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Anotace bakalářské práce 

Těžba uhlí lomovým způsobem přináší nejen pozitivní ekonomické přínosy, ale 

rovněž způsobuje řadu negativních projevů, např. devastaci krajiny. Nedílnou součástí 

těžby uhlí je následná rekultivace devastovaných ploch. Úkolem rekultivace je vytvoření 

nové krajiny, která by vyhovovala společensko-ekonomickým zájmům. Měla by plnit 

hospodářské funkce, jako je např. zemědělství, lesní hospodářství a musí vést k obnově 

primárních přírodních funkcí krajiny.  

Tvorba nové krajiny je dlouhodobý a značně složitý proces, při kterém je 

zapotřebí zohlednit celou řadu zájmů a potřeb, ale především se musí postupovat podle 

platných povolení a platné legislativy. 

Výše uvedené atributy jsem zohlednil v mé bakalářské práci „Následná 

rekultivace skládky Letiště" a doplnil o přínosy ze své zkušenosti. 

Klíčová slova: těžba, uhlí, rekultivace, zemědělství, lesní hospodářství, legislativa 

 

Bachelor's Diploma Thesis Annotation 

 

Not only does the open-pit coal mining have the positive economical benefits, but 

also brings lots of adverse effects, such as the landcape devastation. The indivisible part of 

the coal mining is the subsequent recultivation of devastated areas. The recultivation's 

main target is the creation of a new landscape which would comply with the public and 

economic interests. It should satisfy the economical aspects, especially of agriculture and 

forestry, and it has to lead to a renewal of primal natural landscape function. 

The new landscape creation is a long-term and considerably complicated process 

whereat many interests and needs should have been made provision for, but first of all it 

has to be acted upon the valid permissions and valid legislation. I have taken the above 

attributes into account in my bachelor's diploma thesis "The subsequent recultivation of the 

Letiste dump" and updated it with my findings and experiences. 

 

Key-words: mining, coal, recultivation, agriculture, forestry, legislation 
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1 ÚVOD 

Úložiště „Letiště“ leží v zájmovém území Severočeských dolů a.s. Chomutov. 

Severočeské doly a.s. Chomutov, Doly Nástup Tušimice se nacházejí v nejzápadnějším 

cípu Severočeské hnědouhelné pánve. Zájmový prostor je ze severní strany ohraničen 

Krušnými horami, z jihu řekou Ohří a Nechranickou přehradou. Na západní straně se 

rozkládá město Kadaň a torzo obce Prunéřov a na východě obec Březno. Úložiště je 

dostupné po stávajících účelových komunikacích.  

Předmětný prostor je vytvořený odpadním produktem z EPR, dopravovaným 

pomocí PD a jeho rozhrnováním dozery do požadovaného tvaru. 

 Odpadním produktem je směs zvlhčeného popílku a sádrovce.  

Z hlediska pozemkového je prostor v majetku SD a.s., který jej na základě 

smlouvy pronajímá ČEZ a.s..  

V roce 2009 byla zpracována projektová dokumentace pro rekultivaci tohoto 

území. 

Finální verze je výsledkem zhodnocení několika koncepcí, které hodlám opět 

zpětně posoudit. 

Cílem mé bakalářské práce je výběr nejlepší varianty a doplnění navrhovaného 

řešení této stavby o své poznatky a zkušenosti, s ohledem na zlepšení životního prostředí a 

finanční úsporu v rámci platné legislativy. 

V bakalářské práci tedy popisuji zájmové území, které seznamuje s problematikou 

a výběr optimální možné varianty řešení následné rekultivace. 

 Na optimální variantu řešení navazuje technické řešení, které se podrobněji 

zabývá technickou rekultivací a biologickou rekultivací . 
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2 PASPORTIZACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Na skládce Letiště byl ukládán certifikovaný výrobek – stabilizát, tvořený směsí 

popele a odsiřovacích produktů. Certifikaci provedla firma Orgrez a.s., certifikát byl vydán 

dne 7. 3. 2005. 

Výrobek je určen pro separátní, kombinované nebo směsné zakládání při stavbách 

vnitřních a vnějších výsypek povrchových uhelných a neuhelných dolů a stavby násypů a 

zásypů v rámci zahlazování důsledků hornické činnosti. 

Skládka byla zřízena na základě stavebního povolení vydaného MÚ v Kadani dne 

30. 9. 1993. Byla vybudována jako skládka ostatních odpadů, které byly později 

definovány dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 „Katalogu odpadů“ jako: 

- 10 01 01 škvára, struska, kotelní prach 

- 10 01 05 pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin a 

skládka byla zatříděna jako skládka S-OO. 

Aby byly vytvořeny vhodné technické podmínky pro následné využití území, 

realizuje se stavba „Následná rekultivace skládky Letiště", se snahou začlenit 

rekultivovanou plochu do krajiny.  

Na tuto stavbu vydal MÚ v Kadani územní rozhodnutí dne 9. 3. 1998. Stavební 

povolení bylo vydáno dne 6. 8. 1998. Vodohospodářské stavební povolení vydal Ok. Ú. 

Chomutov, RŽP dne 23. 6. 1998 [11]. 

 Do provozu byla skládka uvedena na podkladě kolaudačního rozhodnutí 

Městského úřadu v Kadani ze dne 13. 12. 1999. Vodohospodářské objekty byly 

kolaudovány RŽP dne 10. 11. 1999 [6].  

Zájmové území skládky „Letiště“ má půdorysnou plochu 112, 37 ha.  

Povrchové vody se ze zájmového prostoru vypouštěly do okolních otevřených 

příkopů, vybudovaných Severočeskými doly a.s. v rámci rekultivace výsypky Merkur. 

Skládkový prostor je vybaven stávajícím těsnícím a drenážním systémem. Těsnění 

je položeno na dno a obvodové svahy skládky. Těsnění je dvojité a skládá se z 600 mm 

silného zemnícího koberce a dalších 3 x 200 mm minerálního těsnění z jílovitých zemin.  

Průsakové vody z drenážního systému skládky byli zachycovány ve třech jímkách 

průsakových vod. Jímka průsakových vod na západní straně skládky má objem 1400 m
3
. 

Jímky průsakových vod na východní straně skládky jsou gravitačně propojeny. U jímek na 
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západě a spodní jímky na východě je čerpací šachta, která byla osazena ponornými 

čerpadly určenými pro postřik povrchu skládky. Spodní jímka průsakových vod na 

východě, má objem 2500 m
3
. 

Pro čerpání vody byly v každé jímce instalovány 2 ponorné čerpadla s parametry 

Q = 4 l/s
-1

, H = 100 m. Provedení čerpadel umožňovalo trvalé čerpání agresivní vody. 

Čerpadla byly automaticky ovládány od max-min hladin v šachtě.    

Doplnění navrhovaného řešení realizace stavby o své poznatky a zkušenosti 

nebude mít vliv na současný stav skládky „Letiště“. 

 

Obrázek č. 1 - stav terénu před samotnou rekultivací - vlastní tvorba 
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3 OPTIMALIZACE NEJVÝHODNĚJŠÍ VARIANTY 

3.1 Maximální pohled 

Teze tohoto pohledu se opírá o maximální využití a ekonomický přínos pro 

region. Vhodným příkladem může být koncepce a řešení dnešního území známého pod 

jménem Lužická Jezera v německé spolkové republice.  

