v případě, že technická rekultivace bude probíhat souběžně 

s vlastní těžbou, tj. závěrné svahy budou v co největším možném rozsahu průběžně 

modelovány podle požadavků konečného vzhledu, nebude mít tato fáze závažný dopad na 

žádný z  druhů fauny vyskytujících se v současné době v lomu (plazy, ptáky, bezobratlé). 

Problémem by však mohlo být opožděné provádění technické rekultivace, neboť 

v takovém případě nastává minimálně částečná přirozená sukcese, a plochy lomu, v nichž 

se technika nepohybuje, jsou již postupně osidlovány.  

Další zásahy techniky by v takovém případě mohly více uškodit než prospět, 

a pokud by již k takovému stavu došlo, odborníci vždy doporučují přizpůsobit tomu návrh 

rekultivace a ponechat taková místa přirozenému vývoji. Ostatně obecně je doporučováno 

u všech rekultivací lokalit po těžbě ponechat co největší plochy přirozené sukcesi bez 

zásahu člověka. V dané lokalitě však téměř zcela absentují porosty, tudíž je návrh na 

skupinovou výsadbu v části plochy akceptovatelný a vhodný. Lom je situován uprostřed 

rozsáhlých celků zemědělsky obhospodařované půdy. V jeho okolí se kromě ojedinělých 

remízů
30

 se vzrostlými stromy a křovinami a liniových porostů kolem místních komunikací 

nenacházejí žádné lesní celky. Vhodně provedená rekultivace tak může zajistit nejen sanaci 

území po dlouholeté těžbě, ale výhledově i vznik velmi kvalitního interakčního prvku. 

Z tohoto pohledu je nevhodné prvoplánové navrhované čistě rekreační využívání území po 

těžbě. 

 Druhým okruhem posuzování je dopad navrhovaného plánu sanace a rekultivace 

po jeho dokončení. 

 Podle dostupných podkladů se předpokládá, že po těžbě vznikne jáma zaplněná 

důlními vodami s plochou vodní hladiny víc než 5 ha a hloubkou přibližně 6 m. Na dně 

lomu by přitom měly být uloženy skrývkové zeminy před zaplavením, dále využívané 

k rekultivačním účelům. Tyto zeminy již neobsahují ornici, původně se nacházející na 

                                                 
30

 Dřevěné porosty v nezalesněné krajině, háj. 
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povrchu lomu – ta byla v minulosti odvezena ve fázi skrývání povrchu před těžbou 

k využití na zemědělských pozemcích. Přesto je však zřejmé, že skrývkové materiály 

obsahují i podíl humózních částí z podorničí, proto je plánováno tyto materiály využít 

k rekultivaci v místech, kde je navrhována výsadba dřevin, zejména tam, kde to sklon 

závěrných svahů dovolí. V takových místech mají být svahy přehrnuty humózními 

vrstvami a mají zde být vysázeny skupiny stromů a keřů.  

 Je třeba konstatovat, že takto pojatý návrh sanace a rekultivace nevyužívá v plné 

míře potenciál, který lokalita po těžbě žuly skýtá. Nelze předpokládat, že těžební jezero 

bez stálého přítoku (nebo jen s omezenou dotací důlními a dešťovými vodami) si při 

hloubce 6 m a vysvahování části závěrných svahů materiály s obsahem humózních částic 

zachová potřebnou kvalitu vody požadovanou pro přírodní koupaliště. Daleko 

pravděpodobnější je, že takováto vodní plocha bude podléhat velmi rychle prohřívání 

a následkem toho i rozvoji řas, a to zvláště s ohledem na absenci souvislých porostů. 

Lokalita tedy nebude moci být po většinu roku využívána ke koupání a je jen otázkou času, 

kdy zde budou nasazovány ryby pro lovení rekreačními rybáři.  

Cílená technická rekultivace by přitom mohla alespoň částečně znepřístupnit nebo 

ztížit příchod k jezeru nebo k části jeho plochy tak, aby zde vznikla klidová místa a byl zde 

zamezen vstup osob. Toho lze dosáhnout např. nakupením velkých balvanů, sypanými 

hrázemi či strmějším vysvahováním stěn s ohrazením v jejich koruně pro zamezení pádu 

návštěvníků lokality. V krajním případě je možno použít antropogenní materiály 

(oplocení), avšak z hlediska pohybu zvěře i další údržby se jedná o postup méně vhodný. 

