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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem plánu sanace a rekultivace štěrkopískovny Ledčice. 

V první části jsou uvedeny základní geografické a geologické údaje a nynější stav těžby. 

Dále je popsán současný plán sanace a rekultivace v této lokalitě. V poslední části práce 

navrhuji plán sanace a rekultivace štěrkopískovny. V závěru je technicko-ekonomické 

zhodnocení navrženého řešení.  

 

Klíčová slova: plán sanace a rekultivace, štěrkopískovna 

 

 

 

Summary 

 

The master’s thesis deals with the propsal of the plan of remediation and reclamation of the 

gravelous sand deposit Ledčice. The first section contains basic geografic and geological 

information and current state of mining. It also describes the current plan for remediation 

and reclamation of this area. At the last section of this master’s thesis I propose my plan of 

remediation and reclamation of the gravelous sand deposit. The conclusion describes the 

technical-economic evolution of the proposed solution.  

 

Key words: plan of remediation and recultivation, gravelous sand deposit 
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Úvod 
 

  

Dobývací prostor Ledčice leží v celém svém rozsahu ve Středočeském kraji, v okrese 

Mělník, na katastrálním území obce Ledčice (679 691). Vlastní území, kterým se zabývá 

tato diplomová práce, se nachází ve střední části stanoveného dobývacího prostoru 

Ledčice. Město Mělník je od středu ložiska vzdáleno cca 14 km na východ. Kralupy nad 

Vltavou leží 10 km jižně a od města Roudnice nad Labem leží cca 9 km severním směrem. 

Terén ložiska je mírně zvlněný s nadmořskou výškou od 224 do 232 m n.m. Obec 

Ledčice se nachází cca 500 m  východně od lokality. Ložisko je s ohledem na prodej 

hotových výrobků velmi dobře polohově situováno. Dobývací prostor je na SV ohraničen 

silnicí II. třídy č. 608, na níž ústí výjezd z provozovny a na JV pak silnicí III/24623 

Ledčice – Sazená – Budihostice. Celá zájmová plocha plánovaného rozšíření těžby je 

v současnosti tvořena zemědělsky obhospodařovanými pozemky. 

Ložisko Ledčice je výhradním ložiskem nevyhrazeného nerostu o celkové rozloze 

1,1777667 km
2
 (117 ha 77 a 66,7 m

2
) a je vymezeno nepravidelným 18-ti úhelníkem. 

Těžba na ložisku začala dle schváleného POPD pro I. etapu v roce 1997. Těženou 

surovinou jsou štěrkopísky.  

Tato diplomová práce vychází ze současného souhrnného plánu sanace a rekultivace 

(dále jen SPSR) štěrkopískovny Ledčice po vytěžení ložiska a doplňuje ho o vlastní návrh 

na sanaci a rekultivaci prostoru, který je v současné době těžen.  

Obecně je cílem rekultivací zohlednit následky těžby a znovu vytvořit krajinu, kterou 

bude možné dále zemědělsky, lesnicky, vodohospodářsky či jinak společensky využívat. 

Rekultivační opatření musí být motivováno nejen zájmy lidské populace, ale i ve prospěch 

přírody.  

Smyslem rekultivací není návrat k původnímu stavu krajiny, neboť to již není možné. 

Výsledkem sanace a rekultivace štěrkopískovny Ledčice by mělo být území přírodního 

charakteru částečně zalesněné a částečně využívané k pěstování zemědělských plodin.  

Cílem mé diplomové práce je popsat současný návrh sanace a rekultivace a navrhnout 

takové řešení, které by co možná nejméně zasahovalo do krajinného rázu dané oblasti a 

našlo po zahlazení hornické činnosti další plnohodnotný způsob využití. 
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1. Charakteristika ložiska, úložně – geologické poměry, 

stav zásob 

1.1.  Popis ložiska  

1.1.1. Investor 
 

KÁMEN Zbraslav, a.s. 

IČO: 018 204 60 

Sídlo: Žitavského 1178, 156 21 Praha 5-Zbraslav [7] 

 

Obrázek 1. Štěrkopískovna Ledčice (zdroj: www.mapy.cz) 

1.1.2. Vymezení dobývacího prostoru, administrativní a geografická 

situace 
 

Ložisko Ledčice leží přibližně uprostřed mezi Kralupy nad Vltavou a Roudnicí nad 

Labem (9 km JV od Roudnice n. L.), v západní části katastrálního území Ledčic (679 691). 

Povrch ložiska je součástí morfologicky výrazné, mírně zvlněné Řípské tabule a leží 

v nadmořské výšce 224 – 232 m n. m. Řípská tabule se v zájmové oblasti mírně uklání 
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k severovýchodu do nevýrazné terénní erozní deprese JV – SZ směru, ústící do 

levobřežního přítoku potoka Čepele. 

Chráněné ložiskové území Ledčice, stanovené k zajištění ochrany celého výhradního 

ložiska štěrkopísku Ledčice, je poměrně velkého rozsahu a zasahuje k.ú. obcí Ledčice, 

Nová Ves, Sazená, Chržín, Budihostice, Mnetěš a Vodochody.  

Dobývací prostor Ledčice byl stanoven roku 1974 a změněn (rozšířen) v roce 1995 

rozhodnutím Obvodního báňského úřadu (OBÚ) v Kladně. Dobývací prostor (rozšířený) je 

část bloku č. 34. Dobývací prostor v celém rozsahu leží na katastrálním území obce 

Ledčice. Ohraničení dobývacího prostoru je umělé – na severovýchodě silnicí I/8 Praha – 

Teplice, na jihovýchodě jde přibližně po spojnici vrtů Le 12 – Le 58. Jihozápadní hranice 

DP respektuje požadavek orgánů vojenské správy na ochranné pásmo letiště. Západní, 

severozápadní a severní hranice DP probíhá po katastrální hranici obce Ledčice. 

POPD – III. etapy prostorově navazuje na dosud platné POPD – I. etapy z roku 1997 

a následně na dosud platné POPD – II. etapy z roku 2003 a řeší pokračování hornické 

činnosti ve střední a západní části DP Ledčice (jednotlivé etapy jsou zobrazeny v mapě viz. 

přílohy).[1,2] 

 

Obrázek 2. Pohled na štěrkopískovnu Ledčice 
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1.1.3. Báňsko legislativní charakteristika ložiska 
 

Ložisko Ledčice je výhradním ložiskem nevyhrazeného nerostu. Rozhodnutí o 

výhradním ložisku vydalo Ministerstvo stavebnictví ČSR dne 18.12.1972 pod č.j. OIP/4-

788/72. 

 

Číslo ložiska:  B 3 002 300  [8] 

 

CHLÚ: Ledčice: stanoveno MŽP dne 20.11.1992 pod č.j. 176/702 32/92 o 

výměře 9,5284105 km
2 

 

Dobývací prostor: dobývací prostor Ledčice byl stanoven rozhodnutím 

Československého kamenoprůmyslu, generálním ředitelstvím v 

Praze dne 15.1.1974 pod zn. DP-76/73. Tento DP byl vymezen 

nepravidelným obrazcem s 6 vrcholy na ploše 0,29196 km
2
 (29 ha 

19 a 60 m
2
) 

 

  výměra DP Ledčice byla změněna (rozšířena) rozhodnutím OBÚ dne 

22.12.1995 pod č.j. 5802/95/465/Žk/Vch na celkovou rozlohu 

1,1777667 km
2
 (117 ha 77 a 66,7 m

2
). Je vymezen nepravidelným 

18-ti úhelníkem (vrcholy jsou značeny číslicemi 1 – 18 a určeny 

souřadnicemi v systému JTSK) 

 

1.2.  Geologická stavba okolí a vlastního ložiska 

1.2.1. Geologie vlastního ložiska 
 

Ložiskově geologická charakteristika 

ložiska byl zastižen poměrně strmý pravý svah starého údolí, stoupající až na úroveň 

228 m n.m. 

Vlastní surovinu představují štěrkopísky o průměrné mocnosti 10 m. Na jejich bázi 

převládá štěrkopísková poloha, svrchní polovina až třetina má výrazně písčitý charakter. 
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Uvnitř ložiska se často vyskytují polohy se zvýšeným podílem odplavitelných částic, často 

i s proplástky jílu, které byly ve výpočtu zásob vyčleněny jako výkliz.  

Jílovitý výkliz je těžen současně se surovinou, odtříděn v úpravárenském procesu a 

ukládán na deponii skrývky. 

Skrývku tvoří humusovité sprašové hlíny o mocnosti 40 – 60 cm, svrchní zahliněná 

poloha náplavů je často mocná 1 – 1,5 m. 

Ve vlastním prostoru POPD se mocnost suroviny a skrývky pohybuje v tomto rozmezí: 

Podloží ložiska tvoří křídové segmenty, většinou křídové slínovce stáří spodní až 

střední turon. Nejhlubší část starého vltavského koryta klesá z 215,6 m n.m. na jihu do 

213,0 m n.m. na severozápadě a má mírně meandrující průběh. V jihovýchodní části  

    Tabulka 1. Mocnost suroviny a skrývky 

 surovina  

celkem 

skrývka  

celkem 

z toho ornice 

minimální mocnost (m) 7,8 0,2 0,1 

maximální mocnost (m) 13,3 1,1 0,7 

průměrná mocnost (m) 10,6 0,7 0,4 

 

Z tabulky je zřejmé, že mocnost suroviny v zájmovém území POPD je velmi 

vyrovnaná, bez větších výkyvů.  