Tato oblast nacházející se mezi Berlínem a Drážďanami se stává vyhledávaným 

místem k rekreaci. Lužický hnědouhelný revír se proměňuje v největší evropskou jezerní 

oblast, jež byla vytvořena lidskou rukou. 

Tyto nově vytvořená umělá jezera o velikosti 14 000 hektarů, jsou modrýma 

očima tohoto kraje, co lákají k vodním radovánkám, což nemusí být pouze plavání. 

Vyzkoušet se dá třeba veslování na Knappensee nebo Silbersee, kde se nerušeně pokocháte 

krásnou krajinou. Jinou způsobem jak využít volný čas je plachtění na Senftenberger See. 

Na své si přijdou surfaři i rybáři. Lužická jezera se dají využít i k mimovodním aktivitám 

jako je cyklistika nebo in-line brusle. Tento mnohotvárný kraj potěší i náročnější cyklisty, 

pro které jsou připraveny různé tematické a dálkové trasy.  

 

Obrázek č. 2 - projížďka na kole okolo Lužických jezer 
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Koncepce a řešení Lužických jezer je nyní budována a již nyní se projevují 

předpokládané vize a tedy přínos společensky – ekonomický.  

Toto řešení je značně finančně náročné a díky ekonomické situaci a hlavně 

přímým dotacím ze strany státu a EU u nás hypoteticky téměř nemožné.  

3.2 Optimum 

Optimální varianta plně koresponduje s legislativními požadavky. Ty jsou 

v České republice dány v první řadě horním zákonem č. 44/ 1988 Sb., který v § 31 

stanovuje povinnosti provést nápravu devastovaného území. Dále pak například zákon 

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

lesích, podle kterého se samotná rekultivace provádí. Na plánování i realizaci každého typu 

rekultivace dohlíží příslušný orgán státní správy [1]. 

 Hlavním účelem je rekultivovat výsadbou plochu skládky „Letiště“ o rozloze 

112,37 ha. 

Zemědělská rekultivace bude na ploše 69,22 ha a konečným výsledkem bude 

plocha využívaná či využitelná jako extenzivní pastvina.. 

Lesnická rekultivace bude na ploše 35,6 ha, volba dřevin je dána nepříliš 

vhodnými vlastnostmi substrátu a stanovištními podmínkami.  

Zbylá plocha je využita například na příjezdové komunikace, nebo na systém 

odvodnění celého prostoru skládky „Letiště“. 

3.3 Finanční minimalistický pohled  

Tento model je výchozím stavem „nula“ pro investora s cílem vynaložení 

minimálních nákladů, při plnění nejnutnějších požadavků.  

Minimalistický pohled bere normy přímo nezávazně. 
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3.4 Posouzení variant 

Stát a organizace se dostávají do pozice vyjednávání, kde organizace by ráda 

vynaložila co nejméně finančních prostředků na nevýrobní (nevýnosný) charakter svého 

podnikání a stát by naopak viděl co nejvíce a efektivně zainvestovaných prostředků. 

Hybnou silou pro stát i organizaci se tak stává výklad legislativy a stanovených podmínek. 

Všechny tyto uvedené varianty sice splňují legislativní požadavky, ale pouze 

varianta 3.2 Optimum nachází východisko jak pro stát, tak organizaci.  

Posouzením všech tří variant jsem došel k názoru, že nejvhodnější varianta je 

varianta 3.2 Optimum. 

 

Obrázek č. 3 - pohled na východní část plochy „Letiště“ - vlastní tvorba 
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4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Technická rekultivace 

4.1.1 Úprava terénu po odstranění technologie 

Úprava terénu po odstranění technologie byla před zahájením technické 

rekultivace provedena tak, aby byly splněny požadavky dané normou ČSN 83 8035 – 

Skládkování odpadů, uzavírání a rekultivace skládek, a dle předchozích vyjádření MÚ z 

30. 4. 2002 a Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

ze dne 5. 1. 2005, které mimo jiné požadují boční sklony skládky ve sklonu min. 1:6 a min. 

sklon plata skládky 3 %. 

Stávající reliéf skládky neodpovídal výše uvedeným rozhodnutím státní správy. 

Proto se  upravily minimální a maximální sklony skládky - tj. minimální sklon 3% a 

maximální sklon 1:6.  

Před zahájením prací se provedlo geodetické zaměření skládky a na jeho základě 

se předložila realizační dokumentace stavby.  

Celkový objem hrnutého stabilizátu byl 303 900 m
3
. 

Terénní úpravy se provedly na ploše 106,36 ha. Zbylé území připadalo na 

obvodové komunikace, nebo jiné plochy bez nutnosti těchto úprav. 

Na základě předpokladů se terénní úpravy provedly hrnutím dozery. Pro tyto 

práce jsem využil dozery CAT D8T a CAT D6R. Tyto použité pracovní stroje jsem zvolil 

na základě jejich technických parametrů. Vzhledem k vlastnostem upravovaného materiálu 

bylo nutné, zkoordinovat práce na „Úprava terénu po odstranění technologie“ s akcí 

„Uzavření povrchu tělesa skládky“ z důvodu protiprašných opatření.  

Při hrnutí materiálu v teplém a slunečném období, docházelo ke značnému 

prášení. Prach byl pak dále větrem unášen na okolní obce a nepříjemně zhoršoval 

klimatické podmínky.  

Prováděné práce na této akci bych hodnotil i s odstupem času kladně. Na celé 

ploše skládky „Letiště“ se setkáváme s nejrůznějšími problémy, ale nepředpokládá se, že 

by byly způsobeny chybným postupem prací.  
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4.1.2 Uzavření povrchu tělesa skládky 

Před zahájením technické rekultivace se provedla finální úprava povrchu skládky 

(vyrovnání prosedlin, urovnání povrchu dozerem, odstranění cizích předmětů). 

Tvar tělesa skládky před její rekultivací se uvedl do podoby odpovídající  ČSN 83 

8035 tj. konečný povrch skládky bude ve sklonu min. 3%, boční svahy skládky budou ve 

sklonu min. 1:6.  

Na západní straně skládky se upravila na stávajícím výtlačném potrubí 

monolitická vodoměrná šachta o průměru 2 m a dále vypouštěcí (4ks) a odvzdušňovací 

(1ks) armatury chráněné kanalizačními betonovými skružemi o průměru 1 m.  

Z vodoměrné šachty byl odstraněn ocelový poklop a stávající monolit o pr. 2 m, 

tl. stěny 300 mm se  navýšil přibetonováním o 0,6 m. Pak došlo znovu k osazení ocelového 

poklopu.  

Betonové skruže, které chránily armatury se odstranily a nahradily se 

prefabrikovanými betonovými skružemi o průměru 1 m se stupadly. Ze skruží se provedlo 

pět komínů výšky 1 m. Komíny byly zakryty zákrytovými deskami. 

 Při návrhu postupu těchto prací bylo uvažováno s plánovanou povážkou 

rekultivačních zemin. 

Po ukončení výše uvedených činností se zahájilo vlastní uzavření povrchu tělesa 

skládky, které bylo provedeno zhutněním povrchu pojezdy válcem. Upravená pláň skládky 

byla povezena rekultivační vrstvou zeminy, která měla zároveň funkci protiprašného 

opatření, v mocnosti 300 mm v prostoru budoucí lesnické rekultivace a 450 mm v prostoru 

pro budoucí zemědělskou rekultivaci.  

Zdrojem zemin pro uzavření skládky byla deponie v prostoru skládky Letiště o 

celkovém objemu 545.000 m
3
.  