Základní podmínkou však je, že použité materiály nesmí být humózní a samozřejmě je 

zcela nevhodné použít zde cizorodé materiály typu stavebních odpadů a výkopových 

zemin. 

 Dalším velmi potřebným prvkem absentujícím v návrhu sanace a rekultivace je 

tvorba litorálních pásem
31

 a malých občasně zaplavovaných tůněk. Způsob těžby již 

nedovolí vytvoření ostrůvku odděleného vodní hladinou od břehů těžebního jezera, protože 

v lokalitě není pro takový prvek dostatek vhodného materiálu. U části vodní plochy by 

však bylo možno vytvořit bez nadměrných finančních nákladů a jen s pomocí techniky 

dostupné v lomu mělká litorální pásma dostatečné šířky, v nichž by docházelo 

                                                 
31

 Pobřežní zóny mělké vody, kde světlo proniká až ke dnu a umožňuje rostlinám fotosyntézu. 
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k postupnému uchycení vodomilné flóry. Bez cílené technické rekultivace však nemůže 

k vytvoření vhodných podmínek dojít, již při svahování je tedy nutno taková pásma cíleně 

vytvářet. Žádoucí je vytvoření vodního okraje v co největší délce břehů o šířce min. 

1 metru a s hloubkou 0,1 – 1 m. 

Velmi vhodným a jednoduše proveditelným prvkem je vytváření občasně 

zaplavovaných hlubších míst – tůní, které pak bývají velmi rychle spontánně osidlovány 

obojživelníky. Pro jejich rozmnožování je nezbytná vodní plocha s hloubkou okolo 0,5 m 

(0,1 až 1 m), nejlépe v místech s kolísající vodní hladinou.  

Využití skrývek zejména humózního charakteru, kterých je přibližně 3600 m
3
, je 

vhodné nikoliv pro svahování stěn lomu, které je vhodnější jen ponechat v částečně 

mechanicky narušeném stavu vhodném pro uchycení semen stromů, nýbrž pro rekultivaci 

plochy po úpravárenské lince. Právě zde je vhodné podpořit vytvoření remízku skupinovou 

výsadbou s následnou péčí, představující zejména vyžínání buřiny
32

 a zamezení 

ruderalizace
33

 území. Obdobou je plošina pod severovýchodním svahem svážné 

komunikace, kde je podpora ozelenění lokality skupinovou výsadbou rovněž vhodná. Opět 

je třeba připomenout, že je nutno veškeré práce provádět tak, aby bylo zamezeno 

výhledovému splachu humózních vrstev do těžebního jezera. 

Co se týká následné rekultivace valů skrývkových zemin urovnáním, 

ohumusováním a zatravněním, lze s ním souhlasit za podmínky vhodného výběru travních 

semen (podpora rozvoje bezobratlých vyžaduje využívání zejména jeletovin
34

).  

U jakéhokoliv vysazování dřevin je třeba přihlédnout k obecnému požadavku na 

zachování přirozené skladby porostů v území.  

 Celkově lze konstatovat, že základní osnova návrhu sanace a rekultivace je 

akceptovatelná, avšak řešení konkrétních ploch a celkové výhledové zaměření na rekreaci 

již neodpovídá současným trendům vyžadujícím co největší zapojení přirozené sukcese. Ta 

je totiž na rozdíl od násilného přetváření a vnášení cizorodých prvků do území nejen 

nejlevnější, ale současně i nejlépe udržitelná a nejrychleji se zapojuje do obnovy území 

poškozeného těžbou. Při aplikaci tohoto trendu na úpravy konkrétních ploch na  území lze 

plán sanace po jeho částečné modifikaci akceptovat.  

                                                 
32

 Léčivá rostlina. 
33

 Fauna a flóra. 
34

 Víceletá až vytrvalá rostlina se silným, téměř dřevnatým kořenem, má vyvinutý kořenový systém 

pronikající do značných hloubek. 
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Obrázek 3 Panoramatický snímek celkového pohledu na lom Kožlí u Čížové 

[Zdroj: č. 13] 

 

Obrázek 4 Panoramatický snímek pohledu I. etáže lomu Kožlí u Čížové 

[Zdroj: č. 14] 

 

Obrázek 5 Panoramatický snímek pohledu II. etáže lomu Kožlí u Čížové 

[Zdroj: č. 14] 
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5 Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci 

Pátá kapitola je rozdělena do tří částí, z nichž první obsahuje předpokládané 

náklady dané sanace a rekultivace, druhá její zhodnocení a poslední se skládá z tvorby 

rezerv. 

