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Anotace: 
Předkládaná diplomová práce řeší problematiku likvidace kalových polí a sanace a 
rekultivace území po těžbě štěrkopísků. 
Práce je zaměřena na otázky způsobu likvidace, ale i druhotného využití kalů ze 
sedimentačních jímek. Dále řeší konkrétní způsoby navrácení území po těžbě 
nerostných surovin do původní krajiny a to jak formou technické tak i biologické 
rekultivace, které jsou obecně aplikovatelné. 
V závěru jsou pak shrnuty finanční náklady a ekonomické aspekty sanace a 
rekultivace a vyhodnoceny zadané cíle diplomové práce. 
 
Klíčová slova:     dobývací prostor, kalové pole, sanace a rekultivace 

 

The annotation: 
The diploma work covers the topic of sludge drying bed disposal and redevelopment 
and recultivation of the landscape after gravel sand mining. 
The work points out the questions how to dispose sludge drying beds but also how to 
recycle sludge from the decantation sump. It also deals with specific ways of 
landscape reclamation after mineral resources mining by technical and biological 
recultivation that are generally applicable. 
In the conclusion the financial and economical aspects of redevelopment and 
recultivation are summarized and the achieving of the diploma work goals is 
assessed.  
 
Key words:         allotment, sludge drying bed, landscape redevelopment, landscape 

recultivation 
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1. Úvod 

 Cílem diplomové práce je navržení postupu pro likvidaci kalových polí a kalů, 

jejich eventuelní druhotné využití a především určení procesů sanace a 

rekultivace celého území po těžbě a jeho navrácení do okolního prostředí. 

1.1. Popis ložiska 

Ložisko štěrkopísků s vltavíny se nachází cca 2 km jižně od obce Ločenice, 

cca 1 km východně od obce Chlum nad Malší a cca 1,5 km západně od obce 

Nesměň na jihovýchodním úbočí Chlumské hory (665,5 m n.m.). Nadmořská 

výška terénu se pohybuje kolem 540 m. 

Pískovna je komunikačně dobře přístupná po udržované polní cestě z obce 

Ločenice (cca 2 km) a z obce Chlum (cca 1 km). Spojku k těmto silnicím tvoří 

udržovaná polní cesta. Nejbližší železniční stanicí je Kaplice - nádraží na trati 

České Budějovice – Horní Dvořiště. Tato železniční stanice se nachází ve 

vzdálenosti cca 10 km.  

Z hlediska geografického členění náleží ložisko do následujících území: 

Kraj: Jihočeský (kód NUTS 3: CZ 031) 

Okres: České Budějovice (kód NUTS 3: CZ 0311) 

Obec: Sv. Jan nad Malší (kód NUTS: CZ0311545104) 

Katastr. území: Chlum nad Malší (číslo k. ú. 760234) 

Topografická situace je patrná z následujícího obr. č. 1. 
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Na pískovně Chlum nad Malší se provádí hornická činnost ve stanoveném 

dobývacím prostoru Ločenice.  

Původní rozsah DP byl stanoven Československými keramickými závody - 

GŘ dne 3. září 1981 pod čj. 260/81-ČKZ a měl výměru 189 930,42 m
2
.  

V průběhu roku 2007 byl na ložisku proveden dorozvědkový průzkum, 

kterým bylo ověřeno pokračování výhradního ložiska S-V směrem. Na základě 

dorozvědkového průzkumu byla navržena změna dobývacího prostoru, v rámci 

které byl dobývací prostor upraven tak, aby nově vyhodnocené zásoby mohly být 

vydobyty co nejracionálněji.  

Změna DP (rozšíření) byla provedena rozhodnutím Obvodního báňského 

úřadu v Příbrami ze dne 21.5.2010 pod č.j. 2252/09/07/14. Plocha DP po jeho 

rozšíření je 274 738,74 m
2
. DP je evidovaný v knize dobývacích prostorů 

obvodního báňského úřadu v díle 6, fólio 318. 

V současné době je hornická činnost na pískovně Ločenice povolena na 

části dobývacího prostoru rozhodnutím OBÚ v Plzni vydaném dne 17.1.2000 pod 

č.j. 117-511.4/Skl/Kav/2000. Tímto rozhodnutím byl zároveň schválen „Plán 

otvírky, přípravy a dobývání“ vypracovaný Ing. Pavlem Bertlem. Hornická činnost 

je povolena na ploše původního dob. prostoru před jeho rozšířením v roce 2010. 

Na následujícím obrázku je letecký pohled na pískovnu s vyznačenou 

změnou dobývacího prostoru Ločenice. Obr. č.2.: 
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2. Stavy zásob výhradního ložiska v DP Ločenice 

Předmětem výpočtu zásob byly tzv. korosecké štěrkopísky jako matečná 

hornina vyhrazeného nerostu vltavínu. 

Výsledkem řešení geologického úkolu byl výpočet zásob a průměrného  

obsahu vltavínů na výhradním ložisku Ločenice – Chlum (původní DP) a na 

výhradním ložisku Chlum nad Malší – východ (rozšířená část DP). 

Surovinu na ložisku představují v podstatě dvě užitkové složky – drahý 

kámen vltavín a doprovodná surovina štěrkopísek. 

2.1. Stavy zásob na ploše původního DP 

Na ploše původního dobývacího prostoru byl proveden poslední výpočet 

zásob v roce 2008. Úkol byl řešen průzkumnou organizací GET, s.r.o.               

(ZZ Ločenice, č. ú. B – 3152701). Množství vyhodnocených zásob je uvedeno 

v následující tabulce. 

Tab. č. 1: Množství geolog. zásob v  původním DP  

Blok 

zásob 

Průměrná mocnost (m) Plocha 

bloku 
(m

2
) 

Kubatura (m
3
) 

Vltavíny 
(kg) 

humus 
ostatní 
skrývka 

štěrkopísek  
s vltavíny 

humus 
ostatní 
skrývka 

štěrkopísek  
s vltavíny 

1 PB 0,2 0,2 5,5 37 967 7 435 5 719 209 115 580,0 

2 PBv 0,3 0,1 6,0 16 184 2 352 1 266 97 697 432,0 

C E L K E M 9 787 6 985 306 812 1 012,0 

2.2. Stavy zásob na rozšířené části DP 

Výpočet zásob drahého kamene – vltavínu a doprovodné suroviny 

štěrkopísku na rozšířené ploše dobývacího prostoru  byl proveden opět 

organizací GET, s.r.o. v listopadu 2007 (ZZ Chlum nad Malší - východ, č.ú.            

B-3258900). Výpočet byl schválen na 1121. zasedání Komise pro projekty              

a závěrečné zprávy dne 30. 11. 2007 pod č.j. 2961/660/2007; 88696/ENV/07.  

Výsledek výpočtu je uveden v následující tabulce. 
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Tab. č. 2: Množství geolog. zásob v rozšířené části DP  

Blok 

zásob 

Průměrná mocnost (m) 
Plocha 

(m
2
) 

Kubatura (m
3
) 

Vltavíny 
(kg) 

humus 
ostatní 
skrývka 

štěrkopísek  
s vltavíny 

humus 
ostatní 
skrývka 

štěrkopísek  
s vltavíny 

1 PB 0,3 1,6 3,1 57 237 16 599 93 869 175 718 1 317,0 

2 PBv 0,3 0,6 4,1 3 537 1 061 2 264 14 360 132,0 

3 VB 0,4 0,3 4,3 14 967 5 388 4 789 64 657 645,0 

4 VB 0,0 0,0 6,7 56 704 0 0 381 476 2 859,0 

5 VB 0,0 0,0 1,4 5 375 0 0 7 613 76,0 

6 VBv 0,0 0,0 4,8 2 406 0 0 11 507 105,0 

C E L K E M   655 331 5 134,0 

 

Vyhodnocené bloky zásob jsou zakresleny v příloze č. 3. 

 

3. Hydrogeologická charakteristika ložiska 

Zájmová oblast patří do hydrogeologického rajónu č. 631 – Krystalinikum 

v povodí Horní Vltavy a Úhlavy. 

Povrch ložiska je ukloněn převážně J-V směrem k Chlumskému potoku. 

Vzhledem k svažitosti terénu převládá povrchový odtok srážkových vod nad 

vsakem. 

Denudační relikty koroseckých vrstev jsou tvořeny štěrky, písky a jíly 

střídajícími se v různém poměru. Tyto štěrkopísky mají pouze lokální 

hydrogeologický význam. 

Místní erozivní báze je tvořena Chlumským potokem protékajícím podél J-V 

okraje ložiska. Ložisková výplň je charakterizována dočasně zvodnělými 

kolektory, skrytě odvodňujícími území ve směru hydraulického sklonu do místního 

povrchového toku. Neexistuje jednotný kolektor, odvodňování je závislé na 

propustnosti jednotlivých vrstev. Jedná se o srážkové vody, které přirozeně 

odtékají do místní vodoteče. 



---------- Bc. Viktor Weis: Likv idace ka. polí, SaR území – pískovna Ločenice ---------
-- 

 

2011  5 

 

Novými průzkumnými pracemi byly zastiženy přítoky podzemní vody (sondy 

K-3, K-4, K-5, K-9) o nízké vydatnosti. Rovněž novými vrty byla zastižena hladina 

podzemní vody. Tyto přítoky byly vázány na rozhraní rozdílně propustných 

sedimentů, přičemž na bázi se jednalo o prachovité až písčité jíly nebo velmi silně 

jílovité písky. Podobný charakter mají i údaje o zastižené hladině podzemní vody 

ve vrtech prezentovaných ve stávajícím POPD (Bertl, 1999). Při současné těžbě 

ložiska nedochází k významným přítokům podzemních vod do těžebny. Přitékající 

srážkové vody a drobné přítoky lokálního charakteru jsou ze zahloubené části 

pískovny průběžně čerpány a nepředstavují významnější komplikaci při těžbě 

ložiska. 