Prostor pod stávající deponií zeminy 8,5 ha byl zhutněn v rámci vytvoření 

deponie, proto plocha skládky pro hutnění byla 94,7 ha.   

Při ploše zemědělské rekultivace 69,2 ha a lesnické rekultivace 35,6 ha činí objem 

rekultivačních vrstev 420 000 m
3
. 

Deponie zeminy (6,5 ha) byla umístěna v prostoru navrženém pro zemědělskou 

rekultivaci, proto se pro zemědělskou rekultivaci pováželo zeminou pouze 62,7 ha.  
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Při realizaci této akce byl kladen velký důraz na povezení rekultivační zeminou 

v co nejkratší době, vzhledem k již zmiňovanému problému s prašností. Mým návrhem 

bylo použít nákladní automobil s větší kapacitou. Vzhledem k možnostem byly povolány 

Dumpery Volvo A 35 D 6x6, které díky své kapacitě 20 m
3
 a výkonem motoru 289 kW, 

značně práce urychlily.  

 

Obrázek č. 4 - dumper Volvo A 35 D 

Po provedení „Uzavření povrchu tělesa skládky“ bylo možné realizovat akci 

„Příprava pro biologickou rekultivaci“.  

4.1.3 Příprava pro biologickou rekultivaci 

Po ukončení „Uzavření povrchu tělesa skládky“ se mohlo přistoupit k vlastní 

přípravě území pro biologickou rekultivaci, která byla odlišná dle druhu biologické 

rekultivace. Biologická rekultivace byla dle konfigurace terénu rozdělena na lesnickou 

rekultivaci (35,6 ha) a zemědělskou rekultivaci (69,22 ha). 

Pro rekultivační vrstvy byly využity zeminy z deponií v prostoru skládky 

„Letiště“. Ornice z prostoru deponie ornice SD a.s. Merkur XV a struska z deponie 

v prostoru skládky „Letiště“. Pro lesnickou rekultivaci byla vytvořena vrstva zemin nad 

ochrannou vrstvou tl. 300 mm,  v následující skladbě: 
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- Ornice tl. 150 mm 

- Struska tl. 200 mm 

- Rekultivační zemina tl. 350 mm  

Při samotné nakládce jednotlivých vrstev skladby bylo využito pásového rýpadla 

Komatsu PC 350 Lc, které zajišťovalo nakládku nákladním automobilům, které 

dopravovaly materiál na požadované místo. Po jeho složení na místě vykládky došlo 

k rozhrnutí materiálu pojezdy dozery.  Pro správné provedení navezených vrstev byla 

provedena kontrola sondou. 

Po navezení těchto vrstev byla provede homogenizace zemní frézou do hloubky 

500 mm. 

 

Obrázek č. 5 - homogenizace zemní frézou – vlastní tvorba 

Krajský úřad Ústeckého kraje si ve svém vyjádření k této stavbě dal následující 

podmínku, která se týká lesnické rekultivace: 

Využitelnost navrženého substrátu (směs ornice a strusky) pro pěstování navržené 

lesní kultury je nutno ověřit půdoznaleckým rozborem zaměřeným na obsah a dostupnost 

živin, obsah humusu a oxidovatelnost uhlíku, mechanické vlastnosti a udržení vody 

v půdě. 

Před započetím prací bylo výše uvedené projednáno s Krajským úřadem 

Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství. Vyhovující výsledky 
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provedených rozborů byly předloženy Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství.  V případě nevyhovující skladby substrátu by se s Krajským 

úřadem provedla úprava navrženého substrátu tak, aby byly vytvořeny podmínky pro 

pěstování lesa. 

Uvažovalo se s úpravou substrátu ve formě startovací dávky hnojiva NPK. Toto 

uvažované řešení by sice splňovalo podmínky pro pěstování lesa, ale dle mého názoru, by 

bylo vhodnější hnojivo NPK nahradit například statkovými organickými hnojivy. Tomuto 

mnou navrženému řešení, ve snaze zamezit používání průmyslově vyráběných hnojiv, se 

podrobněji věnuji v kapitole 4.2.1 Zemědělská rekultivace. 

Na ploše určené pro zemědělskou rekultivaci se v rámci „Uzavření povrchu tělesa 

skládky“  provedla ochranná vrstva v tl. 450 mm. Na tuto ochrannou vrstvu se rozprostřela 

ornice v mocnosti 350 mm. 

Rekultivační zeminy na plochách lesnické i zemědělské rekultivace byly 

aplikovány v příslušné vrstvě  urovnáním povrchu bez hutnění. Pouze v prostoru 

komunikací a příkopů došlo k jejich zhutnění na 96 % PS. 

Objem zemin: 

- Rekultivační vrstva - zemina  125 000 m
3
 

- Ornice     296 000 m
3
 

- Struska     72 000 m
3
 

4.1.4 Odvodnění 

Pro odvedení povrchových vod z prostoru skládky byl navržen systém 

obvodových odvodňovacích příkopů. Na vlastním tělese skládky byly příkopy situovány 

podél obvodových komunikací. Podle konečného tvaru skládky a konfigurace okolního 

terénu byly příkopy zaústěny do recipientů.  

Recipientem pro západní část je stávající nádrž odvodňovacího systému 

rekultivované části výsypky. Z východní části jsou příkopy zaústěny do stávajících 

příkopů, které odvádějí vody na čerpací stanici důlních vod. Zde se uvažovalo s opevněním 

příkopů v celé délce tj. až k ČS důlních vod. Celková délka příkopů je 7897 m. 
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Obrázek č. 6 - obvodový odvodňovací příkop podél komunikace K1 - vlastní tvorba 

Opevnění příkopů je navrženo s ohledem na výpočty n-letých průtoků. Zpevnění 

příkopů bylo provedeno pokladem betonových žlabovek s betonovými deskami do 

pískového lože. Koryta příkopů byla provedena lichoběžníkového tvaru o šířce dna 0,5 – 

1,0 m, sklonu svahů 1:1,5 a hloubce cca 1,0 m. Sklony příkopů se pohybují v závislosti na 

konfiguraci terénu v rozmezí od 0,5% do 25%.  

Nad opevněním se svahy příkopů osely travní směsí s ohumusováním. 

Do budoucna se počítá, že odvodňovací systém bude v malém množství zásobovat 

vodou jezero, které vznikne po zatopení zbytkové jámy po lomu Libouš. Jezero bude 

průtočné a bude mít rozlohu 1083,2 ha. Objem vody bude 248 mil.m
3
 a maximální hloubku 

75,8 m. Pro budoucí jezero a jeho okolí je navrženo mnohostranné využití, a to především 

pro rekreaci, sport, koupání. Vytvořené jezero alespoň částečně zlepší klima v kraji a 

obstará lepší malý koloběh vody [3]. 

V rámci odvodnění byla řešena i likvidace průsakových vod. 

Průsakové vody se budou čerpat do elektrárny Prunéřov. 

Tato dílčí část se realizovala po „Úpravě terénu po odstranění technologie“, ale 

před „Uzavřením povrchu tělesa skládky“. 
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Od čerpání u průsakových jímek se položilo nové výtlačné potrubí PE 110, PN 

12,5. Celková délka potrubí je ve vlastním prostoru skládky 2 302 m a od skládky směrem 

k připojení na stávající potrubí je v délce 988 km. Celková délková délka potrubí je 3 290 

m. 