5.1 Předpokládané finanční náklady  

Ke stanovení nákladů na zajištění plánovaných prací při rekultivaci DP Kožlí 

u Čížové jsem vycházela z již zrealizovaného rozpočtu, který byl vypracován v roce 2007. 

Sestavila jsem aktuální vyčíslené náklady na zajištění plánovaného rozsahu sanace 

a rekultivace, kterých jsem docílila ve zkušební verzi programu KROS plus. Jedná se 

o databázi cen stavebních prací a materiálů, určených pro tvorbu rozpočtů, kalkulací 

stavebních prací a sledování stavebních zakázek. 

5.1.1 Rozpočet technické části rekultivace – sanace 

Následující rekultivaci jsem rozčlenila do následujících pěti etap: 

1. Etapa – technická rekultivace – sanace (ochranný val) 

Tabulka 1 Technická rekultivace – sanace ochranného valu 

SO 01 – Ochranný val MJ Množství Cena/MJ 
Celková 

cena (Kč) 

Nakládka hlušiny 

Úprava pláně v hornině tř. 1-4 bez zhutnění m
2
 4 260,00 4,56 19 425,60 

Nakládka ornice 

Vodorovné přemístění výkopu nebo 

sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení z horniny tř. 1-4 na 

vzdálenost do 500 m 

m
3
 1 000,00 66,50 66 500,00 
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Rozprostření a urovnání ornice ve svahu 

sklonu přes 1:5 při souvislé ploše, přes 

500m
2
, tloušťka vrstvy do 200 mm 

m
2
 4 260,00 35,00 149 100,00 

Celkem 235 025,60 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

2. Etapa – technická rekultivace – sanace (závoz plochy úpravny) 

Tabulka 2 Technická rekultivace – sanace závozu plochy úpravny 

SO 02 – Závoz plochy úpravny MJ Množství Cena/MJ 
Celková 

cena (Kč) 

Nakládka hlušiny 

Vodorovné přemístění výkopu nebo 

sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení horniny tř. 1-4 na 

vzdálenost do 500 m 

m
3
 2 000,00 66,50 133 000,00 

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m
3 

2 000,00 19,10 38 200,00 

Úprava pláně na násypech bez zhutnění m
2 

1 000,00 16,30 16 300,00 

Nakládka ornice 

Vodorovné přemístění výkopu nebo 

sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení z horniny tř. 1-4 na 

vzdálenost do 500 m 

m
3
 200,00 66,50 13 300,00 

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu 

sklonu přes 1:5 při souvislé ploše, přes 

500m
2
, tloušťka vrstvy do 200 mm 

m
2
 1 000,00 35,00 35 000,00 

Celkem 235 800,00 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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3. Etapa – technická rekultivace – sanace (úprava plochy A) 

Tabulka 3 Technická rekultivace – sanace úpravy plochy A – návoz humusových vrstev o výměře cca 310 m
2
 

SO 03 – Úprava plochy A MJ Množství Cena/MJ 
Celková 

cena (Kč) 

Nakládka ornice 

Vodorovné přemístění výkopu nebo 

sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení horniny tř. 1-4 na 

vzdálenost do 500 m 

m
3
 65,00 66,50 4 322,50 

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu 

sklonu přes 1:5 při souvislé ploše, přes 

500m
2
, tloušťka vrstvy do 200 mm 

m
2
 310,00 35,00 10 850,00 

Celkem 15 172,50 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

4. Etapa – technická rekultivace – sanace (úprava plochy B) 

Tabulka 4 Technická rekultivace – sanace úpravy plochy B – návoz hlušiny a humusových vrstev o výměře 

cca 450 m
2
 

SO 04 – Úprava plochy B MJ Množství Cena/MJ 
Celková 

cena (Kč) 