Mocnost skrývky je malá a rovněž poměrně vyrovnaná. Ve většině průzkumných vrtů 

byla ověřena mocnost 0,5 – 0,7 m, výjimečně až 1,1 m a pouze ojediněle klesá mocnost 

skrývky na 0,2 m. 

 

       

Obrázek 3. Pohled na skrývkový řez 
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Stratigrafická charakteristika 

Z regionálně geologického hlediska náleží širší území k České křídové pánvi, faciální 

oblasti pražské (vltavsko – berounské). Bezprostřední podloží ložiska tvoří turonské 

slínové sedimenty. Podle geologických map se zhruba v podloží prostoru ložiska 

předpokládá rozhraní mezi bělohorským souvrstvím (spodní turon) na východě a jizerským 

souvrstvím (střední turon) na západě.  

Štěrkopískové vltavské fluviální sedimenty, které tvoří ložisko, náležejí střednímu 

pleistocenu (kvartér), stáří této terasy je mindel 1. Tyto sedimenty pokrývají rozsáhlou 

plošinu od Uhů a Hleďsebe na jihu k Ledčicím na východě, Loucké na západě a 

Vodochodům na severu. 

 

Litologická a petrografická charakteristika 

Litologické složení terasy je charakteristické pozitivním gradačním zvrstvením. Na 

bázi převládají valouny o průměru cca 15 cm, ojediněle i větším. Směrem k povrchu 

nastává zjemnění, svrchní třetina má výrazný písčitý charakter. 

Štěrkopísky ve spodní části náplavů obsahují cca 25 % štěrkové frakce. Jejich mocnost 

je proměnlivá. Velikost valounů je v průměru až 15 cm, ve střední poloze pak 4 – 7 cm. 

Valouny mají různý stupeň opracování. 

Základní hmotu štěrkopísků ložiska tvoří písek světle šedohnědé, žlutohnědé až šedé 

barvy. Ve složení valounů převládá křemen ( až 75 %), dále jsou zastoupeny buližník, 

křemence, žula, granodiority, spility, porfyry, diabázy, amfibolity, fylity, spongility, 

slepence a pískovce. Živce se vyskytují velmi vzácně. V jemných  frakcích jsou v malém 

množství zastoupeny slídy a těžké minerály. Jíl, vyskytující se ve štěrkopísku, je většinou 

volný, rozptýlený, k bázi jeho podíl ubývá. Hlavním jílovým materiálem je illit, přimísen 

je kaolinit. Písky ve svrchní části ložiska jsou slabě jílovité až jílovité, při povrchu často 

silně jílovité. Podle zrnitostních rozborů jsou středně až jemně zrnité. 

 

Hydrogeologická charakteristika 

Širší okolí ložiska náleží k jižní části České křídové pánve a je vázáno na písčité 

segmenty. Má artézký charakter s vyšší volnou hladinou a je vázán na propustné uloženiny 

spodního turonu. Zvodnění kvartérních štěrkopísků je vydatné a mají zpravidla 

hydrogeologickou souvislost s otevřeným tokem Labe a Vltavy. 
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Na vlastní ložiskové štěrkopísky je vázán obzor podzemní vody s volnou hladinou 

podzemní vody. Křídové podloží, prakticky nepropustné, má spád od 228 m n.m v jižní 

části k 213 m n.m. v severní části ložiska. V době provádění průzkumných prací se úroveň 

rozhraní mezi suchými a zvodnělými štěrkopísky pohybovala v rozmezí 218,5 – 218,7 m 

n.m. Úroveň hladiny podzemní vody v monitorovacích vrtech prováděných v roce 1996 

dosahovala hodnot 216,5 – 217,7 m n.m., v roce 2001 dosahovala hodnot 216,2 – 217,4 m 

n.m. 

V závěrečné zprávě hydrogeologického průzkumu DP Ledčice, prováděného za účelem 

zajištění zdroje technologické vody je maximální úroveň hladiny podzemní vody 

zaznamenána na jižní hranici ložiska – 217,8 m n.m. Směrem k severozápadu hladina 

postupně klesá a na severní hranici ložiska dosahuje 215,7 m n.m.  

Ve vlastním prostoru POPD – III. etapy se hladina ustálené podzemní vody pohybuje 

(podle geologického průzkumu) v rozmezí 7,9 m – 12,1 m pod povrchem, průměrná 

hodnota je 10,7 m pod terénem. 

Na ložisku je prováděn průběžný monitoring úrovně hladiny a jakosti podzemních vod.  

1.3. Přírodní klimatické podmínky 
 

 

Oblast, ve které se DP Ledčice nachází, jsou klimatické podmínky hodnoceny jako 

teplé T2, pro které je charakteristické teplé a suché léto, s krátkými přechody mezi 

jednotlivými ročními obdobími. Zima bývá obvykle suchá a krátká, s velmi krátkým 

obdobím trvání souvislé sněhové pokrývky.  

 

  Tabulka 2. Klimatické charakteristiky v oblasti (roční průměry a extrémy) 

Průměrná roční teplota vzduchu 8,5 °C 

Průměrný roční úhrn srážek 453 mm 

Průměrný roční úhrn slunečního svitu 1440 h 

Průměrná rychlost větru 2,8 m/s 

Průměrný počet mrazových dnů 99 

Průměrná teplota ve vegetačním období (4.-9. měsíc) 15°C 

Průměrný úhrn srážek ve vegetačním období (4.-9. měsíc) 306 mm 

Průměrný úhrn slun. svitu ve vegetačním období (4.-9. měsíc) 1093 h 

Absolutní extrémy teplot vzduchu min.-28°C, max. 38°C 
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Tabulka 3. Základní klimatická charakteristika 

Počet letních dnů                                    50-60 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90-100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200-300 mm 

Průměrný roční úhrn srážek                   542 mm 

 

1.4. Jakostní charakteristika 
 

Úkolem technologických prací předběžné etapy průzkumu na ložisku Ledčice v roce 

1981 bylo kvalitativní vyhodnocení štěrkopískových akumulací řeky Vltavy z hlediska 

použitelnosti ve stavebnictví. Jakostní technologické vyhodnocení  vycházelo z požadavků 

tehdejších státních norem. 

Sítové rozbory ukázaly, že jde o štěrkopísek s proměnlivým zrnitostním složením jak 

ve smyslu vertikálním, tak horizontálním. Svrchní partie jsou  jemnějšího charakteru, kde 

se ojediněle vyskytují polohy jemných 100% písků. Směrem k bázi ložiska přibývá 

štěrkových valounů a hlavní procento je vázáno na hrubé frakce 16 – 32 mm a nad 32 mm. 

Při bázi se ojediněle vyskytují valouny nad 125 mm a dosahují 20 – 25 cm. Písčitý podíl, 

který tvoří hlavní skladbu štěrkopísku, tj. frakce 0 – 4 mm je středně zrnitý a hlavním 

procentem  jsou zastoupena zrna 0,5 – 1,0 mm. 

Za účelem zkvalitnění a obohacení zrnitostní skladby produktu bude drcená hrubá 

štěrková frakce nad 32 mm vracena zpět do suroviny, následně pak tříděna na požadované 

frakce. 

Obsah odplavitelných částic v jednotlivých segmentech vrtů kolísá. Jílové komponenty 

jsou vázány hlavně na písčitý podíl, tudíž podpovrchové polohy jemných písků jsou ve 

většině případů silně jílovité. Směrem do podloží a s přibývající štěrkovou frakcí ubývá 

jílové složky tak, že ve spodních metrážích se vyskytují segmenty s obsahem 

odplavitelných částic do 3 %. Humusovitost suroviny se pohybuje při kalorimetrickém 

stanovení v rozmezí A – B. Nasákavost hrubého kameniva se u všech vrtů pohybuje pod 

normovou hranicí 1,5% a dosahuje rozmezí 0,4 – 1,0 %. 

Výsledky zkoušky trvanlivosti na frakcích 4 – 8 mm, 8 – 16 mm a 16 – 32 mm 

ukázaly, že kamenné částečky jsou čerstvé nebo slabě navětralé a ve všech svých 

hodnotách vyhovují požadavkům ČSN pro třídu A. Rovněž procento otluku L.A. ukazuje, 
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že kamenné součástky jsou čerstvé a dobře odolné vůči drcení. Procento otluku L.A. se 

pohybuje v rozmezí 22 – 28% a splňuje tím požadavek ČSN pro třídu A. 

Tvarový index zrn v zrnitostních frakcích 4 – 8 mm, 8 – 16 mm a 16 – 32 mm plně 

vyhovuje požadavku pro třídu A. 