Potrubí výtlaku bylo uloženo do zapažené rýhy šířky 1,1 m na lože z písku tl.100 

mm. Bylo pohozeno štěrkopískem do úrovně 300 mm nad vrch potrubí.  

Nad potrubím se uložil signální vodič. Zbytek rýhy byl zasypán výkopovou 

zeminou se zhutněním. 

Propojení výtlaků z JPV východ a JPV západ bylo  provedeno v armaturní šachtě 

kde se osadily uzavírací a zpětné klapky. 

Další armaturní šachta byla provedena u připojení na stávající potrubí PE 110. 

Konstrukce armaturních šachet byla navržena jako monolitická železobetonová, 

z vodostavebního betonu, vyztužená vázanou výztuží a sítěmi. Staticky konstrukce působí 

jako rámová.  

Konstrukce šachet byla založena plošně na základové desce. Podkladní beton 

přesahuje obrys stěn o 150 mm v každém směru.  

Základová deska byla uložena na podkladním betonu C8/10 tl. 150 mm, pod ním 

je podkladní štěrkopískový polštář tl. 150 mm. Stěny a stropní konstrukce mají tl. 250 mm. 

Konstrukce jsou vyztuženy sítěmi KY-81 průměr 8 oka 100x100 mm. 

Prostupy ve stěnách byly osazeny před betonáží. Rámy poklopů byly do stropní 

desky osazeny také před betonáží. 

Čerpací stanice se vystrojila novými čerpadly. K osazení se použila čerpadla 

Lowara Z6166 09 - L6C - Q = 5 l/s, H = 100 m. 

Přípojka elektrické energie pro čerpadla v JPV – západ je  od připojovacího místa 

výtlaku podél výtlačného potrubí v celkové délce 2 200 m. Pro přípojku byl použit  kabel 

AYKY 3 x 50 + 35 mm. Kabelová přípojka byla uložena do výkopu šířky 400 mm, 

hloubky 800 mm. Kabel byl uložen v pískovém loži 100 mm pod kabelem a 200 mm nad 

kabelem. Nad kabelovou trasou v hloubce 300 mm je uložena výstražná fólie z PVC. 

Obě jímky průsakových vod JPV východ a JPV západ jsou osazena monitorovací 

jednotkou Fiedler-Magr M4016-L3. 
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4.1.5 Komunikace 

Stavební objekt Komunikace, se skládal ze dvou částí: 

Komunikace po obvodu skládky – stávající komunikační systém výsypky 

komunikace pro dopravu hmot – ornice z deponie 

Přehled délek komunikací: 

Tabulka č. 1 - komunikace po obvodu skládky 

Komunikace Délka (m) Plocha vč.výhyben (m
2
) 

K 1 5 467 22 693 

K 2 1 637 6 823 

K 3 975 4 065 

Komunikace okolo jímek 572 2 288 

Celkem  8 651 35 869 

 

Tabulka č. 2 - komunikace pro dopravu hmot 

Komunikace Délka (m) Plocha vč.výhyben (m
2
) 

K 4 853 3 577 

Celkem  853 3 577 

 

Tabulka č. 3 - komunikace celkem 

Komunikace celkem  9 504 39 446 
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Komunikace po obvodu skládky 

Tento objekt zahrnoval komunikace K 1, K 2, K3, včetně komunikací v okolí 

jímek průsakových vod. 

Po obvodu tělesa skládky a po hranicích zemědělské a lesnické rekultivace byly 

navrženy obslužné komunikace. Tyto komunikace by se realizovaly po zakrytí skládky a 

sloužily by  jako účelové komunikace především pro provádění biologické rekultivace a 

následnou pěstební péči.  

Komunikace byly šířky 4,0 m. 

Umístění výhyben mělo být podle rozhledových poměrů na komunikacích. 

Konstrukce vozovky a výhyben se měla provést v  následující skladbě: 

- Úprava pláně se zhutněním na 96 % PS 

- Geotextilie 

- Podklad ze štěrku frakce 63 – 125 tl. 300 mm 

- Kryt ze štěrku frakce 16 – 32 tl. 100 mm 

Komunikace měli navazovat na již vytvořený komunikační systém výsypky, 

resp.skládky „Letiště“. 

Trasy komunikací byly navrženy po obvodových hrázích skládky s přístupem 

k jímkám a čerpacím stanicím průsakových vod. Dále na vlastním tělese skládky sledují 

obslužné komunikace hranice mezi lesnickou a zemědělskou rekultivací. 

Výhybny byly délky 18 m a šířky 3,0 m.  

 

Obrázek č. 7 - skladba komunikace K2 - vlastní tvorba 
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Komunikace pro dopravu hmot 

V rámci tohoto objektu měla být provedla komunikace pro dopravu ornice 

z deponie, která je severně od skládky Letiště. 

Jedná se o komunikaci označenou jako K 4. Doprava by byla zajištována 

automobilovou dopravou. S ohledem na množství dopravované ornice byla navržena 

průběžná údržba komunikace s doplňováním konstrukčních vrstev vozovky v průběhu 

stavby. Na opravy komunikace poškozené provozem, bylo nutné uvažovat 75 % objemu 

kameniva ke zřízení nové komunikace. 

Po dokončení stavby by se komunikace upravila s definitivním povrchem a 

protokolárně se předali vlastníkům t.j. SD a EPR. 

Na komunikaci byly podle rozhledových poměrů navrženy výhybny. Šířka 

komunikace byla navržena 4 m, výhybny délky 18 m a šířky 3 m. 

Konstrukce vozovky byla zřízena v době provozu v následující skladbě: 

- Úprava pláně se zhutněním na 96% PS 

- Geotextilie 200  

- Štěrkodrť fr. 32-125 tl.400 mm 

Po ukončení stavby by se povrch všech komunikací urovnal se zřízením krytu ze 

štěrku frakce 16-32 mm v tl. 100 mm. 

 

Obrázek č. 8 - komunikace K4 -  vlastní tvorba 
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Jak už se několikrát ukázalo při realizaci jiných komunikací v prostorách DNT , je 

vhodné zakončit finální stav komunikací méně zrnitým materiálem, než je štěrk frakce 16 – 

32. V tomto případě je daleko vhodnějším materiálem pro finální vrstvu komunikace 

frakce 0- 32, především pro pojící funkci. 

 Proto jsem na základě několikaleté zkušenosti z cestami v tomto prostoru, navrhl 

jiné složení komunikací.  

Po samotné úpravě pláně se zhutněním a po vyhovujících zátěžových zkouškám 

se přikročilo k pokládce geotextílie, která zůstala stejného typu. Na tuto geotextílii byla 

navezena vrstva kameniva frakce 63-125 v mocnosti 350 mm. Na tuto vrstvu by 

následovala vrstva kameniva frakce 0-32 v mocnosti 150 mm, která se uvedla do 

požadovaného tvaru pojezdy grejdru a válce.  

Toto složení, je dle mého názoru,  plně dostačující pro budoucí využití 

komunikace. Neprojevily se zatím vážnější nedostatky a došlo tímto řešení i ke značné 

úspoře finančních prostředků. 