Nakládka hlušiny 

Vodorovné přemístění výkopu nebo 

sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení horniny tř. 1-4 na 

vzdálenost do 500 m 

m
3
 750,00 66,50 49 875,00 

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m
3 

750,00 19,10 14 325,00 

Úprava pláně na násypech bez zhutnění m
2 

450,00 16,30 7 335,00 

Nakládka ornice 
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Vodorovné přemístění výkopu nebo 

sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení z horniny tř. 1-4 na 

vzdálenost do 500 m 

m
3
 90,00 66,50 5 985,00 

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu 

sklonu přes 1:5 při souvislé ploše, přes 

500m
2
, tloušťka vrstvy do 200 mm 

m
2
 450,00 35,00 15 750,00 

Celkem 93 270,00 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

5. Etapa – technická rekultivace – sanace (likvidace technologických objektů) 

Tabulka 5 Technická rekultivace – sanace likvidace technologických objektů 

SO 05 – Likvidace technologických 

objektů 
MJ Množství Cena/MJ 

Celková 

cena (Kč) 

Demolice ocelových konstrukcí hal, 

technologických zařízení apod. 
t 25,00 3 040,00 76 000,00 

Demolice konstrukcí objektů z betonu 

prostého nebo kamenného zdiva postupným 

rozebíráním 

m
3 

25,00 2 910,00 72 750,00 

Celkem 148 750,00 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Po celkovém součtu jednotlivých etap technické rekultivace – sanace: 

 ochranný val     235 025,60 Kč 

 závoz plochy úpravny               235 800,00 Kč 

 úprava plochy A         15 172,50 Kč 

 úprava plochy B         93 270,00 Kč 

 likvidace technologických objektů  148 750,00 Kč 

Celkové náklady na technickou část rekultivace – sanace vycházejí cca 728 000,00 Kč. 
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5.1.2 Rozpočet biologické části rekultivace 

Tuto rekultivaci jsem rozdělila do čtyř etap, rovněž následují postupně po sobě. 

1. Etapa – biologická rekultivace (ochranný val) 

Tabulka 6 Biologická rekultivace ochranného valu 

SO 01 – Ochranný val MJ Množství Cena/MJ 
Celková 

cena (Kč) 

Založení lučního trávníku výsevem ve 

svahu 1:2 
m

2
 4 260,00 9,38 39 958,80 

Osivo směs travní krajinná – technická kg
 

4 260,00 73,40 312 684,00 

Pokosení trávníku lučního s odvozem do 20 

km ve svahu do 1:2 po dobu 3 let 
m

2 
12 780,00 5,42 69 267,60 

Kopání jamek 25 x 25 cm a sadba sazenic 

sklon přes 1:5 při stupni zabuřenění 0 

v zemině 1 a 2 

ks 210,00 6,40 1 344,00 

Osivo lesních dřevin dub červený ks 210,00 33,40 7 014,00 

Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m 

ploch do 5 ha sklonu přes 5º 
ha 0,43 2 840,00 1 221,20 

Ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 

při dobré viditelnosti a výšky do 30 cm 
ar 42,60 132,00 5 623,20 

Ochrana sazenic proti škodám zvěří 

ovázáním papírem 
ks 210,00 10,00 2 100,00 

Hnojení půdy vita-humem, kompostem 

nebo chlévskou mrvou ve svahu do 1:2 
t 0,42 674,00 283,08 

Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách 

ve svahu do 1:2 po dobu 3 let 
ks 630,00 55,70 35 091,00 

Celkem 474 586,88 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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2. Etapa – biologická rekultivace (plocha úpravárenské linky) 

Tabulka 7 Biologická rekultivace plochy úpravárenské linky 

SO 02 – Plocha úpravárenské linky MJ Množství Cena/MJ 
Celková 

cena (Kč) 

Založení lučního trávníku výsevem ve 

svahu 1:2 
m

2
 1 000,00 9,38 9 380,00 

Osivo směs travní krajinná – technická kg
 

1 000,00 73,40 73 400,00 

Pokosení trávníku lučního s odvozem do 20 

km ve svahu do 1:2 po dobu 3 let 
m

2 
12 780,00 5,42 69 267,60 

Kopání jamek 25 x 25 cm a sadba sazenic 

sklon přes 1:5 při stupni zabuřenění 0 

v zemině 1 a 2 

ks 50,00 6,40 320,00 

Osivo lesních dřevin dub červený ks 50,00 33,40 1670,00 

Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m 

ploch do 5 ha sklonu přes 5º 
ha 0,10 2 840,00 284,00 

Ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 

při dobré viditelnosti a výšky do 30 cm 
ar 10,00 132,00 1 320,00 

Ochrana sazenic proti škodám zvěří 

ovázáním papírem 
ks 50,00 10,00 500,00 

Hnojení půdy vita-humem, kompostem 

nebo chlévskou mrvou ve svahu do 1:2 
t 0,10 674,00 67,40 

Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách 

ve svahu do 1:2 po dobu 3 let 
ks 150,00 55,70 8 355,00 

Celkem 164 564,00 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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3. Etapa – biologická rekultivace (plocha A) 