Hydrogeologické poměry ložiska jsou jednoduché a souvisí především 

s vydatností atmosférických srážek. K většímu, časově krátkodobému                     

a prostorově lokálnímu nahromadění atmosférických srážek dochází jen po 

mimořádných srážkách. 

Důlní vody jsou čerpány do retenční nádrže a následně jsou využívány jako 

zdroj technologické vody. Přebytečný objem je vypouštěn přes sedimentační jímku 

s hradítkem do Chlumského potoka, který protéká podél J–V hranice DP. 

Obr. č. 3 – Základní vodohospodářská mapa, list 32-24 Trhové Sviny 
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4. Jakostní a technologická charakteristika suroviny 

Užitkovou substanci ložiska Ločenice – Chlum a ložiska Chlum nad Malší - 

východ tvoří terciérní, tzv. korosecké štěrkopísky s obsahem vltavínů. 

Makroskopicky lze v hornině kromě vltavínů identifikovat především křemen, živec 

a jílové minerály, dále byl identifikován turmalín, sillimanit, ilmenit, limonit, biotit, 

staurolit, granát, zirkon, andalusit a další akcesorické minerály (Petrografický 

popis vzorků – RNDr. Bylová in Turnovec, 1976). 

Určitým nedostatkem je však naprosto nepravidelný obsah vltavínů. Rovněž 

vysoký obsah odplavitelných částic štěrkopísku (až 30 %) značně znesnadňuje 

úpravu suroviny a pro separaci vltavínů musí být použita úprava praním. Časté 

jsou též vložky jílů i značně mocné jílové polohy. Jejich rozsah je prostorově 

výrazně proměnlivý. Tyto jíly nejsou samostatně oddělovány v průběhu těžby jako 

klasický výkliz, ale jsou separovány ve formě jílových hrud na předsazeném sítě 

úpravny. 

K surovinově nezajímavým horninovým typům patří silně navětralé až 

zvětralé ruly a deluviální hlíny a sutě, vyskytující se v S-Z části území a polohy 

šedých prachovitých až písčitých slídnatých jílů. Průměrná mocnost humusové 

vrstvy (ornice, hrabanka) činí okolo 0,3 m. Prostor ložiska Chlum nad Malší - 

východ je do určité míry postižen divokou těžbou vltavínů tzv. „černými kopáči“. 

Doprovodnou surovinou na ložisku je štěrkopísek. Vzhledem k vysokému 

obsahu odplavitelných částic je nutné štěrkopísek upravovat a třídit mokrou 

cestou, čímž se docílí takové kvality výsledných produktů, která odpovídá 

požadavkům na kamenivo do betonu a pro malty. 

5. Technologie dobývání 

Jak již bylo řečeno v úvodu, v současné době je hornická činnost na 

pískovně Ločenice povolena na ploše původního dob. prostoru před jeho 

rozšířením v roce 2010. V následujících kapitolách je uveden plánovaný postup 

dobývání na ploše povolené hornické činnosti dle plánu otvírky, přípravy a 

dobývání a dále návrh způsobu technologie dobývání v rozšířené části DP. 
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5.1. Technologie dobývání na ploše původního DP 

Ložisko je dobýváno suchou těžbou v jámové pískovně. Po vytěžení 

suroviny je vždy část těžebního prostoru oddělena a následně je po samovolném 

zaplnění důlními vodami využívána jako zdroj technologické vody pro úpravu 

štěrkopísku praním nebo se využívá pro ukládání vytříděných odplavitelných 

částic z úpravny štěrkopísku.  

Během dobývání je za postupující porubní frontou podél jižního okraje těžby 

budována zemní hráz, která bude napojena na stávající hráz u vodní 

(sedimentační) nádrže č. 1. Pro stavbu hráze jsou využívány skrývkové                   

a výklizové zeminy. Konstrukce hráze musí být vybudována dle projektu „Úprava 

hráze zbytkové jámy v DP Ločenice“, zpracovaného v srpnu 2007 Ing. Pavlem 

Štěpánem, kterému byla udělena autorizace pro stavby vodního hospodářství. 

Koruna hráze o šíři 4 m bude v nadmořské výšce 526 m. Návodní svah bude ve 

sklonu 1 : 2,25, vzdušný svah ve sklonu 1 : 2.  

Po dotěžení západní části ložiska bude v jiho-západní části těžebního 

prostoru ponechána zbytková jáma zatopená vodou. Do této jámy bude svedena 

veškerá voda z dotčené plochy dobývacího prostoru. Maximální hladina vody 

bude udržována bezpečnostním přelivem vybudovaným v jiho-západní části 

hráze. Kóta přepadové hrany bude 525 m. n. m. Z přepadového objektu bude 

voda svedena otevřeným příkopem do stávajícího příkopu zaústěného do 

rybníčka ležícího jižně od vybudované zemní hráze. 

Během dobývání západní části ložiska budou postupně přemístěny 

současné objekty zázemí pískovny (soc. zařízení, kanceláře, sklady, dílny, 

trafostanice) na pozemky v severní části dobývacího prostoru, a to mimo 

vyhodnocené bloky zásob. Pak bude následovat vytěžení ložiska v severní části 

dobývacího prostoru, do které bude po vytěžení zásob přemístěna technologická 

linka a následně bude dotěžena část ložiska blokovaná touto technologickou 

linkou. Přemístěná technologická linka a objekty zázemí pískovny budou následně 

využívány při těžbě ložiska v rozšířené části DP.  

V průběhu dobývání je důlní voda ze dna těžební jámy odčerpávána do 

úpravny a provozních nádrží. Případný přebytek důlních vod je na základě 
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vodohospodářského povolení vypouštěn do Chlumského potoka protékajícího 

podél jižní hranice DP. 

Humózní zemina ze skrývek je deponována na dočasné zemní skládce 

v severní části DP u příjezdové cesty do pískovny, a to do doby, než bude využita 

k rekultivaci. Pařezy z lesních porostů jsou ukládány do kalových nádrží.  

Stav rozfárání pískovny včetně vytvořených vodních nádrží je zakreslen 

v příloze č. 2. 

5.2. Návrh technologie dobývání v rozšířené části DP 

Těžba do rozšířené části DP přejde v prostoru mezi stávající vodní nádrží                

č. 4 a ochranným pásmem elektrického vedení a dále bude pokračovat podél 

ochranného pásma el. vedení v pruhu širokém cca 100-150 m s generálním 

směrem k východní hranici DP. Tato část bude vytěžena jako první, protože zde 

byl provedeným geologickým průzkumem ověřen nejvyšší výskyt vltavínů                

a dochází zde ke značným škodám na vyhodnoceném ložisku a orné půdě 

způsobenými neoprávněnou těžbou vltavínů „černými kopáči“. 

Po dotěžení tohoto pruhu se dobývání ložiska přesune zpět k vodní nádrži 

č.4, kde bude zahájena těžba jižním směrem podél původní hranice DP. Dobývání 

ložiska bude prováděno v úzkém pruhu, aby byl omezen přítok důlních vod do 

těžebního prostoru a aby bylo co nejdříve dosaženo konečné hranice těžby                     

u vrcholu DP č. 8a. V tomto místě pak dojde k otočení porubní fronty a generální 

směr těžby bude k severu. Tzn., že dobývání zbývajícího těžebního pole již bude 

probíhat proti úklonu báze ložiska a k případnému hromadění důlních vod již bude 

docházet ve vytěžené části. 

V případě nahromadění důlních vod v těžebním prostoru a nutnosti jejich 

čerpání budou důlní vody čerpány do sousedních vodních nádrží č. 1, 2 nebo 4 

umístěných v původním DP. Z nich budou důlní vody přes kaskádovité 

uspořádání vodních nádrží svedeny do retenční nádrže, ze které budou 

vypouštěny do Chlumského potoka. 

Podmínky pro vypouštění důlních vod byly stanoveny Okresním úřadem 

České Budějovice – RŽP dne 2.8.2000 pod č.j. 5369/2000-231/2-Moj. 
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V průběhu dobývání jižní části (2.etapa) bude provedena přeložka vedení el. 

linky VN, čímž dojde k uvolnění zásob vázaných ochranným pásmem tohoto 

vedení. Elektrické vedení bude přeloženo k  hranici DP tvořené spojnicí vrcholů A, 

B a C. Plánovaná trasa přeložky el. vedení je zakreslena v př. č. 4. 

Po dotěžení jižní části bude těžba přemístěna do zbývající severní části 

rozšíření DP (3.etapa) a ve vytěženém prostoru bude zřízena vodní nádrž pro 

ukládání odplavitelných částic vytříděných při mokré úpravě štěrkopísku. 

Maximální vzdutí vodní hladiny bude na kótě 527,0 m.n.m. Hladina bude 

regulovaná bezpečnostním přelivem, který bude vybudován v jižním rohu vodní 

plochy. Z přelivu bude voda odváděna otevřeným příkopem do Chlumského 

potoka, který protéká podél J-V hranice DP. 

Hloubka vodní nádrže bude závislá na množství uloženého materiálu 

z úpravy štěrkopísku do vytěženého prostoru. V případě, že by zde nebyl uložen 

žádný vytříděný materiál, byla by max. hloubka vodní plochy 11 m. Sklon břehů 

tvořených závěrným svahem vytěženého prostoru bude max. 1 : 2 (26,5°), výměra 

vodní plochy se předpokládá cca 3,6 ha. 

Před zahájením vypouštění důlních vod přes bezpečnostní přeliv do 

Chlumského potoka musí těžební organizace zažádat u příslušného 

vodohospodářského orgánu o stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod. 

Vzhledem k četnému a nepravidelnému výskytu jílových vložek a značně 

mocných jílových proplástků v celém prostoru výhradního ložiska bude ložisko 

těženo pomocí lávek. Vlastní dobývání ložiska bude prováděno hydraulickým 

rypadlem s podkopovou lžící nebo nakladačem s nájezdovou lžící. 