4.1.6 Doplnění stávajícího monitorovacího systému 

Na skládce „Letiště“ se sledovaly následující hydrogeologické a geotechnické 

kontrolní zřízení a objekty: 

- výškoměrné krabice - pro měření sedání povrchu těsnící polohy 

- měřidla tlaku vody- pro odečty výšek vodního sloupce 

- měřidla pórových tlaků - zapenetrovaná do oblasti těsnící vrstvy a do 

vybraných hloubkových horizontů 

- tyčové extenzometry - směrově orientované, horizontálně uložené a kotvené 

do povrchu minerálního těsnění pro měření vodorovných deformací 

v rovině těsnící vrstvy 

- geodetické stabilizované body - pro sledování deformací povrchových partií 

výsypky 
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Geodetické přístroje a objekty osazené v předpolí hráze skládky: 

- inklinometrické vrty - pro sledování hloubkového průběhu horizontálních 

deformací podloží 

- snímače pórových tlaků - instalované do vrtů 

- geodetické stabilizované body - pro sledování deformací povrchových partií 

výsypky 

Hydrogeologické přístroje a objekty: 

- hydrogeologické vystrojené pozorovací vrty 

- pozorovací piezometry  

- měrné objekty stávajících jímek průsakových vod (JPV) v předpolí úložiště 

pro zjištění úrovně a kvality podzemní vody a průsakových vod 

Hydrogeologická a geotechnická kontrolní zřízení a objekty uvedené výše byly 

doplněny o jedenáct nových geodetických pozorovacích bodů, které se umístily na platu 

rekultivované skládky. 

Geodetické pozorovací body slouží pro sledování deformací povrchových partií 

rekultivované skládky. 

Všechny body se umístily na plochy určené k zemědělské rekultivaci - tj. i 

v budoucnu budou na volném prostranství (pastvině). 

Geodetické pozorovací body se provedou  zaražením ocelové trubky dl. 2000 mm 

do zapaženého vrtu hl. 800 mm. Mezi tyčí a pažnicí byl proveden obsyp štěrkem. Na 

pažnici byl umístěn uzamykatelný poklop a bylo provedeno nulté měření geodetických 

pozorovacích bodů. 

Vzhledem k umístění nových geodetických pozorovacích bodů, které byly 

situovány na plochy zemědělské rekultivace, hrozí nebezpečí poničení vrtů. Geodetické 

vrty byly navrženy volně stojící, bez ochrany před poničením zemědělských strojů. 

V případě vyhovujících podmínek pro růst zemědělských plodin, by mohlo dojít 

k jejich růstu a plodiny by tak značně snížily viditelnost těchto geodetických pozorovacích 

bodů.  

Navrhuji proto řešení, které by směřovalo k ochraně geodetických bodů. Toto 

jednoduché řešení by spočívalo v osazení železobetonových skruží. Skruže by pak měly 

dostatečně ochránit geodetické pozorovací body před nepozorností osádky zemědělského 

stroje.   
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4.2 Biologická rekultivace 

Stavebním objektům zemědělská rekultivace a lesnická rekultivace předchází 

„Příprava pro biologickou rekultivaci“.  

Výsledky pedologických analýz potvrzují, že zeminy použité v rámci „Příprava 

pro biologickou rekultivaci“ jsou velmi těžké, jílovité, nevhodných fyzikálních vlastností, 

nízkého obsahu humusu a s deficitem některých živin.  

Výsadby v rámci zemědělské rekultivace se můžou zahájit až po půlročním 

slehnutí zemin od ukončení přípravy pro biologickou rekultivaci. 

 

Obrázek č. 9 - lesnická rekultivace východní svah skládky - vlastní tvorba 

4.2.1  Zemědělská rekultivace – 64,89 ha 

Konečným výsledkem této biologické rekultivace bude plocha využívaná jako 

extenzivní pastvina. Porost takovéhoto biotopu se stává z mělce kořenících dvouděložných 

bylin a trav, případně s jednotlivými spontánně rostoucími dřevinami keřového vzrůstu. 

Jejich účast v porostu bude za předpokladu realizace pastvy potlačována okusem 

pasoucími se zvířaty. Zemědělská rekultivace bude ukončena zařazením plochy do kultury 

pastvina [6]. 
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K překrytí se využije ornici deponovaná na deponii SD a.s. Merkur XV. Ornice 

představuje nejcennější selektivně skrývaný půdotvorný substrát, který by měl být 

používaný výhradně pro zemědělské účely (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 

č.334/ 1992 Sb., vyhláška č.13/ 1994Sb. [7].  

Přirozené bakteriální a další oživení tohoto materiálu je potlačeno. Úprava půdy 

se proto zahájí rekultivačními agrotechnickými postupy.  

V mezidobí mezi ukončením „Příprava pro biologickou rekultivaci“ a založením 

porostu, se oseje plocha brukvovitým křížencem, ozimnou řepkou či hořčicí, podle ročního 

období.  

Pro případ pastviny se provede dvouletý rekultivační postup v této podobě: 

1.  rok luskovinoobilní směska (peluška 120 kg.ha
-1 

+ oves 60 kg.ha
-1

) 

2.  rok jetelotravní směs ve složení: jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava 

ovčí, psineček bílý, sveřep bezbranný, jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník 

růžkatý, tolice dětelová v celkové dávce 50 kg.ha
-1

. 

Taková to směs je vhodná pro trvalé pastviny nepravidelně přepásané, případně 

s jednou sečí v průběhu vegetace.  

Pěstební péče spočívá v dotaci živin a sklizni zelené hmoty v průběhu 

rekultivačního procesu. Fosforečná a draselná hnojiva se budou aplikovat po sklizni a 

rozdrcení brukvovité předplodiny, při podmítce. Dusíkatá hnojiva se budou aplikovat za 

vegetace na jaře. 

Porost se bude sklízet v rekultivační fázi jednou za sezónu v srpnu případně 

později, po vysemenění většiny komponent porostu. Případné zahájení pastvy je možno až 

třetím rokem po založení porostu. 

Pěstební péče je nenáročná, spočívá v přepásání porostu, případně v jedné seči 

v srpnu. 

Dohnojování se bude provádět podle výsledků půdních rozborů jednou za tři roky.  

- osetí brukvovitým křížencem – v mezidobí mezi „Příprava pro biologickou 

rekultivaci“ a osetím luskovinoobilní směskou 

- požnutí předplodiny a její rozmetání na místě – srpen 0. roku rekultivace 

- zapravení zelené hmoty do půdy podmítkou – srpen 0. roku rekultivace 

- orba na hloubku 23 – 30 cm s hnojením P a K průmyslovými hnojivy – říjen 

0. roku rekultivace 
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- příprava půdy – smykování, brány – jaro 1. roku rekultivace 

- setí luskovinoobilní směsky – březen 1. roku rekultivace 

- válení – ihned po zasetí 

- hnojení dusíkem v dávce 30 – 50 kg/N.ha
-1

 – květen 1. roku rekultivace 

- požnutí směsky s ponecháním na místě – červenec 1. roku rekultivace 

- zapravení zelené hmoty do půdy mělkou orbou – srpen 1. roku rekultivace 

- příprava půdy – smykování, brány – srpen 1. roku rekultivace 

- setí trvalé pastevní směsi – září 1. roku rekultivace 

- válení – ihned po zasetí 

- hnojení dusíkem v dávce 30 kg/N.ha
-1

 – květen 2. roku rekultivace 

- sklizeň s ponecháním posečené hmoty na místě – srpen 2. roku rekultivace  

- dosetí trvalé pastevní směsi – září 2. roku rekultivace 

- hnojení dusíkem v dávce 30 kg/N.ha
-1

 – květen 3. roku rekultivace 

- sklizeň s ponecháním posečené hmoty na místě – srpen 3. roku rekultivace  

Zemědělská rekultivace se týká celkové plochy 64,89 ha ve třech dílčích částech. 