Tabulka 8 Biologická rekultivace plochy A 

SO 03 – Plocha A MJ Množství Cena/MJ 
Celková 

cena (Kč) 

Založení lučního trávníku výsevem ve 

svahu 1:2 
m

2
 310,00 9,38 2 907,80 

Osivo směs travní krajinná – technická kg
 

310,00 73,40 22 754,00 

Pokosení trávníku lučního s odvozem do 20 

km ve svahu do 1:2 po dobu 3 let 
m

2 
12 780,00 5,42 69 267,60 

Kopání jamek 25 x 25 cm a sadba sazenic 

sklon přes 1:5 při stupni zabuřenění 0 

v zemině 1 a 2 

ks 15,00 6,40 96,00 

Osivo lesních dřevin dub červený ks 15,00 33,40 501,00 

Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m 

ploch do 5 ha sklonu přes 5º 
ha 0,03 2 840,00 85,20 

Ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 

při dobré viditelnosti a výšky do 30 cm 
ar 3,10 132,00 409,20 

Ochrana sazenic proti škodám zvěří 

ovázáním papírem 
ks 15,00 10,00 150,00 

Hnojení půdy vita-humem, kompostem 

nebo chlévskou mrvou ve svahu do 1:2 
t 0,03 674,00 20,22 

Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách 

ve svahu do 1:2 po dobu 3 let 
ks 45,00 55,70 2 506,50 

Celkem 98 697,52 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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4. Etapa – biologická rekultivace (plocha B) 

Tabulka 9 Biologická rekultivace plochy B 

SO 04 – Plocha B MJ Množství Cena/MJ 
Celková 

cena (Kč) 

Založení lučního trávníku výsevem ve 

svahu 1:2 
m

2
 450,00 9,38 4 221,00 

Osivo směs travní krajinná – technická kg
 

450,00 73,40 33 030,00 

Pokosení trávníku lučního s odvozem do 20 

km ve svahu do 1:2 po dobu 3 let 
m

2 
12 780,00 5,42 69 267,60 

Kopání jamek 25 x 25 cm a sadba sazenic 

sklon přes 1:5 při stupni zabuřenění 0 

v zemině 1 a 2 

Ks 22,00 6,40 140,80 

Osivo lesních dřevin dub červený ks 22,00 33,40 734,80 

Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m 

ploch do 5 ha sklonu přes 5º 
ha 0,05 2 840,00 142,00 

Ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 

při dobré viditelnosti a výšky do 30 cm 
ar 4,50 132,00 594,00 

Ochrana sazenic proti škodám zvěří 

ovázáním papírem 
ks 22,00 10,00 220,00 

Hnojení půdy vita-humem, kompostem 

nebo chlévskou mrvou ve svahu do 1:2 
t 0,04 674,00 26,96 

Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách 

ve svahu do 1:2 
ks 66,00 55,70 3 676,20 

Celkem 112 053,36 

[Zdroj: vlastní zpracování] 
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Po celkovém součtu jednotlivých etap biologické rekultivace: 

 ochranný val     474 586,88 Kč 

 plocha úpravárenské linky   164 564,00 Kč 

 plocha A          98 697,52 Kč 

 plocha B     112 053,36 Kč 

Celkové náklady na biologickou část rekultivace vycházejí cca 850 000,00 Kč. 

5.1.3 Rekapitulace finančních nákladů sanace a rekultivace 

Přehledná tabulka vyjadřuje celkové náklady na sanaci a rekultivaci lomu. 

Tabulka 10 Celková rekapitulace finančních nákladů sanace a rekultivace 

Rekapitulace nákladů sanace a rekultivace Cena 

Technická část rekultivace – sanace 728 000,00 

Biologická část rekultivace 850 000,00 

Celkem 1 578 000,00 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Celkové finanční náklady na technickou část rekultivace – sanace a biologickou část 

rekultivace jsou cca 1 578 000,00 Kč. 