 Obsah celkové síry SO3, sledovaný u písčité i štěrkové frakce, je ověřen v setinách 

procenta, přičemž normou povolená hranice je 1 %. [1,2] 

 

Obrázek 4. Barevnost a zrnitost frakce 16 – 32 mm 
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2. Současný stav dobývání a technologie úpravy 

v předmětné lokalitě 

2.1.  Popis těžebního prostoru 
 

Plocha prostoru určeného pro těžbu, která není v současné době dobývána je intenzivně 

obhospodařována jako orná půda. Na plochách budoucího těžebního prostoru rostou běžné 

polní plodiny, které se střídají podle osevního postupu. Zájmová plocha sousedí na SV se 

současně roztěženou plochou a zázemím úpravny, na okolních stranách pak s dalšími lány 

orné půdy. Tato část ložiska, stejně jako v předchozích etapách, je těžena vůči okolnímu 

terénu zahloubenou (jámovou) těžebnou. Těžba postupuje jihozápadním směrem a do 

vytěženého prostoru se rozšiřují kalová pole. 

 

Skrývkový řez 

Skrývka je těžena ve dvou vrstvách, odpovídající mocnosti ornice (průměrně 0,4 m) a 

mocnosti ostatních skrývek (průměrně 0,3 m). Ornice bude postupně skryta v celé ploše 

plánované HČ, vlastní skrývka mezi ornicí a surovinou je převážně vyhodnocena v severní 

(okolí vrtu Le 31-81). Na části území vlastní skrývka není téměř zastoupena a veškerou 

skrývku tvoří ornice. 

Výška skrývkového řezu bude v zájmovém prostoru velmi stabilní. Průměrná výška 

skrývkového řezu je 0,7 m, maximální výška 1,1 m (právě v okolí vrtu Le 31-81). 

Při tvarování závěrného svahu skrývky při hranici dobývacího prostoru budou spojeny 

dílčí skrývkové řezy (ornice, vlastní skrývka) a skrývkový řez bude upraven do jednotného 

sklonu stěny 1:2 (přibližně 26°). 

Minimální předstih skrývkových řezů před těžebním surovinovým řezem je 20 m, u 

závěrného svahu je minimální předstih 2 m. 

 

Těžební řez 

Provozní svahy těžebny jsou v geotechnickém posouzení navrženy ve sklonu 4:1, tedy 

přibližně 76°(mezi 70°a 80°) od horizontály. Dlouhodobě je nutno počítat s postupnou 

degradací smykové pevnosti a se samovolným zmírňováním sklonu svahů až na 40°. 
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Průměrná mocnost štěrkopísku v zájmovém území je 10,6 m. Při těžbě surovinového 

řezu bude splněna podmínka č.2 rozhodnutí OBÚ v Kladně z 17.3.1997 o udělení výjimky 

z ustanovení § 35 odst. 1 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb. V místech, kde mocnost ložiska 

štěrkopísku přesáhne 10 m, bude těžba probíhat tak, aby rozvalem obnažená část těžebního 

řezu nikde nebyla vyšší než 10 m. 

Obrázek 5. Pohled na těžební řez 

 

Závěrné svahy těžebny budou dotěženy do max. sklonu provozního sklonu 70°- 80°. 

Při těžbě podél západní hranice DP nebude surovina dotěžována až ke spodní hraně 

závěrného skrývkového řezu. Předpokládáme-li postupné sesvahování stěny do přirozené 

sklonitosti 40°, bude svrchní hrana těžebního řezu dotěžena do takové vzdálenosti od paty 

skrývkového řezu, aby postupným sesvahováním stěny nedošlo k překročení linie 

dobývacího prostoru svrchní hranou těžebny. Např. v případě 10 m výšky těžebního řezu 

by horní hrana těžebního řezu měla zastavit přibližně 12 m před spodní hranicí 

skrývkového řezu. 

V souladu s požadavky na sanaci závěrných svahů, jak byly projednány při 

projednávání povolení stávající HČ v DP Ledčice, budou i v rámci sanačních prací tohoto 

POPD závěrné svahy dosypány do průměrného sklonu 1:3, to je cca 18° a následně 

rekultivovány lesnickou a zemědělskou rekultivací podle schváleného plánu rekultivace 

vytěženého prostoru. Šířka pásma sanace a lesnické rekultivace závěrných svahů je 30 m.  
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Stanovení maximálního generálního svahu těžebny v postupové a závěrné fázi [4] 

 

Úhel generálního svahu těžebny je počítán jako úhel mezi spojnicí horní hrany 

skrývkového řezu, spodní hrany těžebního řezu a horizontálou. Generální svah je stanoven 

jako maximální, je tedy vypočten z maximálních hodnot skrývky a suroviny v zájmovém 

území. 

H - celková výška lomových stěn (skrývkový řez + surovinový řez) 

L – vodorovná vzdálenost svrchní hrany skrývkového řezu a spodní hrany 

surovinového řezu 

 

Generální svah v postupové fázi (generální provozní svah štěrkopískovny): 

H = 1,1 m (max. výška skrývkového řezu) + 10,0 m (max. výška surovinového řezu) = 

11,1 m 

L = 2,2 m (skrývka) + 20,0 m (předstih skrývkového řezu) + 11,9 m (surovina) = 34,1 m 

tg α = H : L = 11,1 : 34,1 = 0,3255 

α = 18°02´ 

 

Generální svah v závěrné fázi (generální závěrný svah lomu): 

H = 1,1 m (max. výška skrývkového řezu) + 10,0 m (max. výška surovinového řezu) = 

11,1 m 

L = 2,2 m (skrývka) + 2,0 m (předstih skrývkového řezu) + 11,9 m (surovina) = 16,1 m 

tg α = H : L = 11,1 : 16,1 = 0,6894 

α = 34°35´ 

 

Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru 

Hornická činnost u hranice DP nevyžaduje zvláštní opatření. Hranice skrývkového řezu 

bude viditelně označena a po úpravě závěrného svahu bude zahájena technická a 

biologická rekultivace. 

Opatření při těžbě podél hranice DP, podle kterého svrchní hrana těžebního řezu bude 

dotěžena do takové vzdálenosti od paty skrývkového řezu, aby postupným sesvahováním 

stěny do přirozené sklonitosti (cca 40°) nedošlo k překročení linie DP svrchní hranou 

těžby. 
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Vzhledem k tomu, že na zemědělských pozemcích sousedících s pozemky, na nichž 

dochází ke skrývkové a těžební činnosti, bude prováděno obdělávání až do okamžiku 

vytýčení ročního záboru, bude na hraně skrývkového řezu vybudován ochranný val o min. 

výšce 1 m, šířce 2 m a označen výstražnými tabulemi, nebo výstražnou páskou. 

 

Způsob rozpojování hornin 

HČ v DP Ledčice bude prováděna bez použití trhacích prací. Surovina je dobře 

těžitelná, bude rozpojována pomocí mechanismů pro prováděn zemních prací (dozéry, 

nakladače, rypadla). 

 

Umístění důlních staveb 

V ploše povolené HČ podle POPD - I. etapy bylo v blízkosti stabilní úpravny těženého 

kameniva vybudováno první kalové pole. Další kalová pole jsou a budou budována v ploše 

povolené HČ podle POPD - II. a III. etapy. 

Pro umožnění ukládání kalů v průběhu dalšího pokračování HČ je nezbytné zřídit nové 

odkaliště. Stavba kalových polí v západní části DP Ledčice bude prostorově navazovat na 

stávající kalová pole, která jsou situována západně a jižně od úpravny kameniva. 

 Kalová pole jsou důlní stavbou, kterou povoluje orgán Státní báňské správy podle 

ustanovení § 23, odst. 4 a 5 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(Horní zákon) v platném znění. V tomto smyslu je povolena „hornická činnost – stavby 

k čerpání důlních vod a odkaliště v DP Ledčice“ v ploše povolené HČ podle POPD - I. 

etapy (rozhodnutí OBÚ v Kladně zn. 5995/03/511.4/ŽÁK/VCH ze dne 30.7.2003). Zřízení 

odkališť v prostoru povolené hornické činnosti podle dokumentace POPD – II. etapa  je 

povoleno rozhodnutím  OBÚ v Kladně č.. 8340/II/03/511.4/ŽÁK/STŘ ze dne 13.11.2003. 

V prostoru předpokládaného POPD – III. etapy budou navržena kalová pole v celém 

rozsahu dané etapy. Kalová pole budou zřízena  na vytěžené ploše, tedy nad hladinou 

podzemní vody. Dílčí jímky kalových polí budou vymezeny hrázemi budovanými 

skrývkovými zeminami z ložiska. 

Rozsah kalových polí je stanoven na celé ploše POPD jako maximální, výška hrází 3 – 

4 m (v závislosti na reliéfu těžby). Předpokládaná hladina vody v odkališti je 0,5 – 1 m pod 

korunou hráze. Jednotlivá kalová pole budou zřizována postupně, po odtěžení suroviny. 

Kalová pole budou plnit funkci odkalovacích nádrží v průběhu těžby štěrkopísku 

v dobývacím prostoru a postupně budou zaplněna produkty odkalování. V rámci provádění 
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sanace a rekultivace budou upraveny okraje kalového pole (zarovnání a úprava svahů 

hrází). Plocha kalových polí bude rozhrnuta a převrstvena vrstvou podorničí a ornice. 

Zemědělsky, lesnicky rekultivována nebo budou vybírána a poté znovu převrstvena 

sanačními materiály.  

 

Rozvod vody a odvodnění lomu 

Do správní budovy je zavedena užitková voda. Pitná voda se dováží. V areálu závodu 

je proveden rozvod technologické vody mezi kalovým polem a nádrží s technologickou 

vodou a mezi nádrží s technologickou vodou a úpravnou. Dále k doplňování technologické 

vody je vedeno potrubí z jímky důlních vod do nádrže na technologickou vodu. 