Nad tuto plochu se počítá se zemědělskou rekultivací v poněkud odlišné variantě v okolí 

jímek průsakových vod, na severním svahu jílové hrázky skládky „Letiště“ a mrtvé 

prostory mezi okrajem skládky a komunikacemi. Zde se provede založení travního porostu 

vhodného pro zatěžované povrchy s dominancí jílku vytrvalého a jetele plazivého.  

Plocha po terénní úpravě a slehnutí se překryje 15 cm mocnou vrstvou orniční 

vrstvy a provede se osev uvedenou směsí. V době vegetace se provede dohnojení porostu 

granulovaným hnojivem NPK v dávce 30 kg/N.ha
-1

. Další péče o porost bude spočívat 

v pravidelném sečení dvakrát za vegetační sezónu po dobu dvou let. 
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Obrázek č. 10 - zemědělská rekultivace – vlastní tvorba 

Půdní organismy potřebují pro svůj růst organické látky. Proto by bylo vhodné 

nahradit NPK jiným, ekologickým, způsobem hnojení.  Aby se zajistil jejich rozvoj, měla 

by se dovezená organická hmota na pole vrátit ve formě kvalitních statkových hnojiv, nebo 

jiné organické hmoty. Tak se dá zajistit vhodně zdroj výživy pro půdní organismy [4]. 

Za určitého způsobu použití se pro zkvalitnění poměrů dají použít i organické 

odpady a průmyslové komposty, které jsou nejen významným zdrojem humusu v půdě, ale 

můžou plnit i významné funkce protierozní a upravovat vodní režim půdy [10]. 

4.2.2  Lesnická rekultivace – 20,83 ha 

Povrch skládky byl upravován bez těsnění nepropustnými materiály, proto je 

možno do druhového spektra dřevin vysazovaných na tělese úložiště zařadit méně vzrůstné 

stromy s hloubkou kořenových systémů do 100 cm. Tím je poskytnuta možnost vytvoření 

různorodějšího porostu výškově rozčleněného s vyšší estetickou a krajinotvornou funkcí. 

Výsadby v rámci lesnické rekultivace se mohou zahájit až po půlročním slehnutí 

zemin od ukončení Přípravy pro biologickou rekultivaci. 

Nepříliš vhodné vlastnosti substrátu a extrémní stanovištní podmínky lokality 

mají značně omezující význam při volbě druhů dřevin vhodných pro rekultivaci. Z druhů 

fytogeograficky příslušných a současně schopných snášet dané zvláštnosti stanoviště se 

můžou použít druhy křovin: brslen evropský, dřišťál obecný, hloh obecný, líska obecná, 

ptačí zob obecný, trnka obecná, svída krvavá, řešetlák počistivý.  
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Ze stromů je možno použít tyto druhy: dub zimní, lípa srdčitá, jasan ztepilý 

(vápencový ekotyp), javor mléč, javor babyka, habr obecný, dub červený, olše zelená, 

topol osika, jeřáb ptačí, z jehličnanů borovici lesní. 

Tyto druhy dřevin se bude sázet takto: keře budou vytvářet lemy souvislých 

výsadeb stromů a budou lemovat komunikace a jiné výrazné terénní útvary. Konkrétní 

způsob výsadeb je nutno určit v Realizačním projektu. Způsob výsadeb ovlivní počty 

jednotlivých druhů.  

V mezidobí mezi ukončením Přípravy pro biologickou rekultivaci a výsadbou 

křovin se provede na plochách založení travního porostu s protierozním účinkem, 

charakteru xerotermní pastviny. Výsadby dřevin se provedou do tohoto porostu, který se 

před zahájením výsadeb poseče.  

Popis provedení lesnické rekultivace je členěn podle jednotlivých lokalit. 

Lokalita a) - 1,27 ha  

Jde o lokalitu s největší svažitostí, ohroženou svahovou erozí. Na ploše nepřichází 

v úvahu její převrstvení z důvodu nepřístupnosti pro techniku. Na ploše se provede 

výsadba obalovaných sazenic do jamek bez výměny zeminy. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o vzdušný líc uzavírací hráze, nebudou zde vysazovány dřeviny stromového vzrůstu.  

Lokalita se osází druhy: líska obecná, hloh obecný, ptačí zob obecný, brslen 

evropský, dřišťál obecný, trnka obecná, svída krvavá a řešetlák počistivý v řadách 

souběžných s vrstevnicemi. 

 Líska obecná do vnitřních řad, hloh do vnějšího pláště, ptačí zob rozptýleně po 

celé ploše jako budoucí podrost vzrostlejších druhů. Spon 1x1 m . 
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Líska obecná

Hloh obecný

Ptačí zob obecný

Brslen evropský

dřišťál obecný

trnka obecná  

svída krvavá

řešetlák počistivý

zimolez obecný

 

Graf č. 1 - znázornění zastoupení vysázených keřů lokalita a) 

Jednotlivé druhy křovin budou vysazovány v jednodruhových skupinách po cca 

50 sazenicích, skupiny budou rovnoměrně rozptýleny po celé ploše lokality a). 

K výsadbě se použije dvouletá balená sadba místní provenience. Sadba musí být 

založená v obdobných klimatických podmínkách, jako je lokalita úložiště. Sazenice se 

budou sázet na podzim do vyhloubených jamek bez výměny zeminy. Do této lokality jsou 

přiřazeny mrtvé prostory mezi okrajem skládky a komunikacemi o ploše 0,06 ha. Zde se 

provede založení travního porostu vhodného pro zatěžované povrchy s dominancí jílku 

vytrvalého a jetele plazivého.  

Plocha se po terénní úpravě a slehnutí překryje 15 cm mocnou vrstvou orniční 

vrstvy a provede se osev uvedenou směsí. V době vegetace se provede dohnojení porostu 

granulovaným hnojivem NPK. Další péče o porost bude spočívat v pravidelném sečení 

dvakrát za vegetační sezónu. 

Provedení pěstební péče pro lokalitu a): 

Bude se provádět pěstební péče o založené porosty dřevin a bude spočívat 

v těchto úkonech: 

- dosadby uhynulých sazenic - 2. rok 20 % původního rozsahu výsadeb, 3.rok 

20 % dosadeb 2. roku, 4. rok 20 % dosadeb 3. roku 
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- celoplošné vyžínání 2x ročně ve vhodných agrotechnických podmínkách 

- přihnojení NPK v dávce 3 dkg na sazenici 2. a 4. rokem po výsadbě 

- aplikace herbicidů nebude prováděna 

- aplikace rodenticidů bude realizována podle výsledku monitoringu výskytu 

myšovitých škůdců  

- kosení zatravněných ploch 2x ročně 

Lokalita b) – 14,85 ha  

Plochu 14,2 ha se osází stromy v druhové kombinaci: dub zimní, borovice lesní, 

habr obecný, javor mléč, lípa srdčitá, olše zelená, jeřáb ptačí, třešeň ptačí. Spon 1,2 x 1,0 

m. Okraje plochy se osází keři v pruhu 1 metr širokém sestávajícím z jedné řady (celková 

plocha 0,27 ha. 