5.2 Ekonomické zhodnocení  

V této sub – kapitole se zabývám hodnocením nákladů a následnou tvorbou 

finančních rezerv na sanaci a rekultivaci. 

5.2.1 Zhodnocení nákladů 

Pro stanovení finančních nákladů na sanační a rekultivační práce jsem postup jejich 

zjištění rozdělila do dvou částí, skládajících se z jednotlivých etap.  

1. Technická část rekultivace – sanace 

První část tvoří odstranění strojního zařízení, provozní skládky a demolice 

stavebních objektů, jejich následné sanační práce, zemní práce, budování sypaných valů 
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a tvorba svahů, úprava terénu, přemístění výkopu nebo sypaniny, uložení skrývkové 

zeminy, rozprostření a urovnání ornice. Jelikož budou lomové stěny ponechány, k účelům 

sanace se použije pouze část objemu skrývkových zemin. Nadbytečné množství 

(humusové vrstvy a hlušina), která nebude uplatněna při sanaci lomu, bude využita k jiným 

účelům na lokalitách mimo DP. 

Celkové náklady první části činí cca 728 000,00 Kč. Kromě etapy likvidace 

technologických objektů bude tato část hrazena z provozních nákladů. 

2. Biologická část rekultivace 

Druhá část zahrnuje zatravnění, úpravu a hnojení půdy, osázení dřevinami a keři 

doplněnými skupinovou výsadbou dřevin, ožínání a ochranu sazenic a jejich následné 

ošetřování. 

Celkové náklady druhé části vychází cca 850 000,00 Kč. 

Celkové vyčíslení finančních nákladů na sanaci a rekultivaci je 

cca 1 578 000,00 Kč. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), ukládá těžební organizaci vyčíslit v plánu otvírky, přípravy a dobývání 

předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci. Dále musí POPD obsahovat návrh na 

vytvoření potřebných finančních rezerv a návrh na časový průběh jejich tvorby, aby byla 

záruka, že již při dobývání výhradního ložiska, i po jeho dotěžení, je dostatek finančních 

prostředků na sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených těžbou.  

5.2.2 Tvorba rezerv 

Ve smyslu § 37a, odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horního zákona), ve znění pozdějších předpisů, je organizace provozující těžbu 

v lomech na výhradních ložiskách povinna vytvářet rezervu, která zajišťuje plný objem 

sanací a rekultivací všech pozemků dotčených těžbou až do konce životnosti jejich 

provozů. [6] 

Finančními rezervami organizace jsou finanční prostředky vytvořené pro 

vypořádání důlních škod a rovněž prostředky určené pro sanace a rekultivace pozemků 

dotčených těžbou výhradního ložiska. Jejich tvorba musí odpovídat potřebám na jejich 

úhradu podle jejich vzniku, eventuelně v předstihu před jejich vznikem. Stanovení výše 
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rezervy musí být náležitě zdůvodněno, věcně a finančně specifikováno. Výše rezervy musí 

vycházet z konkrétních podmínek na ložisku, z plánovaného postupu těžebních prací a 

věcných potřeb sanačních a rekultivačních prací s cílem minimalizovat negativní účinky 

těžby na krajinu a zajistit průběžnou sanaci a rekultivaci pozemků uvolněných těžbou. [6] 

Způsob tvorby finanční rezervy je věcí organizace, není v zákoně podrobněji 

upraven. Zda bude rezervu vytvářet pevně stanovenými ročními částkami až do plánované 

výše, nebo v závislosti na výši těžby metodou měrných nákladů na jednotku těžby 

v rozsahu těžby uvažované v platném POPD, je na dané organizaci. V obou případech je 

nutné, aby vytvoření rezerv bylo schváleno příslušným OBÚ. Tvorba rezerv vychází ze 

skutečnosti, že po ukončení dobývání již organizace nemá zdroj prostředků na vypořádání 

škod způsobených dobýváním. [6] 