Při těžbě ložiska rypadlem s podkopovou lžící bude těžební stroj umístěn na 

horním okraji lávky. Dopravní prostředek, na který bude nakládána surovina, bude 

stát na platě lávky nebo na hlavě lávky v úrovni rypadla. 

Při těžbě ložiska pomocí nakladače s nájezdovou lžící bude nakladač                

a dopravní prostředek umístěn na platě lávky. Při tomto způsobu těžby nesmí 

výška lávky překročit maximální výškový dosah použitého nakladače. Do výšky 

řezů se započítávají i hřebeny vytvořené provozem těžebního stroje. 
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Návrh rozfárání ložiska a postupu těžby je zakreslen v př. č. 4.  

5.2.1. Skrývky 

Skrývka ornice - při skrývce ornice bude zajištěn zvýšený dohled na její kvalitní 

sejmutí a musí být prováděna ke konci vegetačního období. Průměrná 

mocnost ornice, zjištěná při provádění geologického průzkumu, činí u bloku 

zásob č. 1 PB a č. 2 PBv 0,3 m a u bloku č. 3 PB 0,4 m. Kvalita ornice je 

značně znehodnocena nelegální těžbou vltavínů „černými kopáči“. 

Sejmutá ornice bude ukládána do vytěženého prostoru na urovnané a ulehlé 

plochy, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 

Tab. č. 3: Výpočet objemu ornice v rozšířené části DP 

Prostor Plocha (m
2
) Prům. mocnost (m) Kubatura (m

3
) 

blok č. 1 PB 53 752 0,3 16 126 

blok č. 2 PBv 3 354 0,3 1 006 

blok č. 3 PB 14 371 0,4 5 748 

C e l k e m   22 880 

Vlastní skrývka – vlastní skrývka bude prováděna hydraulickým rypadlem                      

s podkopovou lžící nebo buldozerem, příp. kolovým nakladačem s nakládkou 

na nákladní automobily. Skrývkový materiál bude převážně využit při 

provádění sanačních a rekultivačních prací v původním DP, případný 

přebytek bude použit na rekultivace rozšířené plochy DP. 

Dle geologického průzkumu se mocnost skrývky pohybuje od 0,0 m (vrt 

CHV1 a CHV2, šachtice K1) do 3,7 m (šachtice K5). 

Tab. č. 4: Výpočet objemu vlastní skrývky v rozšířené části DP 

Prostor Plocha (m
2
) Prům. mocnost (m) Kubatura (m

3
) 

blok č. 1 PB 53 752 1,6 86 003 

blok č. 2 PBv 3 354 0,6 2 012 

blok č. 3 PB 14 371 0,3 4 311 

C e l k e m   92 326 
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5.2.2. Dopravní cesty 

Technologické komunikace v rozšířené části dobývacího prostoru budou 

budovány jako nezpevněné a budou napojeny na stávající cesty v DP. Jejich 

výstavba bude prováděna v závislosti na postupu těžby. Sjezdy a výjezdy na 

jednotlivé lávky budou řešeny zářezem v rostlé hornině s max. stoupáním 15 %. 

Boční svahy zářezů budou dány sypným úhlem zeminy. Šíře technologických 

komunikací musí být min. o 2 m větší než bude šířka nasazeného dopravního 

prostředku, maximální stoupání 15 %, krajnice komunikací musí být zajištěny 

vhodným způsobem, aby nedošlo ke sjetí automobilů mimo vozovku (patníky, 

lemující val vytvořený z rubaniny, svodidla apod.). 

5.2.3. Vytěžitelné zásoby v rozšířené části DP 

Na ploše plánované těžby byly dále vypočteny vytěžitelné zásoby 

štěrkopísku s obsahem vltavínů vycházející z navrženého postupu dobývání. 

Výpočet byl proveden programem „Atlas DMT – výpočet objemu“. Pro 

výpočet zásob byl zhotoven digitální model terénu se stavem těžebních stěn po 

ukončení dobývání, který byl porovnán s modelem současného stavu terénu. Od 

vypočtené kubatury byl následně odečten objem skrývky na plánované ploše 

těžby. Plocha těžby byla určena polygonem zadaným v programu „Atlas DMT - 

kres“. 

Vytěžitelné zásoby štěrkopísku s vltavíny v rozšířené části DP: 

Kubatura zjištěná porovnáním dig. modelů .................................... 649 880 m
3
 

Objem skrývek na ploše bloku č. 1 (53 752 m
2
 x 1,9 m) ................... - 102 129 m

3
 

Objem skrývek na ploše bloku č. 2 (3 354 m
2
 x 0,9 m) ........................ - 3 019 m

3
 

Objem skrývek na ploše bloku č. 3 (14 371 m
2
 x 0,7 m) ..................... - 10 060 m

3
 

Kubatura vytěžitelných zásob ..................................................... 534 672 m
3
 

                                                                                      zaokr.  534 700 m
3
 

 

 



---------- Bc. Viktor Weis: Likv idace ka. polí, SaR území – pískovna Ločenice ---------
-- 

 

2011  12 

 

Životnost ložiska: při plánovaném ročním objemu těžby cca 85 000 m
3
                

(200 000 t) je předpokládaná doba těžby na ploše rozšíření DP cca 6,3 let.  

Výrubnost: porovnáním geologických a vytěžitelných zásob na ploše rozšíření 

DP vychází výrubnost zásob štěrkopísku s vltavíny cca 82 %.  

5.2.4. Předpoklad množství a kvality zásob vázaných v ochranných 

pilířích 

Na základě podmínky č. 8 z rozhodnutí o změně dobývacího prostoru 

Ločenice nesmí být zasahováno do významných krajinných prvků potoka a lesa. 

Od potoka musí být dodržen odstup 10 m a od lesa 25 m. 

Z tohoto důvodu bude podél J-V hranice DP ponechán ochranný pilíř lesa, 

ve kterém bude vázáno celkem 36 760 m
3
 vyhodnocených zásob, z toho je                  

13 290 m
3
 zásob bloku č. 1 a 23 470 m3

 zásob bloku č. 4. 

Výpočet byl proveden programem „Atlas DMT – výpočet objemu“. V rámci 

výpočtu byl porovnán digitální model stávajícího terénu s modelem báze ložiska. 

Od vypočtené kubatury byl následně odečten objem skrývky na ploše ochranného 

pilíře. Plocha výpočtu byla určena polygonem zadaným v programu „Atlas DMT - 

kres“.  

Objem vázaných zásob v bloku č. 1 byl vypočten z průměrné mocnosti 

uvedeného bloku a z plochy ochranného pilíře. Objem vázaných zásob bloku č. 4 

byl stanoven jako rozdíl celkových váz. zásob a váz. zásob bloku č. 1. 

 

Dále byl stanoven ochranný pilíř přeložky el. vedení, ve kterém bude 

vázáno celkem 4 930 m
3
 vyhodnocených zásob, z toho je 840 m

3
 zásob bloku              

č. 2; 390 m
3
 zásob bloku č. 6; 2 960 m3

 zásob bloku č. 3 a 740 m3
 zásob bloku               

č. 5. 

U bloků č. 2 a 6 byla metodika výpočtu shodná jako v předešlém případě, u 

bloků č. 3 a 5 byla kubatura vázaných zásob stanovena z plochy ochranného 

pilíře a průměrné mocnosti suroviny v daném místě. 
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5.2.5. Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání 

Část vyhodnocených zásob je vázána v ochranném pásmu el. vedení. Jedná 

se o bloky zásob č. 2 PBv a 6 VBv. Ostatní zásoby jsou volné. Vázané zásoby 

budou v průběhu dobývání ložiska uvolněny plánovaným přeložením el. vedení 

podél hranice dob. prostoru tvořené spojnicí vrcholů A, B a C. 

Na ploše rozšíření DP se nalézají zemědělské pozemky o celkové rozloze 

cca 8,3 ha, které bude nutné v průběhu dobývání ložiska postupně odejmou ze 

zemědělského půdního fondu. 

5.2.6. Údaje o pozemcích dotčených plánovanou hornickou činností na 

rozšířené části DP 

Seznam dotčených parcel katastru nemovitostí (KN): 

k.ú. Chlum nad Malší (760 218) : 

Tabulka č.5:  Seznam dotčených parcel KN 

Parcela č.  Druh pozemku Vlastník Poznámka 

část 243 lesní pozemek  MAWE CK s.r.o.  

část 244 lesní pozemek  MAWE CK s.r.o.  

část 245 lesní pozemek  MAWE CK s.r.o.  

část 248 lesní pozemek  MAWE CK s.r.o.  

část 257 lesní pozemek  MAWE CK s.r.o.  

část 279/1 orná půda parcela není na LV  viz. všechny parcely ZE  

část 281 ostatní plocha parcela není na LV  viz. parcela ZE č 281  

část 282/1 ostatní plocha Obec Svatý Jan nad Malší   

část 282/2 ostatní plocha Obec Svatý Jan nad Malší   
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Seznam dotčených parcel zjednodušené evidence (ZE): 

k.ú. Chlum nad Malší (760 218) : Tabulka č.6:  Seznam dotčených parcel ZE 

Parcela č.  Vlastník Adresa 

227 
BIO TOP s.r.o.   -  5/6 
Božena Krausová  -  1/6 

Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice 
Hl inice 108, 382 81 Besednice 

236 MAWE CK s.r.o.   

237 MAWE CK s.r.o.   

246 MAWE CK s.r.o.   

247 MAWE CK s.r.o.   

249 MAWE CK s.r.o.   

250 MAWE CK s.r.o.   

252 MAWE CK s.r.o.   

253/2 MAWE CK s.r.o.   

254/2 MAWE CK s.r.o.   