Odvodnění okolní úpravny kameniva a expedice je provedeno dešťovou kanalizací, 

která ústí do důlních vod. Plato těžebny je odvodňováno vsakováním do štěrkových vrstev. 

 

Umístění deponií 

Deponie skrývek je umístěna jižně od objektu výrobny suchých maltových směsí  

(SAKRET CZ k.s.), v prostoru povolené HČ podle POPD. Jejich založení zajišťuje 

oddělené ukládání humózní hlíny – ornice a ostatních skrývek. 

Deponie ornice je založena ve východní části plochy, která byla v dokumentaci POPD 

vymezena pro deponie. Nájezd na deponii je zřízen z příjezdové komunikace v blízkosti 

objektu pro výrobu suchých maltových směsí.  

Deponie skrývky je založena v západní části prostoru vymezeném pro deponie. Nájezd 

na deponii skrývky je stejný jako nájezd na deponii ornice, deponie skrývky je umístěna 

blíže objektu pro výrobu maltových směsí.  

Průměrný sklon svahu deponie ornice a deponie skrývek odpovídá sypnému úhlu cca 

40°. 

Deponie ornice a skrývky jsou navrženy tak, aby pojaly kubaturu ornice a skrývky, 

které budou skryty během HČ – I., II. a III. etapy (180 tis. m
3
 ornice a 116 tis. m

3
 ostatních 

skrývek). Na deponie však nebude ukládána veškerá natěžená ornice, resp. skrývka. 

Kromě deponování ornice a ostatní skrývky (podorničí) na vymezené deponie budou 

tyto materiály stále ve větší míře používány při průběžné rekultivaci, prováděné podle 

plánu sanace a rekultivace ve vytěžených prostorech ložiska. Objemy ornice a skrývky, 

uvedené v předchozím odstavci, nebudou tedy deponovány v celém rozsahu. 
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Deponie budou sloužit jako dočasná rezerva skrývkových zemin pro provádění 

rekultivačních prací. 

 

Obrázek 6. Deponie skrývkových zemin 

2.2. Technologie skrývkových prací 
 

V celém DP je realizován jeden skrývkový řez. Skrývkové zeminy jsou odstraňovány 

běžnými mechanismy (buldozery, bagry a čelními nakladači) nakládány a převáženy 

nákladními automobily nebo kloubovými dempry ve třech dílčích polohách: 

a) ornice 

b) podorničí 

c) ostatní výkliz (silně jílovité proplástky a zahliněné písky) 

Jednotlivé skrývkové polohy pokud možno nejsou deponovány, ale rovnou se používají 

pro sanační a rekultivační práce na již vytěžených prostorech. 

 

2.3. Technologie dobývání 
 

V zahloubené jámové těžebně v jednom těžebním řezu nad hladinou podzemní vody je 

surovina těžena kolovým nakladačem, který naváží surovinu do násypky nad pasovým 
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dopravníkem, ze které je vypouštěna na pasový dopravník. Tento pasový dopravník 

dopravuje surovinu na meziskládku s tunelovým odběrem. Výhodou tohoto řešení je stálá 

zásoba suroviny pro technologickou linku, neboť nedochází k přerušení toku materiálu, 

čímž je zajištěn maximální možný výkon technologické linky a tím i požadovaná kvalita 

finálních výrobků. 

 

Obrázek 7. Pohled na těžební řez a násypku 

 

2.4. Technologie úpravy 
 

Surovina je z meziskládky dopravována pasovým dopravníkem do vrchní části 

technologické linky. V technologické lince je materiál vyprán, roztříděn, zrna nad 4 mm 

jsou podrcena v drtiči a znovu protříděna a prosprchována, aby byla zaručena maximální 

možná kvalita finálních výrobků. Odpadní kaly jsou odváděny do kalových polí. 

Vyráběné frakce jsou: 0/4, 4/8, 8/16/, 16/22. 

Expedice hotových výrobků probíhá ze zemních skládek pod haldovacími pasy daných 

frakcí.  
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2.4.1. Stav zásob 
 

Jak je již výše zmíněno, od roku 1997 provozuje těžbu v štěrkopískovně Ledčice 

společnost KÁMEN Zbraslav, spol.s.r.o., nyní KÁMEN Zbraslav, a.s.  

Ke 31.12.2014 byly  geologické zásoby suroviny v celkové výši objemu  69 513 tis.m3. 

Z toho v kategorii: 

- bilanční prozkoumané volné ve výši  14 317 tis. m
3 

- bilanční prozkoumané vázané ve výši 269 tis. m
3
 

- bilanční vyhledané volné ve výši  43 0744 tis. m
3
 

- bilanční vyhledané vázané ve výši  1 760 tis. m
3
 

 Celkové bilanční zásoby ve výši  60 090 tis. m
3
 

- nebilanční prozkoumané volné ve výši 0 tis. m
3
 

- nebilanční prozkoumané vázané ve výši   0 tis. m
3
 

- nebilanční vyhledané volné ve výši  8 981 tis. m
3
 

-  nebilanční vyhledané vázané ve výši   442 tis. m
3
 

 Celkové nebilanční zásoby ve výši  9423 tis. m
3
  

 

2.5.  Sanační a rekultivační práce 

2.5.1.  Plánované sanační a rekultivační práce 
 

Zásadními úpravami terénu bude sanace dna a stěn těžebny. Při pracích technické 

rekultivace se předpokládá minimální sklon terénu cca 0,1%, a to směrem k vysázeným 

plochám zeleně v severní části ložiska. V ploše těžebny budou po ukončení HČ zaplněná 

kalová pole, jejichž hráze budou v rámci sanačních prací rozhrnuty a rovněž tak materiál 

v nich akumulovaný (odvodněné kaly). Díky tomu se úroveň terénu dna pískovny v tomto 

prostoru zdvihne o cca 0,5 metru. Následně bude takto nově vymodelovaný terén 

převrstven 0,7 m silnou vrstvou zúrodnění schopných materiálů ze skrývek a urovnán. 
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Stěny pískovny 

 

Předkládaný plán rekultivace řeší jen část DP. Zároveň se však předpokládá, že po 

vytěžení tohoto prostoru dojde bez prodlev k pokračování těžby. Z toho důvodu se svahy 

navazující na předpokládanou budoucí těženou oblast řeší jako svahy dočasné – provozní. 

Sanace dočasných svahů bude řešena tak, aby byly dostatečně stabilní na nezbytně 

dlouhou dobu pro případ nutné prodlevy v těžbě, která se však nepředpokládá. Biologická 

rekultivace je řešena v základní variantě na celou plochu zájmového území vyjma 

dočasných- provozních svahů, jejichž ozeleňování nemá z důvodu dočasnosti smysl. 

V rámci sanačních prací budou závěrné svahy upraveny takovým způsobem, že budou 

sesvahovány do bezpečných a dlouhodobě stabilních sklonů. Jejich koruna bude stržena a 

následné dosypání svahů do konečného úhlu bude provedeno za použití skrývkových a 

výklizových materiálů z ploch, na nichž bude aktuálně probíhat těžba.  Cílem prací je 

vymodelovat co nejpřirozeněji vzhlížející terén. Závěrné svahy budou proto pozvolné a 

v rohových partiích zaoblené. Jejich sklon nebude převyšovat poměr 1:3. 

 

Dno pískovny 

 

Báze dna těžebny je uvažována v úrovni 0,5 m nad hladinou podzemní vody. 

Odtěžením suroviny bude řešený prostor oproti původnímu terénu zahlouben zhruba o 10 

m. Po dokončení hornické činnosti budou v tomto prostoru zbudovány odkalovací nádrže. 

Po jejich zaplnění odplávkami (kaly) budou hráze mezi jednotlivými nádržemi rozhrnuty a 

materiál z nich spolu s materiálem v jímkách akumulovaným bude rovnoměrně rozhrnut po 

celé ploše těžby. Díky tomu bude kóta dna vytěženého prostoru zvýšena o cca 0,5 m. Další 

navýšení terénu na konečnou kótu dna bude představovat převrstvení terénu zúrodněné 

schopnými zeminami v mocnosti 0,7 m. 
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2.5.2. Požadavky na sanaci a rekultivaci dle vydaných správních 

rozhodnutí 
 

Rozhodnutí a stanoviska vydávaná již ke stanovení dobývacího prostoru na ložisku 

Ledčice požadují provést po ukončení těžby rekultivaci zemědělskou a lesnickou. 

V průběhu projednávání návrhu DP Ledčice s orgány ochrany životního prostředí byl 

poměr zemědělské a lesnické rekultivace stanoven na 64,38 ha zemědělské půdy a 43,44 

ha lesa. Plošné rozmístění v rámci DP Ledčice je takové, že lesní plochy jsou soustředěny 

k východní hranici DP podél státní silnice č. II/608 a do lesního biocentra v jižní části DP. 

Souvislé lesní plochy jsou propojeny závěrným svahem na severozápadní a západní hranici 

DP Ledčice. 

Provádění rekultivačních prací úzce navazuje na provádění těžby štěrkopísků. Při 

předpokladu roční těžby 640 000 t štěrkopísků bude hornická činnost v této III. etapě těžby 

v DP Ledčice probíhat po dobu necelých 6-ti let. Souběžně s těžbou ve III. etapě bude 

probíhat hornická činnost i ve II. etapě POPD a sanace a rekultivace v části I. etapy POPD. 