 

Graf č. 2 - znázornění zastoupení vysázených stromů lokalita b) 

Keře do okraje plochy: 

Líska obecná, Hloh obecný, Trnka obecná, Svída krvavá, Ptačí zob obecný, 

Brslen evropský, Zimolez obecný 
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Do této lokality jsou přiřazeny mrtvé prostory mezi okrajem skládky a 

komunikacemi o ploše 0,38 ha. Zde Zhotovitel provedl založení travního porostu 

vhodného pro zatěžované povrchy s dominancí jílku vytrvalého a jetele plazivého. Plochu 

po terénní úpravě a slehnutí Zhotovitel překryl 15 cm mocnou vrstvou orniční vrstvy a 

provedl osev uvedenou směsí. V době vegetace Zhotovitel provedl dohnojení porostu 

granulovaným hnojivem NPK v dávce 30 kg*ha
-1

. Další péče o porost bude spočívat 

v pravidelném sečení dvakrát za vegetační sezónu. 

Lokalita c2) – 1,39 ha  

Jde o lokalitu obdobných charakteristik jako severně ukloněný svah lokality b). 

Bylo provedeno osázení obdobným způsobem s použitím stejné druhové skladby stromů: 

dub zimní, borovice lesní, habr obecný, javor mléč, lípa srdčitá, olše zelená, jeřáb ptačí, 

třešeň ptačí.  

Bude použito stejných technologických postupů. Sazenice budou ve sponu 1,2 x 

1,0 m. I tato lokalita se proti okolí uzavřela pruhem keřů v jedné řadě (1 m šíře). Celková 

plocha keřů 0,053 ha. 

dub zimní

borovice lesní

habr obecný

javor mléč

lípa srdčitá

olše zelená

jeřáb ptačí

třešeň ptačí

 

Graf č. 3 - znázornění zastoupení vysázených stromů lokalita c2) 
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Keře do okraje plochy: 

Líska obecná, Hloh obecný, Trnka obecná, Svída krvavá, Ptačí zob obecný, 

Brslen evropský, Zimolez obecný 

Lokalita d) – 3,03 ha  

Lokalita sestává ze dvou dílčích částí. Větší je ukloněná k východu v úhlu 

srovnatelném s předchozími dílčími lokalitami. Menší část lemuje jižní okraj úložiště 

v úzkém pásu a byla osázena keři (plocha 0,091 ha) a svah je v těchto místech mírnější. 

Plocha 2,808 ha se osází stromy v druhové kombinaci: dub zimní, borovice lesní, 

habr obecný, javor mléč, lípa srdčitá, olše zelená, jeřáb ptačí, třešeň ptačí. Spon 1,2 x 1,0 

m. Okraje plochy byly osázeny keři v pruhu jeden metr širokém sestávajícím z jedné řady 

(celková plocha 0,131 ha). 

 

Graf č. 4 - znázornění zastoupení vysázených stromů lokalita d) 

Keře do okraje plochy: 

Líska obecná, líska obecná, trnka obecná, svída krvavá, ptačí zob obecný, brslen 

evropský, zimolez obecný. 
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Úzký pás v západní části:  

Líska obecná, Hloh obecný, Trnka obecná, Ptačí zob obecný, Brslen evropský, 

Dřišťál obecný, Svída krvavá, řešetlák počistivý, Zimolez obecný. 

Lokalita e) – 0,29 ha 

Lokalita se vyznačuje strmým svahem exponovaným k východu. K osázení je 

doporučena tato druhová kombinace keřů: brslen evropský, hloh obecný, líska obecná, 

ptačí zob obecný, svída krvavá, javor babyka. Spon 1 x 1 m.  

Keře byly vysázeny v tomto zastoupení: 

Líska obecná, Hloh obecný, Javor babika, Svída krvavá, Ptačí zob obecný, Brslen 

evropský. 

U lokalit b), c2), d), e) se provedou tyto úkony:  

Provede se výsadba stromů a keřů v uvedeném druhovém složení. Použije se 

technologie výsadby do vyhloubených jamek 35 x 35 x 20 cm. Sazenice se vysadí ve 

skupinách druhových kombinací velkých do 2 ha u stromů, u keřů v jednodruhových 

skupinách velkých 500 až 1000 m
2
. Rozestup sazenic v řadách 1 m, vzdálenost řad 1,2 m. 

Keře v lemových partiích jednotlivých celků budou vysazovány obdobnou technologií, ve 

sponu 1 x 1 m. 

K výsadbám se použije dvouletá prostokořená sadba místní provenience. Sadba 

bude založená v obdobných klimatických podmínkách, jako je lokalita úložiště. Sazenice 

se vysadí na podzim do vyhloubených jamek bez výměny zeminy. Po výsadbě se sazenice 

opatří mulčem ze smrkové kůry 15 l na sazenici. 

Výpočet počtu sazenic na jednotku plochy: 

Spon 1 x 1,2 m  -  8 33 ks 

Spon 1 x 1 m   -  10 000 ks 

Plochy osázené sazenicemi se chrání proti škodám způsobeným zvěří drátěnými 

oplocenkami. Výsadby se budou provádět do již realizovaných oplocenek. 
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Obrázek č. 11 - výstavba oplocenek – vlastní tvorba 

Oplocení bude tvořeno kůly průměru 200 mm a délky 2,8 zasazenými do země po 

3 m na hloubku 1,0 m. Tato část sloupu + 0,2 m se impregnuje proti zemní vlhkosti. Výška 

oplocenky bude 1,9 m s tím, že zábrana bude tvořena ocelovým pozinkovaným pletivem 

výšky 1,6 m s velikostí ok 5 x 5 cm. Pletivo se na horní i spodní straně připevní na dřevěné 

ráhno, které se provede rovněž z kulatiny, ale průměru 100 mm a je přibité na sloupy. 

Stejné ráhno bude přibito i na horní plochu sloupu.  Každý třetí sloup bude opatřen šikmou 

vzpěrou z kulatiny průměru 0,1 m a délky 3,0 m zasazenou do země na hloubku 0,5 m 

uvnitř oplocenky. I tato část vzpěry na délku 1,0 m bude impregnována proti zemní 

vlhkosti. 

Pro umožnění vstupu i vjezdu do oplocenky bude jedno 3 m pole oplocenky – v  

místě sjezdu ze štěrkové komunikace na hospodárnici - upraveno pro možnost vysazování. 

Úprava spočívá ve vytvoření dílu 2,7 x 1,8 m z ráhen průměru 100 mm s pletivem 

na celou plochu. Na tento díl se připevní dva 4 m dlouhé ráhna průměru 100 mm. Za tato 

ráhna je snímací díl jednak možno uchopit a sejmou a jednak je zavěsit na sloup opatřený 

věšadlem, tvořeným jedním vodorovným a jedním šikmým kusem ráhna průměru 100 mm 

dl. cca 500 mm. 

Části kůlů, které budou pod úrovní terénu, se opatří nátěrem proti hnilobě, nebo se 

opálí ohněm. Do každé oplocenky se provedou přechody po cca 200 m a vjezd. 
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Délky oplocenek:  

lokalita b) – 2848 m - západ 

lokalita c2) – 548 m - východ 

lokalita d) – 1298 m - východ 

Celková délka oplocenek je 4693m.  