255 MAWE CK s.r.o.   

256 MAWE CK s.r.o.   

258 MAWE CK s.r.o.   

259 MAWE CK s.r.o.   

262 
Jan Macek  -  1/2 
Viktor Weis  -  1/2 

Na Kovárně 284, 381 01  Český Krumlov  
Za Nádražím 199, 381 01  Český Krumlov  

266 MAWE CK s.r.o.   

269 MAWE CK s.r.o.   

270 
BIO TOP s.r.o.   -  5/6 
Božena Krausová  -  1/6 

Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice 
Hl inice 108, 382 81 Besednice 

273 

BIO TOP s.r.o.  -  3/8 
Milan Luhan  -  1/24 
Helena Luhanová  -  1/24 
Ladislav  Mikeš  -  1/4 
Ludmila Polenová  -  1/4 
Veronika Saracino  -  1/24 

Nemanická 440/14, 370 10 České Budějovice 

Franze Kafky 820/10, 353 01 Mariánské Lázně 

Kollárova 644/42, 353 01 Mariánské Lázně 

Domašín 152, 258 01 Vlašim  

Na Průhonu 233/47, 353 01 Mariánské Lázně 

Kollárova 644/42, 353 01 Mariánské Lázně 

274 MAWE CK s.r.o.   

275 MAWE CK s.r.o.   

276 MAWE CK s.r.o.   

277 MAWE CK s.r.o.   

278 MAWE CK s.r.o.   

279 MAWE CK s.r.o.   

280 MAWE CK s.r.o.  

281 MAWE CK s.r.o.   

282 MAWE CK s.r.o.   

Přehled pozemků je zakreslen v mapové příloze č. 6. 
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6. Mechanizace a doprava 

 

Těžba suroviny a doprava rubaniny do primární násypky úpravárenské linky 

je zajišťována následující mechanizací: 

a) Těžební stroje: hydraulické rypadlo nebo kolový nakladač 

b) Dopravní prostředky: kolový nakladač, nákladní automobily nebo dempry 

c) Nakládací prostředky: kolový nakladač 

d) Pomocná mechanizace: cisterna na kropení komunikací a další potřebná 

mechanizace pro zajištění provozu pískovny 

e) Expedice hotových výrobků je prováděna nákladními automobily 

odběratelů 

Pro dopravu v pískovně musí být těžební organizací vypracován dopravní 

řád dle § 159 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb., v platném znění. 

 

7. Úprava a zušlechťování 

Zpracování štěrkopísku s vltavíny bude prováděno na úpravárenské lince 

umístěné v původním DP. Úpravárenská linka se skládá ze dvou částí. Jedna je 

pro vytřídění vltavínů a druhá je pro úpravu štěrkopísku. 

7.1. Technologická linka pro úpravu štěrkopísku 

Rubanina je ze zemní meziskládky navážena kolovým nakladačem do 

primární násypky s regulovatelnou rychlostí podávacího pásu. Na konci 

podávacího pásu u výstupu z násypky je nainstalován lopatkový podavač, který 

prvotně rozdružuje materiál a rovnoměrně ho dávkuje na pásový dopravník, 

kterým je surovina přemístěna na prstový odhliňovací třídič. Na něm dojde 

k oddělení hlinitých a jílových hrud o velikosti nad 75 mm, které jsou pásovým 

dopravníkem uloženy na zemní skládku. Zbytek materiálu jde dále dopravním 
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pásem do bubnové pračky, kde je rozplaven a částečně z něj jsou odtříděny 

podíly na hranici 4 mm. Z pračky materiál pokračuje na finální sprchovaný 

vibrační třídič. Zde je roztříděn na konečné frakce 0 – 4, 4 -8 a 8 -75 mm 

(vltavínonosná frakce, která je pasem uložena na zemní skládku).  

Frakce 4 – 8 mm jde ještě na sprchovaný třídič, kde dojde k oddělení 

zbývajících nečistot a potom je pásovým dopravníkem uložena na zemní skládku. 

Frakce 0 – 4 mm se rmutem jde potrubím do dehydrátoru, který z materiálu 

odstraní technologickou vodu a následovně jde materiál do dalšího dehydrátoru, 

ve kterém dojde k přeplavení frakce 0 – 4 mm a k dosažení požadované 

normované kvality - pomocí regulace otáček spirály a korečku lze ovlivňovat 

zrnitostní křivku na hranici do 0,1 mm. Z druhého dehydrátoru jde materiál na 

odvodňovací třídič a z něj pásovým dopravníkem na zemní skládku. 

7.2. Technologická linka pro vytřídění vltavínů 

Frakce 8 – 75 mm (nadsítné z linky pro úpravu štěrkopísku), která je při 

úpravě štěrkopísku uložena na zemní skládku, je kolovým nakladačem dovážena 

do primární násypky s regulovatelnou rychlostí podávacího pásu. Odtud je 

pásovým vyvážecím dopravníkem dávkována do nožové pračky, kde dochází 

k rozdružení a promytí štěrkopísku s vltavíny. Pomocí vynášecího a odvod-

ňovacího korečkového kola je dále dopravena přes skluz na sprchovaný třídič, 

kde dojde k dalšímu rozmělnění a omytí štěrkopísku a materiál je roztříděn na 

frakce              0 – 4 a 4 -75 mm.  

Frakce 0 – 4 mm s technologickou vodou je potrubím dopravena zpět do 

prvního dehydrátoru úpravárenské linky štěrkopísku. 

Frakce 4 – 75 mm jde dál na vybírací pás, kde obsluha zajišťuje separaci 

vltavínů, a z něj je pásovým dopravníkem ukládána na zemní skládku. Tento 

materiál je využíván pro zpevnění technologických komunikací v areálu 

provozovny. 

Technologické schéma obou úpravárenských linek je zobrazeno na 

následujícím obrázku. 
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Obr. č. 4 – Technologické schéma úpravárenské linky 
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8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost 

provozu 

Celý provoz pískovny Ločenice podléhá režimu zákona č. 44/1988 Sb. 

(Horní zákon) v platném znění a musí se řídit všemi zákony, vyhláškami a 

předpisy vydanými podle tohoto zákona, zejména pak zákonem č. 61/1988 Sb. 

v platném znění o hornické činnosti, výbušninách a o st. báňské správě a 

bezpečnostními předpisy - vyhl. č. 26/1989 Sb. v platném znění o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti 

prováděné hornickým způsobem na povrchu a vyhláškou č. 51/1989 Sb. 

v platném znění o bezpečnosti            a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, vydané Českým báňským úřadem. 

Každý zaměstnanec pískovny musí být vybaven pomůckami předepsanými                   

k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci - pracovním oděvem odpovídajícímu 

prováděné práci a ročnímu období, pracovní obuví a ochrannou přilbou. Při práci               

v hlučném a prašném prostředí též chrániči sluchu a respirátorem. 

Pro provoz, obsluhu a údržbu veškerého strojního zařízení musí být 

zpracovány technologické postupy, instrukce a provozní řády, se kterými musí být 

zaměstnanci pískovny prokazatelně seznámeni. 

Pro případ havárie musí být těžební organizací zpracován havarijní plán              

(§ 18 vyhl. ČBÚ č. 26/1989 Sb., v platném znění). 

9. Návrh na likvidaci kalových polí a možnosti využití kalů 

V minulosti docházelo k volnému vypouštění kalových vod z procesu úpravy 

přímo do kalových polí a až po instalaci hydrocyklonů (Linatex 2008) dochází 

k separaci využitelných částí odpadních vod a k zabránění jejich vypouštění do 

kalových polí, které je uvedeno dále v bodu 9.1. Vzhledem k tomu, že v letech 

1998 – 2008 byly veškeré kaly vypouštěny do kalových polí, jedná se dle údajů 

provozovatele o celkové množství využitelných „kalů“ o zrnitosti nad 0.063 mm 

v objemu okolo 60 000 m
3, které jsou takto uloženy a postupným přečerpáním 
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přes hydrocyklony by byly opět použitelné jako samostatný výrobek – produkt 0/1 

mm.  

9.1.Množství sušiny v promyvných vodách 

 

Testování a rozbory proběhly na osmi vzorcích odebíraných v průběhu tří 

týdnů. Po tuto dobu byl do úpravny navážen standardní materiál a výkon úpravny 

byl tomu přizpůsoben. Vzorky byly odebírány ve výpustích promyvných vod do 

první sedimentační nádrže. Rozbory prováděla provozní laboratoř pískovny podle 

stanovených postupů. Výsledky měření jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Tabulka č.7.: 

  Stanovení vlhkosti sušením 

  Vzorek č.  1 2 3 4 

1. Nádoba g 1374,2  1391,8  1392,6  1215,9  

2. 

Hmotnost misky + vlhká zkušební 
navážka 3052,3  2937  2977,8  2835,4  

3. 

Hmotnost misky + suchá zkušební 
navážka 1821,3  1441,2  1477,1  1358,2  

4. Hmotnost vlhké zkušební navážky v g  1678,1  1545,2  1585,1  1618,5  

5. Hmotnost suché zkušební navážky v g  447,1  49,4  84,5  141,3  

6. Hmotnost vody v % 73,4  96,8  94,7  91,3  

7. Hmotnost sušiny v %  26,6  3,2  5,3  8,7  

8. Hmotnost sušiny g/m3  
266,4 31,9 53,3 87,3  

 

Tabulka č.8.: 

  Stanovení vlhkosti sušením 

  Vzorek č.  5 6 7 8 

1. Nádoba g 1251,1  1228,6  1144,9  1148,2  

2. 

Hmotnost misky + vlhká zkušební 
navážka 2830,5  2717,7  2625,5  2667,4  

3. 