Obecně v celém DP Ledčice probíhá těžba v jednotlivých postupech tak, aby bylo možné 

již vydobyté prostory průběžně sanovat a rekultivovat a dotčené pozemky tak v nejkratším 

možném termínu navracet zemědělsko-lesnickému využívání. Tento postup nebude 

dodržen pouze u ploch vázaných technologickým vybavením pískovny a výrobnou 

suchých maltových směsí, které budou lesnicky rekultivovány na závěr exploatace ložiska, 

tedy po vytěžení všech zásob štěrkopísků. V poslední fázi po ukončení těžby budou rovněž 

rekultivovány plochy, na nichž budou zbudovány kalové jímky, které budou součástí 

technologického procesu úpravy štěrkopísků. 

Z generelu sanace a rekultivace vyplývá, že zemědělská rekultivace bude provedená na 

snížené bázi na ploše budoucího dna lomu, lesnická rekultivace pak v prostoru stávajícího 

zázemí pískovny a na závěrných svazích, které budou před rekultivací upraveny do sklonu 

1:3. Kvůli obavě z možné kontaminace podzemních vod a odlišné propustnosti inertních 

materiálů běžně používaných k zavážkám lomů, nebude vytěžený prostor po ukončení 

těžby zavážen. K sanačním a rekultivačním pracím bude použit pouze materiál ze  skrývek 

a výklizů. 

Předpokládaný plán sanace a rekultivace území dotčeného hornickou činností v I., II. a 

III. etapě těžby v DP Ledčice plně akceptuje výše zmíněný a schválený generel sanace a 

rekultivace a vychází z něj. [2] 
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2.5.3. Technický plán a harmonogram prací 
 

HČ a následná rekultivace je v rámci III. etapy POPD plánovaná na celkové výměře 

19,7023 ha. Ve vytěženém prostoru  je plánovaná výstavba nových odkalovacích polí. Před 

vlastní těžbou bude v předstihu na jednotlivých částech DP skryta ornice a podorničí, které 

budou ihned použity k sanaci a rekultivaci již vytěžených partií ložiska, tedy vytěžených 

ploch a kalových polí v prostoru I. a II. etapy. Časový úsek prováděných prací je závislý na 

postupu těžby a tím pádem i v závislosti na poptávce a prodeji hotových výrobků. 

 

Obrázek 8. Pohled na technologickou linku a skládku hotových výrobků 

 

2.6. Harmonogram postupu těžby 
 

Generální rozdělení rekultivovaných ploch v DP Ledčice je patrné z mapové přílohy. 

Ačkoli nebudou dodrženy postupy záboru jednotlivých ploch pro těžbu ani plánovaný 

časový harmonogram rekultivačních prací, bude výsledný obraz krajiny totožný 

s navrženým, projednaným a schváleným generelem rekultivace. Rozloha průběžně 

rekultivovaných ploch bude v maximální možné míře kopírovat postup záboru pro těžbu co 

do prostoru i času. Odnětí pozemku ze ZPF na nejdelší časový úsek (34 let) bylo 

v minulosti provedeno u ploch vázaných umístěním deponií. Trvalé odnětí pozemků ze 

ZPF bylo provedeno pro prostor technologického a administrativního zázemí těžebny, a to 
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s podmínkou provedení lesnické rekultivace této plochy. Dále bude nutno zachovat po 

celou dobu provozu pískovny manipulační prostor pro trasu pasové dopravy, propojující 

úpravnu štěrkopísků s místem těžby. Ve vydobytých prostorách těžebny budou průběžně 

dle potřeby budovány nové odkalovací nádrže a zároveň sanovány a rekultivovány 

odkalovací jímky již zaplněné. Menší zpoždění s návratem pozemků do ZPF bude i u ploch 

nezbytných pro zachování bezpečného ochranného pásma mezi prostorem provádění 

těžebních prací a prostorem provádění sanačních a rekultivačních prací v již vydobytých 

prostorách. Toto pásmo by mělo být zachováváno v min. šířce 50 m. 

Celková bilance rekultivovaných ploch po ukončení těžby na všech pozemcích v DP 

Ledčice: 

orná půda 64,3800 ha                                                                                                                    

lesní porosty 47,0429 ha                                                                                                                

komunikace 2,8500 ha                                                                                                                  

administrativní a technologické zázemí 3,5037 ha                                                                                  

---------------------------------------------------------------                                                               

DP Ledčice celkem 117,7766 ha                                                                                                 

2.7. Sanační a rekultivační práce 

2.7.1.  Provedené sanační a rekultivační práce 
 

V prostoru DP štěrkopískovny byly prováděny sanační a rekultivační práce související 

s těžbou I. a II etapy. Převážně se jednalo o sanaci a rekultivaci zaplněných kalových polí a 

stěn v okolí administrativní budovy a technologické linky. V těchto částech DP se 

převážně jednalo o rekultivaci lesnickou. 

2.7.2. Technická rekultivace 
 

Zásadními úpravami terénu bude sanace dna a stěn těžebny. Sanace a modelace terénu 

je navržena tak, aby v krajině nevznikly nežádoucí a nepřirozeně působící geometrické 

tvary. 

Po dokončení modelace terénu proběhne příprava pozemků na následnou biologickou 

rekultivaci – založení lesního společenstva a zemědělskou rekultivaci v DP Ledčice. 
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Pro přehlednost je celý prostor projektované III. etapy těžby rozdělen do dvou 

základních částí: 

a) stěny pískovny                                                                                                                           

b) dno pískovny 

 

Stěny pískovny 

Plán rekultivace řeší jen část dobývacího prostoru a to projektovanou III. etapu těžby. 

Zároveň se však předpokládá, že po vytěžení tohoto prostoru dojde bez prodlev 

k pokračování těžby ve IV. etapě. Z tohoto důvodu se svahy navazující na předpokládanou 

budoucí těženou oblast řeší jako svahy dočasné – provozní. 

Sanace dočasných svahů bude řešena tak, aby byly dostatečně stabilní na nezbytně 

dlouhou dobu pro případ nutné prodlevy v těžbě, která se však nepředpokládá. Biologická 

rekultivace je řešena v základní variantě na celou plochu zájmového území vyjma 

dočasných – provozních svahů, jejichž ozeleňování nemá z důvodu dočasnosti smysl.  

V rámci sanačních prací budou závěrné svahy upraveny takovým způsobem, že budou 

sesvahovány do bezpečných a dlouhodobě stabilních sklonů. Jejich koruna bude stržena a 

následné dosypání svahu do konečného úhlu bude provedeno za použití skrývkových a 

výklizových materiálů z ploch, na nichž bude aktuálně probíhat těžba. Závěrné svahy 

budou proto pozvolné a v rohových partiích zaoblené. Jejich sklon nebude převyšovat 

poměr 1 : 3. 

 

Dno pískovny 

Báze dna těžebny je uvažována v úrovni 0,5 m nad hladinou podzemní vody. 

Odtěžením suroviny bude řešený prostor oproti původnímu terénu zahlouben zhruba o 10 

m. Po dokončení hornické činnosti ve III. etapě těžby budou v tomto prostoru zbudovány 

odkalovací nádrže. Po jejich zaplnění kaly budou hráze mezi jednotlivými nádržemi 

rozhrnuty a materiál z nich spolu s materiálem v jímkách akumulovaným bude rovnoměrně 

rozhrnut po celé ploše III. etapy. Díky tomu bude kóta dna vytěženého prostoru zvýšena o 

cca 1,5 m. Další navýšení terénu na konečnou kótu dna bude představovat převrstvení 

terénu zúrodnění schopnými zeminami o mocnosti 0,5 m. 
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Způsob vybudování přístupových komunikací 

Protože s postupem těžby v DP Ledčice průběžně dochází k likvidaci stávajících 

polních cest procházejících ložiskem, bude v rámci sanace a rekultivace vybudována nová 

polní cesta. Navržená přístupová cesta bude v průběhu těžby na ložisku sloužit jako 

vnitroareálová účelová komunikace, která bude propojovat následující postupy těžby 

s areálem úpravny štěrkopísků. Po ukončení HČ v DP Ledčice zůstane tato cesta 

zachována jako nezpevněná polní cesta, která nahradí původní zrušené polní cesty, umožní 

vjezd na rekultivované pozemky a jejich následné obhospodařování. Cesta vyústí 

z původní polní cesty (č.p.p. 1362/91, k.ú. Ledčice), na JV okraji dobývacího prostoru 

bude procházet celým DP Ledčice od jihu k severovýchodu a východu, kde se napojí na 

silnici č. II/608. [1,2] 

2.7.3. Biologická rekultivace 
 

Biologická rekultivace je soubor opatření biologického charakteru, které směřují 

k tvorbě nové půdy a založení nového náhradního společenstva nebo kultury. [3]  

Úkolem biologické rekultivace je začlenit těžební prostor do okolní krajiny a vytvořit 

společenstva přírodě blízká. V případě realizace rekultivace se pozemky navrátí zpět do 

ZPF a nedojde tak k výrazné změně charakteru biotopu lokality. Navržená kultura je 

z převážné části původní – orná půda a to v místech rekultivovaného dna těžebny. Změna 

kultury nastane pouze v místech nově vytvořených závěrných svahů převodem na lesní 

porost, který představuje jedinou výraznou změnu charakteru prostředí. Výsadbou této 

zeleně vzniknou v dotčené krajině nové krajinné prvky. 