Návrh pěstební péče pro lokality b), c2), d), e) 

Bude se provádět pěstební péče o založené porosty dřevin a bude spočívat 

v těchto úkonech: 

- dosadby uhynulých sazenic - 2. rok 20 % původního rozsahu výsadeb, 3. 

rok 20 % dosadeb 2. roku, 4. rok 20 % dosadeb 3. roku 

- hnojení dosazovaných sazenic 2. rokem po výsadbě NPK 30 g k sazenici 

- celoplošné vyžínání 2x ročně ve vhodných agrotechnických podmínkách - 

plánováno včetně 5. roku po výsadbě 

- opětovné přihnojení NPK 30 g k sazenici 4. rokem po výsadbě  

- aplikace herbicidů nebude prováděna 

- aplikace rodenticidů bude realizována podle výsledku monitoringu škůdců  

- kosení zatravněných ploch 2x ročně 

- okopávání nebude prováděno z důvodu aplikace mulče 

- úprava tvaru dřevin nebude prováděna 

- zálivka nebude prováděna 

Lesnická rekultivace – zatravnění (i příkopů)  

Na ploše 16,70 ha se provedl založení travního porostu s protierozním účinkem, 

charakteru pastviny.  

V okolí jímek průsakových vod a na jílové hrázce rozšíření skládky ,,Letiště“ se 

provede založení travního porostu vhodného pro zatěžované povrchy s dominancí jílku 

vytrvalého a jetele plazivého. Plocha po terénní úpravě a slehnutí se překryje 15 cm 

mocnou vrstvou orniční vrstvy a provede se osev uvedenou směsí. V době vegetace se 

provede dohnojení porostu granulovaným hnojivem NPK v dávce 30 kg/N.ha-1. Další péče 

o porost bude spočívat v pravidelném sečení dvakrát za vegetační sezónu. 
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Pěstební péče, která se bude provádět, je nenáročná a spočívá v přepásání porostu, 

případně v jedné seči v srpnu. Dohnojování se bude podle výsledků půdních rozborů 

provádět jednou za tři roky.  

Sekání ploch okolo příkopů a komunikací 

V zájmovém prostoru jsou plochy, které budou vyžadovat průběžné sečení 2x za 

rok. 

Jedná se o plochy okolo příkopů (stanoveno sečení v pruzích š. 3m), mezi 

příkopem a komunikací (sečení v pruzích 1 a 1,5m), podél jižní komunikace K1 (v celé 

délce š. 2m) a pruhy vzniklé mezi komunikací a oplocenkou u komunikací K2 a K3 . 

Česká republika je na 12 místě mezi evropskými státy v lesnatosti. Celkem lesy 

pokrývají 33% území našeho státu [2]. 

Během následující zimy se bude na lokalitě Hutná kácet větší počet vzrostlých 

stromů. Lokalita Hutná se také nalézá v areálu DNT, ve vzdálenosti cca.10 km od skládky 

Letiště. Mnoho těchto stromů starých asi 70 let je proschlých s dutinami v kmenech a 

větvích. Dutiny vznikly tlením dřeva, nebo je vytesali datloví ptáci, kteří kromě jiných 

ptáků, zde nacházejí vhodná hnízdiště.  

Cílem tohoto mého návrhu je využít těchto dostupných stromů pro zachování a 

zlepšení hnízdních podmínek v této oblasti tím, že kmeny s dutinami nebudou 

zlikvidovány jako palivové dřevo, ale kusy dostupných kmenů budou ve vhodných délkách 

dopraveny a svisle umístěny na bezpečných místech lesnické rekultivace, kde 

v budoucnosti nebudou hnízdící ptáci rušeni, ani ohroženi. Je velmi pravděpodobné, že 

ponechané kmeny až do jejich úplného vyschnutí nebo ztrouchnivění budou poskytovat 

potencionálně vhodná stanoviště pro  hmyz.  

Přemístěné a svisle umístěné kmeny nemusejí být ani příliš vysoké. Stačí délka 

okolo 3 metrů. 

 Odborné poznatky prokazují, že při nerušení ptáků (což bude případ pro veřejnost 

zatím uzavřené oblasti důlního prostoru DNT) mohou zahnízdit i ve výšce kolem jednoho 

metru. Využit se mohou i kmeny bez dutin, protože je pravděpodobné, že datlovití ptáci 

budou zkoušet v nich zhotovit nové hnízdní dutiny. Po několika letech, kdy dřevo 

horizontálně položených kmenů bude tlít, tato hmota pak bude poskytovat životní prostředí 
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pro další druhy hmyzu. Horizontálně narovnané kusy kmenů na jedné stabilní hromadě pak 

poskytnou i útočiště a ochranu pro drobné šelmy, které pak loví škodlivé hlodavce. 

 Doporučuji i vybudování určitého počtu hromad naštěpovaného materiálu a 

drobných větví, které se pokryjí vrstvou kamenů a tlející materiál uvnitř bude sloužit jako 

vhodné prostředí pro rozmnožování plazů. Pro umístění těchto hromad je nutné vybrat 

vhodná slunná stanoviště, která se hojně nacházejí na východní straně skládky.  

Vertikálně, nebo horizontálně umístěné mrtvé kmeny stromů nebudou působit 

v krajině neesteticky a nepřirozeně, protože zaschlé stromy a srovnané dříví se v naší 

krajině vyskytují zcela běžně.  

Na vertikálně umístěné kmeny, zakotvené do země, se dají zavěsit i komerčně 

vyráběné budky, určené pro menší dravce a sovy, např. poštolky.  

Místo komerčně vyráběných budek se dají použít i krátké kusy kmenů s dutinami. 

Umístění výše uvedených stanoviště by měla být po konzultaci s ornitology.  
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5 ZÁVĚR 

V kraji pod Krušnými horami se využívá bohatství, hnědého uhlí, ukrytého pod 

zemí od minulého století. Šachty byly od samého začátku zdrojem energie pro průmysl. 

Havířinou se živila značná část obyvatel už za Rakouska – Uherska. Kraj, díky nově se 

naskytující možnosti získání práce, přinesl i nárůst lidí z jiných částí Čech, Slovenska a 

ještě vzdálenějších oblastí. Tito lidé zde založili nové domovy a jejich potomci zde dnes 

pracují, a to právě na šachtách a elektrárnách. Uhlí přineslo do tohoto kraje pokrok a 

rozkvět, ale na druhé straně je samozřejmé, že těžba uhlí ovlivnila i nepříznivě krajinu a 

životní prostředí. Kraj musel obětovat mnoho obcí a koukat na devastaci hezké krajiny a 

životního prostředí. To vše v zájmu celé republiky [8]. 

Záměrem těžařských společností je uvést území, které jim bylo propůjčeno 

minulými generacemi do lepšího stavu [9]. 

Při posuzování různých variant rekultivace jsem došel k tomu, že principielně je 

směr zvolené rekultivace je správný, ale při další analýze jsem narazil na další aspekty, 

které je zapotřebí opravit. 

Doufám, že tyto změny přinesou významné poznatky základního výzkumu pro 

rekultivační praxi i pro aplikace ochrany přírody. Zároveň by v nemalé míře měly ponížit 

náklady nejenom při realizaci samotné stavby, ale i výhledově, na údržbu a chod skládky 

„Letiště“.  

Mnou provedené změny: 

- V kapitole 4.1.1 – zvolená mechanizace 

- V kapitole 4.1.2 – zvolená mechanizace 

- V kapitole 4.1.5 – změna složení komunikací 

Mnou navrhované změny: 

- V kapitole 4.1.3 - náhrada NPK za organická hnojiva 

- V kapitole 4.1.6 – ochrana geodetických pozorovacích bodů 

- V kapitole 4.2.1 - náhrada NPK za organická hnojiva  

- V kapitole 4.2.2 – využití dostupného materiálu na zlepšení podmínek pro 

ptáky, plazy, atd.. 
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