Hmotnost misky + suchá zkušební 
navážka 1321  1271,6  1163,7  1149,5  

4. Hmotnost vlhké zkušební navážky v g  1579,4  1489,1  1480,6  1519,2  

5. Hmotnost suché zkušební navážky v g  69,9  43  18,8  1,3  

6. Hmotnost vody v % 95,6  97,1  98,7  99  

7. Hmotnost sušiny v %  4,4  2,9  1,3  1  

8. Hmotnost sušiny g/m3
 44,8  28,8  12,7  0,7  
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Z výše uvedených tabulek vyplývá, že průměrně promyvné vody obsahují 

65,73 g*m-3  sušiny. Za předpokladu,že 

 

 Spotřeba promyvných „S“ je průměrně 270 m3*h-1 

 Linka je denně v provozu 13 hod – „T“ 
 S ohledem na sezónní provoz je ročně 240 provozních dnů- „D“ 

lze spočítat hmotnost vysedimentované sušiny za jeden rok: 

   

  M = S x T x D x 65,73 x 1000 = 55 371 t 

 

Při sypné hmotnosti sušiny 1,28 t*m-3 se jedná o objem 43 259 m3. Dále 

bylo laboratorními zkouškami zjištěno, že i přes použití flokulačního činidla 

obsahuje sediment 50% vody. Celkový roční objem usazeného sedimentu tedy 

činí 86 518 m3.  

 Zrnitostní křivka a petrografické složení sušiny  

 

Všechny odebrané vzorky byly dále podrobeny sítové analýze pro získání 

zrnitostní křivky sušiny. Rozbory byly provedeny provozní laboratoří. Výsledky 

analýzy jsou uvedeny v tabulkách č. 5, 6 a 7. 

Dále byl proveden petrografický rozbor sušiny, přičemž bylo  zjištěno 

následující složení: 

křemen…………………………..52% 

draselný živec…………………...23% 

plagioklas……………………….11% 

slída……………………………..  7% 

kaolinit…………………………...4% 

ostatní…………………………….3% 

 

Jedná se tedy o petrografické složení vhodné pro další využití. 
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Tabulka č.9.:  Sítové rozbory kalů  

 

 

Tabulka č.10.: Sítové rozbory kalů  

 č. vzorku  4 č. vzorku  5 č. vzorku  6 

  g % g % g % 

vel. síta  váha  zb. na sítě váha  zb. na sítě váha  zb. na sítě 

4 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

2 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

1 0,5 0,35 0,1 0,14 0,1 0,23 

0,500 3,7 2,62 2,2 3,15 0,5 1,16 

0,250 5,0 3,54 5,6 8,01 1,9 4,42 

0,125 2,6 1,84 8,4 12,02 6,0 13,95 

0,063 1,5 1,06 5,4 7,73 5,6 13,02 

0,050 0,5 0,35 0,9 1,29 0,6 1,40 

0 127,5 90,23 47,3 67,67 28,3 65,81 

celkem 141,3 100,00 69,9 100,00 43,0 100,00 

odplavit.%   90,23  67,67   65,81 

 

Tabulka č.11.: Sítové rozbory kalů  

 č. vzorku  7 č. vzorku  8 č. vzorku  průměr  

  g % g % g % 

vel. síta  váha  zb. na sítě váha  zb. na sítě váha  zb. na sítě 

4 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

2 0,0 0,00 0,0 0,00 0,03 0,03 

1 0,0 0,00 0,0 0,00 0,39 0,60 

0,500 0,1 0,53 0,0 0,00 1,49 1,97 

0,250 1,3 6,91 0,1 7,69 2,83 5,27 

0,125 1,1 5,85 0,2 15,38 6,00 8,70 

0,063 2,6 13,83 0,1 7,69 9,70 8,59 

0,050 0,4 2,13 0,0 0,00 1,53 1,11 

0 13,3 70,74 0,9 69,23 84,96 73,74 

celkem 18,8 100,00 1,3 100,00  100,00 

odplavit.%   70,74   69,23   73,74 

 

 č. vzorku  1 č. vzorku  2 č. vzorku  3 

  g % g % g % 

vel. síta  váha  zb.na sítě váha  zb. na sítě váha  zb. na sítě 

4 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

2 0,1 0,02 0,1 0,20 0,0 0,00 

1 0,3 0,07 1,8 3,64 0,3 0,36 

0,500 1,0 0,22 3,4 6,88 1,0 1,18 

0,250 2,4 0,54 4,3 8,70 2,0 2,37 

0,125 18,5 4,14 3,8 7,69 7,4 8,76 

0,063 52,8 11,81 2,6 5,26 7,0 8,28 

0,050 8,7 1,95 0,5 1,01 0,6 0,71 

0 363,3 81,26 32,9 66,60 66,2 78,34 

celkem 447,1 100,00 49,4 100,00 84,5 100,00 

odplavit. %   81,26   66,60   78,34 
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Z výše uvedených tabulek vyplývá, že zrnitostní křivka sušiny obsahuje 

73,74% zrn menších než 0,063 mm tedy nevhodných pro další použití. Zbývajících 

26,26% jsou zrna o velikosti 0,063 – 1 mm. Jedná se materiál vhodný pro další 

využití a jeho nekontrolovaným ukládáním v sedimentačních nádržích dochází: 

 zvětšování objemu sedimentu v odkalovacích nádržích, tedy ke 

zmenšování jejich retence 

 následné vytěžení tohoto materiálu z uložených sedimentů je velmi 

problematické a tím je prakticky navždy znehodnocen pro budoucí 

využití 

 nesplnění podmínky dle §11, odst. 2, bod c) zákona č. 44/1988 Sb. - 

„používat takové metody a postupy, aby nedošlo k znemožnění nebo 

ztížení využití výhradního ložiska nebo jeho části a 

k neodůvodněným ztrátám zásob výhradního ložiska“. 

9.2. Další možnosti využití kalů 

Souběžně s možností využití zbytkových jemných písků (frakce0/1 mm) je 

možná i separace a zahuštění kalů samotných pomocí dehydrátorů. Jednalo by se 

o spirálové dehydrátory, kde dochází ke směšování promyvné vody s flokulantem, 

jenž zapříčiňuje shlukování jednotlivých „flokul“ materiálu, v našem případě kalů, 

a jejich vynášení korečkovým vynašečem. Takto vyseparované kaly lze již označit 

za samostatný produkt s nímž je možno dále pracovat a to ať již jako s čistě 

inertním materiálem vhodným pro rekultivační procesy- např. MAPE Mydlovary, 

nebo ho dále využívat s ohledem na velmi vysoký obsah čistých jílů jako 

cihlářskou surovinu. 

9.3. Zhodnocení chemicko-technologických vlastností sedimentu  

Zkoumaný vzorek sedimentu byl složen ze tří náhodně odebraných vzorků 

z různých míst sedimentačních nádrží. Vzorek byl podroben několika 

analýzám: Chemická analýza, Absorpce methylenové modři, DTA/TG, 
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Dilatometrie, Nasákavost, Smrštění sušením a pálením, Barevnost, Zrnitostní 

křivka, Obsah celkových a organických uhlíků. 

Na základě chemické a mineralogické analýzy a na základě vyhodnocení křivek 

KTR a DTA lze konstatovat, že se jedná o kaolinický jíl s příměsí minerálů 

halloysitu a uplitu. Poměrně vysoký podíl jinak nežádoucího muskovitu, by 

neměl ovlivňovat chování jílu během technologického procesu zpracování, 

zvláště během výpalu a následného chladnutí střepu, neboť podle sítové 

analýzy se jedná o velmi jemné částice o velikosti do 0,040 mm. 

Nejsou přítomna ani větší zrna SiO2 , jehož modifikační přeměny doprovázené 

objemovými změnami vedou v procesu chladnutí střepu ke vzniku napětí a 

v konečné fázi ke značným deformacím nebo až destrukci. Uhlík je přitom 

v organické podobě a je vázán na ostatní minerály. 

Podle chemických analýz se jedná o vysoce plastický jíl avšak k nižšímu obsahu 

Al2 O3 a vyššímu obsahu Na2 O jde o jíl s nižší žáruvzdorností. 

Z uvedených poznatků vyplývá, že by se uvedený sediment, v případě, že by byl 

vhodně upraven, dal s úspěchem použít při cihlářské výrobě nebo v keramické 

výrobě pracující s teplotami do 1050°-1100°C. 

Při cihlářské výrobě obsah Fe2O3 byl okolo 6% nevadí a střep vypálený okolo 

1000°C má typickou cihlově okrovou barvu. Jako vhodné se jeví nabídnout 

tento materiál jako příměs pro již zavedené cihlářské směsi jednotlivým 

výrobcům cihlářského zboží. Jeho přidání by mělo kladně ovlivnit kvalitu 

střepu, tedy zvýšit plasticitu hmoty, zvýšit mechanickou pevnost po výpalu a 

snížit celkovou nasákavost střepu 

9.4. Návrh na likvidaci kalových polí 

Jednotlivé sedimentační nádrže budou postupně zavezeny a překryty 

skrývkovým materiálem a výklizem a následně budou s ohledem na lokalizaci 

území v krajině po provedené sanaci a rekultivaci navráceny zpět do přírodního 
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prostředí. V rámci rekultivace bude ponechána vodní plocha v západní části 

původního DP a nově vytvořená vodní plocha v rozšířené části DP. 

10. Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou 

Plán sanace a rekultivace, zpracovaný pro pískovnu Ločenice, řeší celé 

území dotčené hornickou činností v rámci stanoveného DP. 

Při hodnocení nejvhodnějšího způsobu vytěžení ložiska a následné sanace               

a rekultivace území bylo přihlédnuto k současnému stavu pozemků,                    

ke geomorfologickým poměrům na lokalitě, báňským možnostem dobývání                      

a v neposlední řadě i k současným požadavkům na ochranu přírody a krajiny. 

10.1. Technické řešení komplexní úpravy území 

Cílem sanace a rekultivace plochy dotčené těžbou je území přírodního 

charakteru s relativně vysokou pestrostí přírodě podobných stanovišť. Po 

ukončení těžby v jednotlivých etapách se uvažuje s průběžným navrácením 

plochy dobývacího prostoru Ločenice přírodě. Předpokládá se, že po provedené 

rekultivaci se lokalita do budoucna stane biologicky zajímavou a rozmanitou. 