Čerpání finanční rezervy je v souladu se schválenými POPD nebo v souvislosti 

s ukončením těžebních, případně jiných činností. Uvolněné finanční částky schvaluje 

příslušný OBÚ na základě žádosti těžební organizace. Spolu s žádostí musí být přiložena 

stanoviska příslušných orgánů státní správy, tj. MŽP ČR, u organizací s majetkovou účastí 

státu i MPO a vyjádření obcí, na jejichž území by měly být prostředky použity. OBÚ 

vydává povolení čerpání formou rozhodnutí ve správním řízení. [6] 

 

Výpočet měrné finanční rezervy k 31. 12. 2012 

Výpočet finanční rezervy je dán vzorcem: 

Rt = Qt * S 

Výpočet měrné finanční rezervy odvodíme z předešlého vzorce: 

S = Rt / Qt 

kde: S … měrná finanční rezerva sanace a rekultivace [Kč / m
3
]; [Kč / t], 

 Rt … rezerva tvořená na vrub nákladů na těžbu v roce t [Kč], 

 Qt … objem těžby v roce t, [m
3
; t]. 
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Tabulka 11 Výpočet měrných finančních rezerv 

Zadání Hodnota MJ 

Celkové náklady sanace a rekultivace 1 578 000,00 Kč 

Zůstatek rezervy k 31. 12. 2012 1 187 200,00 Kč 

Potřebná finanční rezerva do ukončení těžby  390 800,00 Kč 

Celkově vytěžitelné zásoby k 31. 12. 2012 990 600,00 m
3
 

Celkově vytěžitelné zásoby k 31. 12. 2012 2 674 620,00 t 

Měrná rezerva  0,39 Kč / m
3 

Měrná rezerva  0,15 Kč / t 

[Zdroj: vlastní zpracování] 

Potřebná finanční rezerva do ukončení těžby je 390 800,00 Kč, tato částka bude 

doplněna s dalším úbytkem vytěžitelných zásob.  

Měrná finanční rezerva je 0,39 Kč / m
3
 a 0,15 Kč / t. 

První rekultivační práce započnou již souběžně s činností lomu.  

Předpokládaná životnost lomu je 33 let, tzn. do roku 2040. Časový harmonogram 

(viz kap. 3. 7.) se bude odvíjet od rychlosti těžby zbývajících zásob v DP. 
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6 Závěr 

V předložené bakalářské práci popisuji zahlazení nepříznivých následků 

povrchového dobývání v území DP Kožlí u Čížové, zaměřuji se na sanaci a rekultivaci 

pozemků dotčených těžbou v kamenolomu. 

Rekultivace území po exploataci musí být řešena především z ekologických, 

ekonomických a mimoekonomických hledisek, mezi které je nutno řadit i kategorie 

a funkce estetické.  

Dle ekologického hlediska jsem došla k závěru, že v případě průběhu technické 

rekultivace souběžně s vlastní těžbou, což je v plánovaném záměru, nebude mít tato fáze 

závažný dopad na žádný z druhů fauny vyskytujících se v současné době v lomu. Jedná se 

o plazy, ptáky a bezobratlé. 

Přirozená sukcese bez zásahu člověka je nejen nejlevnější, ale také nejlépe 

udržitelná a nejrychleji se zapojuje do obnovy území poškozeného těžbou, což je hlavním 

účelem. Je obecně doporučovanou metodou u všech rekultivací lokalit. 

V dané lokalitě chybí hlavně porosty, proto je návrh na skupinovou výsadbu v části 

plochy akceptovatelný a vhodný. 

Nelze předpokládat, že těžební jezero bez stálého přítoku, při hloubce 6 m, 

s obsahem humózních částic zachová potřebnou kvalitu vody požadovanou pro přírodní 

koupaliště. Pravděpodobnější je, že zde budou vysazeny ryby pro lovení rekreačními 

rybáři. 

Plán sanace a rekultivace s částečnou modifikací, zaměřenou na zmíněnou přírodní 

sukcesi, která patří k současným trendům vedoucím k výhledovému zaměření na rekreaci, 

je akceptovatelný. 

Z ekonomického hlediska bude potřebná finanční rezerva doplněna během následné 

těžby. 

Konečná úprava prostřednictvím sanace a rekultivace musí vycházet ze známých 

záměrů územně plánovací dokumentace a z konkrétních místních podmínek. Rovněž musí 

splňovat podmínky orgánů státní správy a ochrany přírody. 
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          Charakteristický granodiorit           Granodiorit s červenými živci 

 

  

           Pegmatit s červenými živci   Charakteristický pegmatit 

 

 