 

Zemědělská rekultivace 

 

Dno vytěženého prostoru bude rekultivováno zemědělskou rekultivací. Tento prostor 

budou zaplňovat kalová pole, po jejichž zaplnění budou hráze mezi jednotlivými nádržemi 

rozhrnuty a materiál bude rovnoměrně rozhrnut. Následně bude převrstven zúrodnění 

schopnými zeminami o mocnosti 0,5 m.  

Následovat má 4 letý meliorační zemědělský osevní postup. Vlastní provádění 

zemědělské rekultivace bude zajišťovat odborná zemědělská organizace. 
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Tabulka 4. Navržený základní rekultivační osevní postup 

Roky Popis agrotechnických opatření Rekultivační 

plodina 

1.rok je-li nutno, sběr kamene  

 rozmetání statkových a organických hnojiv s přihnojením 

strojenými hnojivy 

 

 střední orba  

 diskování a vláčení, kultivátorování  

 setí zeleného hnojení řepka jarní 

 Válení  

 posečení zeleného hnojení s rozdrcením  

 střední orba  

2.rok rozmetání statkových, organických a strojených hnojiv  

 smykování, vláčení a kultivátorování  

 setí zeleného hnojení směs oves, peluška 

 posečení a drcení zeleného hnojení  

 střední orba  

3.rok rozmetání statkových, organických a strojených hnojiv  

 smykování, vláčení a kultivátorování  

 setí zeleného hnojení horčice bílá 

 posečení a drcení zeleného hnojení  

 střední orba  

4.rok rozmetání statkových, organických a strojených hnojiv  

 smykování, vláčení  

 setí zeleného hnojení svazenka vratičolistá 

 posečení a drcení zeleného hnojení  

 orba a příprava pod první hospodářskou plodinu  

 

Organické a minerální hnojení 

Jednou ze základních podmínek úspěchu rekultivačních prací jsou vydatné a pravidelné 

dávky doplňování organických a minerálních látek, kterých je v nově se tvořící zemině 

nedostatek. Hnojení pozemku překrytého orniční zeminou se příliš neliší od hnojení 

„rostlé“ zemědělské půdy, proto lze využít běžných způsobů hnojení. V prvních letech 

rekultivace je organické a minerální hnojení důležité i za účelem oživení orniční zeminy a 
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podloží. Důležitým opatřením je i doplňování organických a minerálních látek do 

vytvářející se půdy.  

Organické hnojení – zelené hnojení, zaorávka slámy, kejda, podestýlka od užitkových 

zvířat. 

Minerální hnojení (průmyslovými hnojivy) -  dusíkatá, fosforečná a draselná hnojiva. 

V první fázi je důležité si udělat chemický rozbor navezené půdy a na základě těchto 

výsledků zvolit správný postup. 

 

Lesnická rekultivace 

 

Lesnická rekultivace na konečných svazích bude realizována úpravou plochy před 

výsadbou, vhodným výběrem dřevin ve vztahu ke stanovišti a cílové funkci porostu, 

zajištěním vhodného výsadbového materiálu, optimalizací způsobu zalesňování ve vztahu 

ke struktuře porostů a techniky výsadby, péčí o založené kultury a jejich výchovu. 

Při jakémkoliv zalesňování antropogenních půd je rozhodujícím kritériem potenciální 

úrodnost půdních substrátů a stupeň výskytu nežádoucí buřeně na stanovišti. Z tohoto 

důvodu bude vhodné zalesňovat ihned po ukončení sanačních prací. Dle názoru 

zpracovatele je nevhodnějším obdobím jaro. Pokud bude zalesňováno v tomto období, 

bude možné použít sadbový materiál stejné kvality jako při zalesňování rostlých lesních 

půd. Na těchto plochách bude vhodné vzhledem k požadované různověkosti porostů 

neprovádět plošně výsadbu po celé ploše, ale hnízdovitě ve sponu  1 x 1 m ve skupinách o 

ploše jednoho až několika arů. 

Užší spon 1 x 1 m zaručuje: 

- lepší zakrytí půdy a vytvoření nutného mikroklimatu 

- přirozenou selekci jedinců v porostu 

- intenzivnější tvorbu humusu 

- intenzivnější vývoj mikroflóry a makroflóry 

- lepší podmínky pro výchovně pěstební péči 

Zpracovatel návrhu lesnické rekultivace se přiklání k použití způsobu zakládání lesních 

porostů smíšených bez použití nesmíšených porostů přípravných. Důvodem je snaha o 

větší význam a působení přírodních vlivů a sil. Jednotlivé dřeviny by měly být vysazovány 

ve skupinách, jejichž výměra neklesne pod 25 m
2
 (je to plocha koruny stromu  v mýtném 
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věku) a zároveň by neměla přesahovat 0,10 ha. Pro umisťování jednotlivých skupin budou 

předem určena místa, která odpovídají nárokům použité dřeviny. Jednotlivé mísení dřevin 

není účelné. 

Zpracovatel je přesvědčen, že v daných složitých podmínkách bude nejlépe fungovat 

přirozený vývoj porostů, byť i s určitými zásahy jako je tlumení nevhodných druhů, 

případně přihnojování. K zalesnění budou použity sazenice domácích druhů dřevin, 

prostokořené, o velikosti 30 – 60 cm, ve výborném zdravotním stavu s dobře vyvinutým 

kořenovým systémem i nadzemní částí. Výsadba dřevin bude prováděna do předem 

vyhloubených jamek o velikosti 25 x 25 cm u sazenic stromů, u keřů pak ve skupinách po 

pěti kusech ve sponu 0,8 m do jamek o stejném průměru. Výsadba bude řešena tak, že při 

patě zalesňovaného svahu budou vysázeny keře, které budou tvořit porostní plášť. Další 

řady ve svahu již budou tvořit stromy a poslední řadu na koruně svahu opět keře. Sousední 

řady budou vůči sobě posunuty tak, aby vznikl trojúhelníkový spon. Každá sazenice bude 

po výsadbě ihned zlita 2 l vody. 

Při zalesňování svahu nebude využíváno plošné hnojení půdy, ale využije se 

efektivnější a úspornější způsob přihnojování jednotlivých sazenic stromků a keřů přímo 

do jamky. Vhodné je použití hnojiva Silvamix ve formě tablet. Jejich účinnost je při 

rozpouštění pozvolná a dlouhodobá, na sazenici budou přidány při výsadbě 2 ks tablet 

Silvamixu na dno každé jamky. 

Vylepšení výsadeb po předpokládaném úhynu se uvažuje (při kvalitním provedení 

výsadeb a absencí klimatických extrémů) ve výši 30%. Ochrana sazenic proti okusu zvěří 

se zajistí nátěrem prostředku Morsuvin po dobu tří let. 

 

Doporučené dřeviny 

Stromy:               

Dub letní (Quercus robur)   20%        

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 20%           

Lípa srdčitá (Tilia cordata)   20%           

Habr obecný (Carpinus betelus)  20%         

Javor babyka (Acer campestre)  10%          

Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)  10% 
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Keře:                   

Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica)  30%        

Svída krvavá (Cornus sanguinea)   30%          

Dřín obecný (Cornus mas)    20%         

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)  20% 

 

 

Obrázek 9. Pohled na již zrekultivovanou plochu 

 

Péče o založené výsadby lesních kultur 

Péče o založené lesní kultury v prvních letech po výsadbě bude spočívat 

v každoročním kypření, v likvidaci konkurenční buřeně, v ochraně před zvěří a škodlivým 

hmyzem a podle potřeby ve vylepšování kultur a jejich hnojení. Lze předpokládat, že 

kultura bude plně zajištěna 5 – 7 let od ukončení rekultivace. Poté bude prováděna běžná 

výchovná péče o zajištěné porosty (prořezávky, probírky atd.). Kultura bude zajišťována 

po dobu tří let při uplatňování následujících činností: 

Ochrana výsadeb kypřením - kypření se provádí buď ručně motykou okolo sazenic 

nebo pomocí mechanizačních prostředků zpravidla v meziřádcích. Sazenice se ošetřuje dle 

potřeby, obvykle dvakrát za vegetační období. 

Ochrana výsadeb před buření - toto opatření je důležité hlavně v prvním až třetím roce 

výsadby. Bučen a plevele se ničí mechanickými prostředky nebo chemicky pomocí 
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herbicidů (např. Gramaxone). Je nutné používat pouze povolené chemické přípravky podle 

seznamu „Pesticidy- seznam registrovaných prostředků na ochranu rostlin“, který vydává 

Ministerstvo zemědělství ČR. 

Ochrana kultur před zvěří a škodlivým hmyzem – ochrana kultur před zvěří je velmi 

důležitá a potřebná. Z mechanických způsobů ochrany lze jmenovat trvalé oplocení plochy 

drátěnými nebo dřevěnými oplocenkami. Zalesněné pozemky na uvažované lokalitě však 

oploceny nebudou, proto se zde uplatní chemická ochrana. Chemických látek k ochraně 

kultur před zvěří a hmyzem je mnoho, používají se k nátěru nebo postřiku sazenic. 