Zrekultivované plochy budou plnit funkci zejména půdoochrannou, 

krajinotvornou a ekologicky stabilizující. Hospodářská funkce lesa bude na těchto 

plochách plněna jen částečně nebo v omezeném rozsahu. K tomu má výsledný 

prostor po ukončení těžby reálné předpoklady: různá expozice a sklon svahů 

s možností modelace terénu, změna vlhkosti od výsušných ploch až po vodní 

plochy, vytvořené mokřady, litorální pásma atd. Vzhledem k velké různorodosti 

stanovištních podmínek vzniklých ve vytěženém prostoru lze předpokládat                   

i relativně vysokou různorodost vegetace. Zkušenosti potvrzují, že rekultivovaný 

prostor, byť uměle vytvořený, může být osídlen nejen běžnými druhy fauny a flóry, 

ale i druhy vzácnými, či ohroženými.  

To je v původním DP Ločenice prokázáno výskytem ohrožených druhů 

obojživelníků, a to kuňky žlutobřiché a skokana hnědého, které jsou vázány na 

uměle vytvořené vodní nádrže. Z plazů zde byla pozorována ohrožená užovka 

obojková a kriticky ohrožená zmije obecná. Úprava území je zaměřena na 
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modelaci závěrných svahů a dna těžebny, úpravu břehových partií vodních 

nádržích a vytvoření jezírek a mokřadů. 

V rámci důlně-technických opatření bude již v průběhu těžby terén 

modelován ve shodě s plánovaným cílovým stavem. Průběžné provádění 

sanačních úprav sníží i celkové konečné náklady na tuto činnost. 

Zásady sanace a rekultivace 

Na vhodně zvoleném místě může být opuštěný lom či deponie i přínosem 

pro okolní krajinu a útočištěm vzácných živočichů, rostlin či hub. 

Mnohé původní ohrožené druhy organismů dnes nacházejí útočiště 

převážně v činných nebo nerekultivovaných těžebních prostorech. Cennost 

jednotlivých těžeben často spočívá v tom, že se jedná o živinami chudá 

stanoviště, na kterých nacházejí útočiště konkurenčně slabé druhy, které z okolní 

krajiny rychle mizejí. Těžební prostory proto hrají v dnešní krajině důležitou roli při 

ochraně biodiverzity na všech úrovních. 

Po ukončení těžby se jeví ve většině případů jako nejvhodnější použít při 

sanaci a rekultivaci přírodě blízké způsoby obnovy území, čímž se rozumí 

především spontánní (samovolné zarůstání lokality) nebo usměrněná (řízená) 

sukcese, případně řízené zásahy pro některá ohrožená společenstva či druhy. 

Pro zdárný průběh takové obnovy se navrhuje dodržení následujících zásad, které 

byly formulovány na odborném semináři konaném v lednu 2009 v Českých 

Budějovicích: 

1. Před zahájením těžby je nezbytný kvalifikovaný biologický průzkum okolí 

těžebního prostoru. Vlastní těžbu by bylo žádoucí usměrňovat pokud možno 

tak, aby bylo v bezprostředním okolí těžebny zachováno (případně i udržováno                

a rozšířeno) co nejvíce (polo)přirozených stanovišť. Pro následnou kolonizaci 

území při spontánní sukcesi je klíčový zhruba stometrový pás v okolí, odkud se 

dostává do těžebny nejvíce druhů. 

2. Po ukončení těžby, lépe však už v jejím průběhu, je nezbytný další průběžný 

průzkum lokality, který odhalí výskyt vzácných a ohrožených druhů                            

a zajímavých geologických či geomorfologických fenoménů. V ohledu na tento 
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průzkum bude nutné plán obnovy upravit. Tento průzkum by měla zajišťovat 

těžební organizace prostřednictvím autorizované osoby. 

3. Před těžbou, během ní i po jejím ukončení je žádoucí provádět monitoring 

invazních druhů v těžebně i jejím okolí. Pokud znamená jejich výskyt možné 

ohrožení zamýšleného způsobu obnovy, je třeba využít pro jejich odstranění 

asanační management. 

4. Velká většina těžbou narušených území má potenciál obnovit se samovolně – 

spontánní sukcesí, která může být také cíleně řízena (usměrněna či 

blokována). V případě větších těžeben by mělo být ponecháno spontánní 

sukcesi zpravidla minimálně 20 % jejich rozlohy v biologicky nejcennějších 

částech. Menší těžebny se obvykle do krajiny začlení bez problémů, ekologická 

sukcese by se tedy mohla uplatnit na jejich celé ploše. 

5. V případě ohrožených a zvláště chráněných, na těžební prostory výrazně 

vázaných druhů nebo společenstev bude nutné zajistit odpovídající řízení jejich 

populací a biotopů. To by mělo být hrazeno z povinných odvodů těžebních 

firem určených na rekultivaci, po jejím ukončení z veřejných prostředků 

určených na krajinotvorné programy.  

6. Nejhodnotnější těžebny mohou být vyhlášeny jako zvláště chráněná území 

(nejčastěji v kategorii přírodní památka) s odpovídajícím managementem, nebo 

přechodně chráněnou plochou, pokud je nutná pouze jejich časově omezená 

ochrana. Méně hodnotné těžebny mohou být téměř vždy alespoň registrovány 

jako významné krajinné prvky. 

7. Obnova těžebny by měla zvýšit stanovištní rozmanitost krajiny. Nejpozději po 

ukončení těžby (lépe však ještě během ní) je třeba zvýrazňovat nebo vytvářet 

nepravidelnosti na rovných liniích (okrajích těžebny, pobřežní čáře apod.) a na 

rovných površích. 

8. Po ukončení těžby by měly být odstraněny nevhodné technické prvky a 

odpady, pokud je cílem začlenit těžebnu opět do přírody. 

9. Živinami bohaté svrchní půdní horizonty je nutné z těžebny odvážet v co 

nejkratším termínu a na obnovované území je už nevracet. Návratem skrývkové 
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zeminy se vracejí i přebytečné živiny, které většinou podpoří rozvoj několika 

málo hojných, konkurenčně silných druhů, včetně invazních. 

10. V případě větších těžebních prostorů je nejvhodnější postupná těžba i obnova, 

nejlépe rozložená do delšího časového úseku, kdy jsou sukcesi postupně 

ponechávány opuštěné sektory těžebního prostoru. 

10.2. Technická rekultivace 

 Dno pískovny 

Dno pískovny bude upraveno tak, aby zde vznikly mírné terénní deprese                 

i elevace a terén tím získal přirozenější charakter. 

Na plochu dna, mimo místa plánovaných jezírek, mokřadů, cesty a příkopu, 

bude z dočasných deponií rozprostřena zúrodnitelná zemina (ornice). Na 

zalesňované plochy (58 700 m
2) bude rozprostřena vrstva o mocnosti 0,4 m; na 

zatravňované plochy a plochy s výsadbou skupinové zeleně (44 900 + 11 100 m
2
) 

pak vrstva o mocnosti 0,2 m. Na takto upravených plochách bude probíhat 

výsadba dřevin a založení travního porostu. 

 Závěrné svahy pískovny 

Na dno budou navazovat závěrné svahy pískovny, které dno propojí 

s okolním rostlým terénem. Skrývkový svah bude začleněn do závěrného svahu 

pískovny. Hrany budou zaobleny a terén bude nenásilně napojen na okolní rostlý 

terén a na dno pískovny. Svahy budou upraveny do sklonu 1 : 2 (26,5°) až 1 : 3 

(18,5°). Předpokládá se vytvoření nerovnoměrného svahování s různými sklony, 

aby bylo dosaženo členitosti a setření nežádoucích geometrických tvarů.  

Základní modelace svahů bude provedena skrývkovými zeminami již 

v průběhu těžby. Po základní modelaci terénu bude plocha svahů překryta podle 

druhu následné biologické rekultivace vrstvou humózní zeminy o mocnosti 0,4 m 

(6 700 m
2
) nebo o mocnosti 0,2 m (3 400 + 1 400 m

2), která zaručí následnou 

možnost osázení ploch svahů dřevinami resp. osetí travinami a bylinami. Svahy 

nad vodními plochami nebudou z bezpečnostních důvodů překryty zúrodnitelnou 
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zeminou a budou ponechány přirozené sukcesi. Na svazích s jižní expozicí budou 

vytvořeny dvě xerofytní plochy, stanoviště pro suchomilné a teplomilné 

(xerotermní) druhy, zejména bezobratlé. Na těchto plochách budou odstraňovány 

náletové dřeviny a vysoká ruderální vegetace. Tímto opatřením dojde i ke vzniku 

větší různorodosti stanovištních podmínek vzniklých ve vytěženém prostoru. 

Úprava svahů bude prováděna průběžně za zády těžby v závislosti na 

postupu porubní fronty.  

 Vodní nádrže, mělké tůně, jezírka a mokřady 

Před závěrečnou rekultivací vodních ploch bude provedeno aktuální 

biologické hodnocení rekultivovaného prostoru a jeho závěry budou aplikovány 

při rekultivačních pracích. Veškeré úpravy stávajících vodních ploch budou 

prováděny mimo období rozmnožování obojživelníků. Enklávy, kde již proběhla 

samovolná sukcese rostlinných společenstev, nebudou likvidovány. 

Vodní nádrže budou upraveny tak, že u břehových partií navazujících na dno 

pískovny budou vytvořeny přírodní podmínky vhodné k přirozené sukcesi                  

a litorální pásma.  

Pro další zpestření stanovištních podmínek budou v předpolí vodních ploch 

vyhloubeny samostatné mělké tůně, jezírka a mokřady.  

Modelování břehů vodních ploch a vytvoření mokřadů a tůní bude 

prováděno již v průběhu těžby suroviny. Úprava břehu bude provedena přesunem 

písčitých zemin z pobřežní části nebo bude využit materiál z hloubení menších 

jezírek. 

Břehové partie určené pro vytvoření podmínek přírodního prostředí 

Na plochách určených k sanaci s prioritou potenciální ochrany přírody budou 

po základním urovnání na pobřežních mírných svazích vytvořeny poloostrovy                  

a laloky z důvodu zpestření stanovištních podmínek. Místy bude ponechán 

strmější břeh, aby výsledné pobřeží bylo členitější. 

Po úpravě břehů se tyto plochy počítají ponechat přirozené sukcesi.  
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Litorální pásma 

Litorální pásmo bude vytvořeno do vzdálenosti cca 15 m od břehu. Vodní 

hladina by v této ploše neměla přesáhnout hloubku 40-60 cm. Přechod ze souše 

do vody bude probíhat ve velmi pozvolném sklonu (1:10). Šíře pobřežní části 

bude cca 5 m a zhruba 10 m bude zasahovat do vody, kde dále bude přirozeným 

rozplavováním navazovat na konečný svah pod vodní hladinou.  

Samostatné mělké tůně, jezírka a mokřady 

V předpolí vodních ploch budou vytvořeny samostatné mělké tůně, jezírka          

a mokřady, které budou mít nepravidelné obrysy a proměnlivou hloubku. Určité 

části budou vyhloubeny pod úroveň hladiny v ponechané vodní nádrži, čímž bude 

zajištěno, že v průběhu roku zcela nevyschnou. 

Tvorba menších jezírek, která v létě částečně vysychají, byla do koncepce 

sanace a rekultivace zapracována z důvodu výskytu obojživelníků ve stávajících 

vodních nádržích. Uměle vytvořené vodní plochy a menší jezírka budou sloužit jak 

pro druhy celoročně vázané na vodu, tak pro obojživelníky, které budou mokřady 

využívat v reprodukčním období. 

10.3. Biologická rekultivace 

Plocha DP spadá podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR do oblasti 

bikové a nebo jedlové doubravy. 

Jedná se o lesy s převahou dubu zimního nebo letního s příměsí břízy 

bělokoré a borovice lesní, stejné druhy tvoří i patro keřové. V bylinném patře 

převažují traviny (metlička křivolaká, bika hajní, kostřava ovčí, lipnice hajní, méně 

i  keříčky vřes a borůvka), z bylin bývají přítomny jestřábníky. 

 Dno a závěrné svahy pískovny 

Po terénních úpravách vytěženého prostoru, při nichž vzniknou na dně 

pískovny mírné terénní elevace a deprese a závěrné svahy budou upraveny 
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do různých sklonů, aby bylo dosaženo členitosti a setření nežádoucích 

geometrických tvarů, bude celá plocha, mimo svahy nad vodní plochou 

ozeleněna. Část ploch bude zalesněna, na části bude provedena skupinová 

výsadba dřevin a zbývající část bude zatravněna. 

Založení travino-bylinných porostů (3,864 + 1,0 ha) 

Aby bylo zabráněno zaplevelení upravených ploch bude provedeno osetí 

dna pískovny bezprostředně po ukončení terénních úprav. Rychlé osetí ploch 

vhodnou směsí semen zabrání také erozi půdy ve sklonitějších partiích. Jak již 

bylo zmíněno, doba výsevu bude závislá na předchozím konečném urovnání 

terénu, ale nejvhodnější doba pro založení travního porostu je na jaře (v březnu - 

dubnu) nebo až později v létě (v červenci – srpnu). Výsev bude proveden na 

široko v množství 50 kg/ha. 

K výsevu je vhodné použít materiál pocházející z dané oblasti, nikoliv z jiné 

oblasti nebo dokonce ze zahraničí. Použití regionálních osiv je významné 

s ohledem na nežádoucí genetickou erozi. V případě, že se nepodaří zajistit 

doporučené složení travino-bylinné směsi regionálního původu, bude vhodnější 

využít nabídku místních producentů osiv i za cenu značného ochuzení druhového 

složení. Dá se předpokládat, že se žádoucí druhy na pozemek rozšíří samy 

z okolních stanovišť.  

Druhy doporučované k výsevu byly určeny dle mapy potenciální přirozené 

vegetace ČR. Následující uvedené složení by mělo sloužit jako návrh, kterému by 

se měla skutečná směs co nejvíce přiblížit: metlička křivolaká, bika hajní, kostřava 

ovčí, lipnice hajní, jestřábníky. 

Lesnická rekultivace a skupinová výsadba dřevin  

Při zakládání porostů budou vysazovány pouze ty druhy dřevin, jejichž 

výskyt je na lokalitě běžný. 

Návrh druhové skladby se opírá o druhovou skladbu přirozených spole-

čenstev na místech s podobnými přírodními podmínkami a o druhovou skladbu 

porostů v nejbližším okolí. Cílem by mělo být postupné zvyšování podílu listnáčů, 

hlavně dubu, a to především na úkor smrku a nepůvodních druhů jehličnanů                
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a listnáčů. Druhy doporučované k výsadbě byly voleny dle mapy potenciální 

přirozené vegetace ČR. 

Prostorová skladba jednotlivých druhů bude vycházet z přírodních stanovišť 

v místě výsadby dřevin a také z funkcí, kterou mají v daném prostoru zastávat. 

Jednak budou prováděny skupinové výsadby dřevin a jednak plošné výsadby 

dřevin. Plošné zalesnění bude kromě funkce krajinotvorné plnit i funkci 

hospodářskou, skupinová výsadba dřevin bude založena zejména s ohledem na 

zpětné začlenění vytěženého prostoru do okolního rázu krajiny. 

Lesnická rekultivace (6,5400 ha) 

Na zalesněných plochách budou zastoupeny jak jehličnany, tak vysoké 

procento listnáčů. V následující tabulce jsou uvedeny dřeviny pro zalesnění. 

Tab. č. 12: Seznam dřevin pro zalesnění 

Druh dřeviny 
Zastoupení v kultuře  

(%) 

Počet sazenic 

(ks/ha) 

Počet sazenic 

celkem 

Borovice lesní  60 9 000 35 316 

Dub zimní  20 10 000 13 080 

Dub letní 10 10 000 6 540 

Bříza bělokorá 10 6 000 3 924 

Skupinová výsadba dřevin (1,2160 ha) 

Plocha pro skupinovou výsadbu dřevin bude tvoři cca 20 % z celkové plochy 

určené k zatravnění. Pro výsadbu skupin budou použity stejné druhy dřevin jako 

pro zalesnění. S ohledem na zejména krajinotvorné poslání těchto výsadeb je 

třeba usilovat o vytvoření víceetážového a druhově, do budoucna i věkově, 

rozdílného porostu. K žádoucí různověkosti výsledného porostu dojde postupným 

zalesňováním po etapách a samovolným rozšířením na okolní plochy. Další 

rozrůznění dřevin by mělo probíhat přirozenou cestou, tedy vzájemnou konkurencí 

vysázených dřevin. Vysázené skupiny dřevin budou i vhodným novým útočištěm 

pro drobnou zvěř a ptactvo.  

V následující tabulce jsou uvedeny dřeviny a jejich procentuální zastoupení 

pro skupinovou výsadbu. 
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Tab. č. 13.: Seznam dřevin pro skupinovou výsadbu 

 

Druh dřeviny 
Zastoupení v kultuře  

(%) 

Počet sazenic 

(ks/ha) 

Počet sazenic 

celkem 

Borovice lesní  50 9 000 5 472 

Dub zimní  20 10 000 2 432 

Dub letní 10 10 000 1 216 

Bříza bělokorá 20 6 000 1 460 

Způsob výsadby a následného ošetřování sazenic 

Vlastní výsadbu dřevin se doporučuje provést v brzkém jaru, čímž by se měly 

výrazně snížit ztráty vzniklé přísuškem v letních měsících a pokud možno                   

co nejdříve po ukončení terénních úprav a konsolidaci rozprostřených zemin a to                

z důvodu omezeného výskytu nežádoucí buřeně. 

Potřeba vylepšení (nezdar zalesnění) se předpokládá s ohledem na nově 

zalesňované pozemky cca 20 %. 

Výsadba sazenic borovice bude při plošném zalesňování provedena 

sázecím strojem. Mezi strojově vysazené rostliny budou nepravidelně vysazeny 

do skupin či pásů vtroušené listnaté dřeviny. Při výsadbě skupin budou sazenice 

vysázeny ručně. 

Při výsadbě budou sazenice přihnojeny hnojivem SILVAMIX ve formě tablet. 

K jedné sazenici bude aplikováno 40 – 50 g hnojiva, t.j. 4 – 5 tablet. SILVAMIX 

umožňuje využívat výhody lokální aplikace, která při správném provedení 

zaručuje podstatně lepší využití dodávaných živin, než při plošné aplikaci běžných 

průmyslových hnojiv. Živiny jsou z hnojiv uvolňovány do půdy po dobu 2 let a v 

průběhu této doby hospodárně zásobují rostliny. 

Ochrana proti okusu u borovice bude prováděna aplikací nátěru Morsuvin 

nebo obdobným schváleným repelentem v dávce 5 kg/1 000 sazenic, a to bezpro-

středně po zalesnění a druhým a třetím rokem. 
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Ochrana proti okusu a vytloukání listnatých dřevin bude zajištěna 

mechanickou ochranou – oplůtky, plast. chránič, oplocenky. 

Ochrana proti buřeni a ožínání sazenic nebude prováděno. Podle 

dosavadních zkušeností při rekultivacích pozemků na jiných pískovnách není 

nutné, v případě včasného vysazení dřevin po provedení terénních úprav, 

provádět ožínání sazenic z důvodu jejich zarůstání travou a plevelem. 

 Břehové partie vodních ploch 

Bude navrženy členité vodní nádrže bez rybí obsádky. Plocha vodní nádrže 

včetně litorálního pásma a břehu ponechaného sukcesi se předpokládá                  

cca 1,58 a 3,64 ha. Břehy s vytvořením podmínek co nejbližších přírodě (tůně, 

jezírka, poloostrovy, laloky) budou následně ponechány procesům sukcese, 

uchycení vhodných druhů rostlin je zde žádoucí.  