Z nejznámějších je to Morsuvin, Karnofen, Orkus, Apulin, Osumer. Všechny se používají 

v době vegetačního klidu. [2] 

 

2.8. Časový postup technické a biologické rekultivace 
 

Rekultivace bude probíhat ve třech fázích. První fáze – rušení odkalovacích nádrží, 

úpravy a modelace terénu, budou probíhat v rámci posledních fází těžby v daném prostoru. 

Ve druhé fázi bude na upravený terén navezena a rozprostřena zúrodnění schopná zemina. 

Ve třetí fázi proběhne samotná biologická rekultivace – ozelenění nově vytvořeného 

terénu. 

 

Tabulka 5. Celkové náklady na sanaci a rekultivaci III. etapy těžby v DP Ledčice 

Položka Cena (Kč) 

Sanace  633 075 

Lesnická část biologické 

rekultivace 

Materiálové náklady 339 551 

Náklady na provedení prací 543 483 

Zemědělská část biologické rekultivace 1 652 942 

Celkem  3 169 051 
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2.9. Cíl rekultivace 
 

Rekultivace vytěženého prostoru si klade za cíl navrácení dotčených pozemků zpět 

zemědělskému využití. Výsledkem sanace a rekultivace by mělo být území plně 

integrované do krajiny, využívané člověkem k zemědělské produkci a zároveň 

zhodnocující a zlepšující současnou krajinu ekologicky. Též pohledově bude území 

postižené těžbou do okolní krajiny dobře zapadat. Přestože nebude možné zcela potlačit 

známky těžby, bude vytěžený prostor upraven tak, aby se maximálně zahladil charakter 

těžby. V rámci sanací budou upraveny svahy a dno těžebny a biologická rekultivace 

dokončí zapojení prostoru do okolní krajiny. 

 

2.10. Zásady sanace a rekultivace 
 

Obecně je úkolem sanace a rekultivace zohlednit následky těžby a vytvořit krajinu, 

která bude sloužit zemědělské, lesnické či vodohospodářské činnosti a poskytne prostor 

využitelný k rekreaci popřípadě vyhoví dalším zájmům společnosti. Soubor sanačních a 

rekultivačních opatření nemůže být motivováno pouze prospěchem lidské společnosti, ale 

musí být prospěšná hlavně přírodě. Budoucí využití rekultivovaného prostoru ovlivní 

zejména konečný tvar vytěženého prostoru. Důležitou roli hraje i morfologie okolní 

krajiny, jejíž součástí rekultivovaný prostor bude. 

Pro rekultivaci území se předpokládá, že zásoby nerostných surovin budou vytěženy 

tak, aby bylo možné sanovaný prostor těžených stěn považovat za vydobytý a konečný ve 

smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění 

pozdějších předpisů (Horní zákon, dále jen HZ).[5] Plán sanace a rekultivace vychází 

z předpokládaného vlivu těžby na krajinu a životní prostředí.  

Na technické opatření navazuje biologická fáze rekultivace, jejímž úkolem je zlepšení 

ekologických vlastností prostoru.  

Práce biologické mají finální charakter. Jedná se o zakládání nových kultur 

v rekultivovaném prostoru.  
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2.11. Vytváření  a čerpání finančních rezerv 
 

Každá organizace, která provozuje těžbu v dolech a lomech na výhradních ložiscích je 

povinna vytvářet finanční rezervu zajišťující úhradu celého objemu sanačních a 

rekultivačních prací na pozemcích dotčených těžbou. Povinnost tvorby rezerv vyplývá ze 

zákona, především HZ. Smyslem vytváření finančních rezerv je, aby při plánování 

dobývání výhradního ložiska byla záruka, že v průběhu nebo po ukončení této činnosti 

bude mít organizace dostatek finančních prostředků na včasné, řádné a úplné zahlazení 

HČ. Finančními rezervami organizace se rozumí finanční prostředky, které je organizace 

povinna vytvářet: 

a) pro vypořádání důlních škod (§ 37a, odst.1,HZ) 

b) pro sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska (§ 31, 

odst. 5 a 6, HZ) [5] 

Tyto finanční rezervy organizace jsou náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů 

(§ 31, odst. 6, HZ). 

Účetní a daňové sledování rezerv je předmětem kontrol orgánů státní finanční správy. 

Věcné plnění je kontrolováno orgány státní báňské správy. 

Čerpání zákonných rezerv (mezi které se řadí obě výše jmenované rezervy) musí být 

prokazatelné (§ 3 zákona 593/1992 Sb., o rezervách). Čerpání z těchto rezerv schvaluje 

příslušný báňský úřad po dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky. 

OBÚ si před vydáním rozhodnutí o čerpání z těchto rezerv vyžádá vyjádření dotčené obce. 

Dle opatření č. 11/1995 předsedy Českého báňského úřadu ze dne 6.11.1995 pod č.j. 

4631/95 se zákonné rezervy vedou v účetnictví na účtu 451: 

tvorba zákonných rezerv       účet 552 (náklady)     

účet 451 (rezervy) 

čerpání zákonných rezerv     účet 451 (rezervy) 

      účet 662 (výnosy) 

Každý druh rezerv je nutno samostatně účetně sledovat na analytických účtech např.: 

účet 451 01  rezerva na důlní škody 

účet 451 02   rezerva na sanace a rekultivace [2] 

Ke 31.12. 2014 byly finanční rezervy na sanaci a rekultivaci na vázaném účtu ve 

výši 9 971 430 Kč. 
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3. Návrh na rekultivaci v souladu s okolní krajinou 

 

V prostoru DP štěrkopískovny Ledčice byly v minulosti prováděny sanační a 

rekultivační práce související s těžbou I. a II etapy. Převážně se jednalo o sanaci a 

rekultivaci zaplněných kalových polí a stěn v okolí administrativní budovy a technologické 

linky. V těchto částech DP se převážně jednalo o rekultivaci lesnickou. 

Dle mého názoru, původní záměr navrhovaného plánu sanace a rekultivace území 

dotčeného těžbou ve III. etapě HČ v DP Ledčice (zpracovaný firmou GET, s.r.o. 

v červenci 2006), řeší sanační a rekultivační práce (viz. kapitola 2.7.) ovlivněn snižující se 

poptávkou po tuzemských zemědělských produktech. Naproti tomu bylo potřeba 

s vytěženým prostorem racionálním způsobem naložit a vidina zalesněných zelených svahů 

byla vítána. 

V současné době je zemědělství na vzestupu a to díky tuzemským spotřebitelům, kteří 

v současné době vyhledávají ,,regionální‘‘ potraviny a upřednostňují je před nákupem 

dovážených potravin ze zahraničí. V dnešní době je velmi moderní a výnosné pěstování 

technických plodin jako je řepka olejka, ze které se vyrábějí příměsi do pohonných hmot a 

např. kukuřice setá jako surovina pro bioplynové stanice, ekologické obalové materiály, 

lepící hmoty atd. 

S ohledem na výše popsané skutečnosti navrhuji na dně a vytvořených svazích těžebny 

použít pouze zemědělskou rekultivaci. 

Tímto způsobem rekultivace zajistíme většinu podmínek pro efektivnost rekultivací 

jako je například: zúrodňování a regenerace orné půdy, zvyšování biodiverzity krajiny, 

stabilizaci hydrologického režimu, ekonomické využití a minimální dopad na reliéf 

krajiny. 

 

3.1. Technická rekultivace 

 

Cílem technické rekultivace je vymodelování nového terénu vhodným strojním 

zařízením a určeným postupem terénních prací. 
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3.1.1. Dno pískovny 
 

Zaplněná, vyschlá kalová pole a jejich hráze navrhuji nerozhrnovat na výšku cca 0,5 m 

ode dna těžebny, ale rozhrnout pouze hlavu kalových hrází nad úrovní vzniklých kalových 

ploch a to pouze z důvodu terénní dostupnosti a bezpečnosti práce strojů provádějících 

technickou rekultivaci. Následně vzniklé plochy převrstvit skrývkovým materiálem 

(podorničím) o mocnosti cca 0,5 m. Na vzniklou vyvýšenou plochu navrhuji navrstvit 0,7 

m zúrodnění schopných materiálů (ornice) ze skrývek a urovnat je tak, aby plynule 

navazovaly na závěrné svahy. 

3.1.2. Svahy pískovny 
 

Závěrné svahy navrhuji upravit takovým způsobem, že budou sesvahovány do 

bezpečných a dlouhodobě stabilních sklonů. Vzniklý sklon nebude převyšovat  poměr 1:5 

(12°) z původního 1:3 (19°), aby vzniklé svahy byly zemědělské stroje schopné bezpečně a 

bez rizik obhospodařovat všemi směry a nedocházelo k nebezpečným bočním náklonům 

strojů. Zemědělské stroje mají svahovou dostupnost v příčném směru 14°.[9] 

Lesnickou rekultivaci v nově vzniklých prostorech navrhuji nahradit zemědělskou 

rekultivací, protože dotčená oblast má výhodné klimatické podmínky a tradici v pěstování 

široké škály zemědělských plodin. 

Použité zemní stroje mohou být čelní kolový nakladač, pásové rypadlo a dozér např. 

CATERPILLAR D-8T o váze 37,1 tun [6]. K přepravě skrývkových materiálů by bylo 

vhodné, s ohledem na množství přepravovaných hmot a členitost terénu, použít kloubové 

dempry nebo nákladní automobily TATRA. 

Po výše zmíněné fázi rekultivace by měly být prováděny pouze práce zemědělskými 

stroji pro přípravu osevního postupu. 

3.2. Biologická rekultivace 
 

Cílem biologické rekultivace je oživit nově vzniklé území. Na upraveném terénu by 

měl být zaveden meliorační osevní postup a to v časném jarním období po zavezení a 

rozhrnutí zúrodnění schopných zemin. Cílem je vytvoření porostu v co nejkratší době, 

který bude chránit navezenou půdu před erozivními účinky větrů a atmosférických vod.  



Bc. Jan Vaněk: Sanace a rekultivace štěrkopískovny Ledčice 

2015  33 

3.2.1. Meliorační osevní postup 
 

Osevním postupem s vhodnými plodinami výrazně přispějeme k rekultivaci 

navezeného půdotvorného materiálu a oživení biologických pochodů v ornici. K těmto 

účelům budou použity tzv. zlepšující plodiny, které během svého vegetačního období a po 

zaorání porostu půdu obohatí důležitými živinami. Samotný růst rostlin vylepší fyzikální 

vlastnosti půdy. K plodinám s výraznou půdovyživující funkcí patří převážně jeteloviny, 

luskoviny a traviny. 

Od zlepšujících rostlin požadujeme, aby: 

- vytvořily dostatečné množství podzemní hmoty (kořenový systém) 

- vytvořily dostatečné množství nadzemní hmoty (k zaorávání na zelené hnojení) 

- byly schopné zlepšovat fyzikální a chemický stav zeminy 

- ze zbytků rostlinné hmoty vytvářely hodnotný humusovitý materiál 

- umožňovaly spojení mezi svrchní a spodní půdní vrstvou 

- pomáhaly zpevňovat stanoviště proti erozi 

Vytěžený prostor bude rekultivován zemědělskou rekultivací, proto se na těchto 

plochách bude uplatňovat meliorační osevní postup. Vzhledem k původní kvalitě skrývané 

zeminy a vzhledem ke zkušenostem s  rekultivacemi v  předchozích etapách bude, dle 

mého názoru, postačovat pětiletý osevní meliorační postup. 

Tento navržený postup může být samozřejmě v následných etapách rekultivace 

upřesněn a modifikován dle daných termínů zahájení prací s návazností na termíny 

dokončení sanačních prací, velikosti jednotlivých rekultivovaných ploch a případně na 

nutnosti propojit několik po sobě zahajovaných rekultivací do jednoho shodně 

obhospodařovaného bloku. Z tohoto důvodu v prvním roce navrhuji plodinu na zelené 

hnojení, jejíž vegetační doba může být rozdílná (od dvou do pěti měsíců – dle druhu nebo 

odrůdy zvolené plodiny). Návrh osevního postupu na rekultivované pozemky pískovny je 

uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 6. Meliorační osevní postup 

Rok agrotechnické práce plodina 

1. rok postřik proti plevelům, střední orba, 

smykování, vláčení, jarní setí, válení, sečení 

s rozřezáním, zaorání hlubokou orbou, vláčení, 

vápnění mletým vápencem, letní setí, sečení 

s rozřezáním, hluboká orba 

 

 

2x luskovinoobilná směska 

na zelené hnojení 

2. rok vláčení, výsadba raných brambor, postřik proti 

plevelům, válení, sklizeň raných brambor, 

střední orba, smykování, vláčení a osetí hořčicí 

 

rané brambory + podzimní 

výsev hořčice 

3. rok hluboká orba, vláčení, setí ječmene, válení, 

postřik proti plevelům, sklizeň ječmene, orba, 

smykování, podzimní výsev hořčice 

 

ječmen setý + podzimní 

výsev hořčice  

4. rok hluboká orba, vláčení, kombinované hnojivo 

NPK, výsev hrachu, postřik proti plevelům, 

sklizeň hrachu, střední orba se zaoráním 

slámy, smykování, podzimní výsev hořčice 

 

hrách setý + podzimní výsev 

hořčice 

5. rok hluboká orba, vláčení, hnojení ledkem 

amonným, výsev sóji, postřik proti plevelům, 

sklizeň sóji, střední orba, smykování, podzimní 

výsev hořčice 

 

sója luštinatá + podzimní 

výsev hořčice 

 

Hnojení 

Jednou ze základních podmínek úspěchu rekultivačních prací jsou vydatné dávky a 

pravidelné doplňování organických látek, kterých je v nově se tvořícím profilu extrémní 

nedostatek. Hnojení pozemku překrytého orniční zeminou se příliš neliší od hnojení rostlé 

zemědělské půdy, proto lze využít běžných způsobů hnojení. Hnojení je třeba přizpůsobit 

tak, aby se v co nejkratší době propojila navezená vrstva ornice s podkladovou zeminou. 

V prvních letech rekultivace je organické hnojení důležité i za účelem oživení orniční 

zeminy a podloží. Důležitým opatřením je i doplňování organických látek do vytvářející se 

půdy. K tomu se běžně doporučuje zelené hnojení nebo zaorávka slámy. Důležité je 

provádět také pravidelné hnojení vápenatými hnojivy. Hnojení by mělo být přizpůsobeno 
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chemickým rozborům půdy s cílem postupně vyrovnat obsah půdních živin na úroveň 

rostlých půd. Všeobecně se doporučuje provádět po dobu rekultivace laboratorní rozbory 

na živiny N, P, K, aby nedocházelo k přehnojení a přebytečné živiny, které nejsou 

plodinami využity, nebyly vyplavovány z lehkých půd a neznečišťovaly tak životní 

prostředí a neohrožovaly spodní vody. 

Před použitím chemické ochrany rostlin (proti zaplevelení a škůdcům, lámavosti 

stébla, poléhavosti apod.) je nutné zvážit nezbytnost tohoto opatření tak, aby bylo 

zamezeno zbytečnému zatěžování životního prostředí. Použité chemické prostředky na 

ochranu rostlin musí být v seznamu registrovaných přípravků Státní rostlinolékařské 

správy. 

Celý výše popsaný cyklus však na území III. etapy těžby v DP Ledčice nebude 

probíhat najednou. Vzhledem k tomu, že ve vydobytém prostoru budou zřízena kalová 

pole, bude sanace a rekultivace této plochy probíhat postupně v návaznosti na zaplňování 

jednotlivých kalových polí. Navíc bude postup sanace a rekultivace určován postupy těžby 

v následujících těžebních etapách, z nichž skrývkové a výklizové materiály budou sloužit 

právě k sanaci vydobytého prostoru III. etapy těžby. Určení směru a rozsahu postupů 

těžebních prací v jednotlivých etapách je v kompetenci vedení štěrkopískovny Ledčice a 

závodního lomu ve smyslu platných horních předpisů a vyhlášek ČBÚ (z.č. 44/1988 Sb., 

vyhláška č. 104/1988 Sb. ve znění vyhlášky 242/1993 Sb.). [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jan Vaněk: Sanace a rekultivace štěrkopískovny Ledčice 

2015  36 

4. Stručný technicko – ekonomický a ekologický přínos 

navrženého řešení 

 

Úprava vytěženého prostoru mého návrhu řešení sanace a rekultivace bude probíhat 

s ohledem na co nejmenší náročnost a množství použité strojní techniky, neboť bude 

použito strojní zařízení, které je ve vlastnictví organizace. Nebude tedy technicky složitý a 

ekonomicky náročný.  

Naopak, z dlouhodobého hlediska bude navrhované řešení finančně přínosné. Následné 

zemědělské využití zrekultivovaných pozemků znamená jejich další zhodnocení. 

Ekologický přínos návrhu rekultivace je jednoznačný, vytěžený prostor bude dle zásad  

sanace a rekultivace upraven tak, aby byl co nejlépe začleněn do reliéfu okolní krajiny. 

Oproti původnímu SPSR se finanční náklady na sanaci a rekultivaci dotčeného území 

nijak nezvýší, naopak vyřazením lesnické rekultivace ze SPSR se náklady sníží o nákup, 

výsadbu a následnou péči o lesní kultury.  

 

Finanční náklady by se snížily oproti původnímu SPSR o cca 883 000 Kč. 
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5. Závěr 

 

Tato práce vychází z platného souhrnného plánu sanace a rekultivace štěrkopískovny 

Ledčice. Cílem mé diplomové práce bylo popsat současný návrh sanace a rekultivace a 

navrhnout takové řešení, které by co možná nejméně zasahovalo do krajinného rázu dané 

oblasti a našlo po zahlazení hornické činnosti další plnohodnotný způsob využití. 

Hlavním přínosem mého návrhu je zjednodušení  a účelnost plánu sanace a rekultivace. 

Cíl práce se mi podařilo naplnit vhodným návrhem řešení popsaným v kapitole č. 3. 

Sanace a rekultivace výše popisovaného území je navržena tak, aby změna sklonu svahů 

lépe zapadla do krajinného rázu Straškovsko-Ledčické oblasti. Obrys DP by byl méně 

patrný, čímž by bylo dosaženo minimálního dopadu na těžbou dotčeného území. 
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