Přírodovědecky nejcennější části vodní nádrže jsou mělké partie při březích 

(litorální pásma). Tyto mělkovodní části nádrže s rychle se prohřívající vodou, 

litorální vegetací a plynulým přechodem na souš, jsou existenčně nutné pro 

mnoho forem vodního života. Je zde soustředěno značné procento vodních 

živočichů celého biotopu. Obojživelníci tu kladou snůšky a probíhá zde vývin 

jejich larev, dochází zde k přirozenému výtěru ryb, hnízdění vodních ptáků, 

reprodukci zooplanktonu, který je přirozenou potravou pro ryby a jiné vodní 

živočichy, žije zde velké množství vodních bezobratlých a v neposlední řadě tyto 

partie nádrží fungují jako jakási biologická čistírna v metabolismu celého vodního 

biotopu. 

Díky sanačním pracím budou vytvořeny předpoklady pro vznik litorálního 

pásma a jeho následný vývoj, který nebude nijak ovlivňován. Plocha tedy bude 

ponechána přirozené sukcesi. 

Plánovaný stav dotčených pozemků po sanaci a rekultivaci je zakreslen na 

následujícím obrázku a dále v mapové příloze č. 7 a 8. 
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Obr. č. 5 – Letecký snímek se zákresem zrekultivovaných ploch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Celkové náklady na sanace a rekultivace 

11.1. Technická rekultivace 

Kalkulace cen pro zemní práce je provedena dle katalogu popisů a 

směrných cen stavebních prací pro rok 2011, díl 800-1 Zemní práce. 

Do nákladů na technickou rekultivaci je započítáno naložení, převoz                      

a rozprostření a urovnání ornice, zbývající práce budou provedeny v rámci 

skrývkových a těžebních prací. 
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Tabulka č. 14:  Náklady na technickou rekultivaci: 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

122 10-1404 Vykopávky v zemnících, hor. 1-2   přes           
5 000 m3 

m3 38 320,0 36,50 1 398 680,00 

162 30-1101 Vodorov. přemístění do 500 m, hor.1-4 m3 38 320,0 53,10 2 034 792,00 

181 30-1113 Rozprostření a urovnání ornice do  tl. 
vrstvy 0,2 m ve sklonu do 1:5 

m2 56 000,0 13,10 733 600,00 

181 30-1116 Rozprostření a urovnání ornice do  tl. 
vrstvy 0,4 m ve sklonu do 1:5 

m2 58 700,0 26,10 1 532 070,00 

182 30-1133 Rozprostření a urovnání ornice do  tl. 
vrstvy 0,2 m ve sklonu přes 1:5 

m2 4 800,0 40,70 195 360,00 

182 30-1136 Rozprostření a urovnání ornice do  tl. 
vrstvy 0,4 m ve sklonu přes 1:5 

m2 6 700,0 61,10 409 370,00 

Technická rekultivace celkem       
6 303 

872,00 

11.2. Biologická rekultivace 

Při výpočtu nákladů na biologickou rekultivaci byly jednotkové ceny prací 

stanoveny dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací pro rok 2011, díl 

823-1 Plochy a úpravy území a díl 823-2 Rekultivace a dále podle cen uvedených 

na internetových stránkách dodavatelů a výrobců. 

Do biologické rekultivace jsou zahrnuty práce spojené se zajištěním ochrany 

a udržováním podmínek pro chráněné druhy živočichů (břehové partie, litorální 

pásma, xerofytní plochy) a se zalesněním a zatravněním ploch (výsadba sazenic 

a jejich následné ošetřování, nákup sazenic, osiva, hnojiva a ochranných 

prostředků). 

Plochy pro vytvoření podmínek přírodního prostředí 

Tabulka č. 15:  Náklady na biologickou rekultivaci břehových partií: 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

  Zásahy nezbytné pro zajištění ochrany a 
optimálních podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů 

ks 1,0 50 000,00 50 000,00 

Biologická rekultivace celkem       50 000,00 
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Plochy pískovny určené pro zalesnění 

Tabulka č. 16:  Náklady na zalesnění: 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

184 35-3162 Výsadba jehličnanů sáz. stroj. nad 225 ks kus 35 316,0 6,99 246 858,84 

184 45-3162 Výsadba listnáčů sáz. stroj. nad 225 ks kus 23 544,0 5,42 127 608,48 

184 80-3211 Vylepšení výsadby-20% kus 11 773,0 7,96 93 713,08 

184 81-3111 Ochrana jehličn. proti okusu nátěrem - 
3x 

kus 
105 

948,0 
1,74 184 349,52 

184 80-4111 
Ochrana listnáčů chráničem z um. 
hmoty 

kus 23 544,0 5,70 134 200,80 

- Hnojení-kladení tablet k sazenici kus 58 860,0 5,00 294 300,00 

  Mechanické práce celkem       1 081 030,72 

Materiál:         

- Nákup sazenic borovice + 20%vylepšení kus 42 380,0 2,70 114 426,00 

- Nákup sazenic z. dubu+ 20% vylepšení kus 15 696,0 4,40 69 062,40 

- Nákup sazenic l. dubu+ 20% vylepšení kus 7 848,0 4,00 31 392,00 

- Nákup sazenic břízy +20% vylepšení kus 4 709,0 3,90 18 365,10 

- Hnojivo Silvamix 0,05 kg/sazenici kg 2 943,0 50,00 147 150,00 

- Umělý chránič - tubus výšky 120 cm ks 23 544,0 23,00 541 512,00 

- Morsuvin 5,- kg/1 000 sazenic - 3x kg 529,7 40,00 21 188,00 

  Materiál cekem       943 095,50 

Biologická rekultivace celkem       
2 024 

126,22 

 

Skupinová výsadba dřevin 

Tabulka č. 17:  Náklady na skupinovou výsadbu dřevin: 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

184 30-2211 Výsadba saz. přes 0,25 m, jamka 0,35 m kus 10 580,0 8,95 94 691,00 

184 80-3211 Vylepšení výsadby-20% kus 2 116,0 7,96 16 843,36 

184 81-3111 Ochrana jehličn. proti okusu nátěrem - 
3x 

kus 16 416,0 1,74 28 563,84 

184 80-4111 
Ochrana listnáčů chráničem z um. 
hmoty 

kus 5 108,0 5,70 29 115,60 

- Hnojení-kladení tablet k sazenici kus 10 580,0 5,00 52 900,00 

  Mechanické práce celkem       222 113,80 

Materiál:         

- Nákup sazenic borovice + 20%vylepšení kus 6 567,0 2,70 17 730,90 

- Nákup sazenic z. dubu+ 20% vylepšení kus 2 918,0 4,40 12 839,20 

- Nákup sazenic l. dubu+ 20% vylepšení kus 1 459,0 4,00 5 836,00 

- Nákup sazenic břízy +20% vylepšení kus 1 752,0 3,90 6 832,80 

- Hnojivo Silvamix 0,05 kg/sazenici kg 193,0 50,00 9 650,00 

- Umělý chránič - tubus výšky 120 cm ks 1 860,0 23,00 42 780,00 

- Morsuvin 5,- kg/1 000 sazenic - 3x kg 30,0 40,00 1 200,00 

  Materiál cekem       96 868,90 

Biologická rekultivace celkem       318 982,70 
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Zatravnění části dna a svahů 

Tabulka č. 18:  Náklady na zatravnění: 

Položka Popis M.J. Množství Cena Kč Kč celkem 

180 45-1122 Setí přes 5 ha, sklon přes 5° ha 4,9 615,00 2 991,36 

  Mechanické práce celkem       2 991,36 

Materiál:         

- Nákup travního semene - 50 kg/ha kg 243,2 90,00 21 888,00 

  Materiál cekem       21 888,00 

Biologická rekultivace celkem       24 879,36 

Tabulka č. 19: Celkové náklady na biologickou rekultivaci: 

Celkové náklady na biolog. rekultivaci:   

    

Plochy přírodního prostředí 50 000,00 

Plochy pro zalesnění 2 024 126,22 

Skupinová výsadba dřevin 318 982,70 

Zatravnění části dna a svahů 24 879,36 

BR celkem   2 417 988,28 

11.3. Souhrn - celkové náklady na sanaci a rekultivaci 

Tabulka č. 20: Celkové náklady na sanaci a rekultivaci: 

Technická rekultivace 6 303 872,00 

Biologická rekultivace 2 417 988,28 

Rekultivace celkem 8 721 860,28 

 zaokr. 8 722 000,00 
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12. Závěr 

V průběhu dobývání bude těžbou dotčeno celkem 8,3 ha zemědělského 

půdního fondu. Zbývající část dotčených pozemků je vedena jako ostatní plochy. 

Navržený způsob sanace a rekultivace řeší veškeré pozemky dotčené 

prováděnou hornickou činností v DP Ločenice. Po provedené sanaci a rekultivaci 

pozemků vzniknou na ploše DP dvě vodní plochy o rozloze 1,58 a 3,64 ha, v jejich 

předpolí budou vybudovány jezírka s mokřady. Dále bude 6,54 ha zalesněno a                          

6,08 ha bude zatravněno a osázeno skupinovou výsadbou dřevin. Na svazích 

s jižní expozicí budou vytvořeny dvě xerofytní plochy a břehy nad vodními 

plochami budou ponechány k přirozené sukcesi.  

Provedenou sanací a rekultivací bude vytvořeno území přírodního 

charakteru s poměrně vysokou pestrostí přírodě podobných stanovišť, což 

přispěje k opětovnému začlenění vytěženého prostoru do okolního rázu krajiny a 

budou zde vytvořeny přírodní podmínky pro chráněné živočichy, které se již 

v současné době vyskytují ve vytvořených vodních plochách. 
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