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Anotace  

V předložené bakalářské práci je zpracována problematika sanace a rekultivace jako 

vypořádání se škodami, které zanechává povrchová těžba nerostných surovin na krajině. 

Nejdříve je blíže charakterizován proces rekultivace z několika hledisek. Je zde popsán 

jeho vývoj, účel, principy a legislativa, kterou jsou sanační a rekultivační činnosti ošetřeny. 

V další části se práce věnuje etapám a způsobům rekultivací, a zmiňuje důležité projektové 

dokumentace, dle nichž se rekultivace realizují a řídí. Dále jsou podrobněji zpracovány 

sanační práce, způsoby provádění zakládání sanační skrývky a jejich ekonomické 

zhodnocení s ohledem na náklady, které budou vzájemně porovnány, aby bylo možné 

následně v závěru práce doporučit ekonomičtější způsob provádění sanační skrývky. 

Klíčová slova: rekultivace a sanace, báňská činnost, finanční rezerva, legislativa. 

 

 

Summary 

The presented thesis analyzes the issues of remediation and reculvation as a dealing with 

the damage to the landscape left after the surface mining and quarrying.  

At first it characterizes the process of recultivation from several aspects. This part 

describes the development, purpose, principles and legislation, which the remediation and 

reclamation activities are treated by. The next part deals with the methods and stages of 

reclamation. It also mentions the importance of project documentation according to which 

the recultivation is implemented and managed. In the following part the remediation works 

are described in detail, the establishment of arrangements for implementing remedial 

overbuden and its economic evaluation according to the costs that will be compared with 

each other in order to be able to suggest a more economical way of the implementation of 

the remedial overburden, at the end of the thesis. 

Keywords: recultivation and remediation, mining activities, financial reserves, legislation. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

aj.  a jiné 

a.s.  akciová společnost 

atd.  a tak dále 

EIA   Environmental Impact Assessment, posuzování vlivů na životní prostředí 

FR  finanční rezerva 

DP  dobývací prostor 

DPD  dálková pasová doprava 

mil.  milion  

mld.  miliarda 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MTH  1 motohodina  

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

POPD  Plán otvírky, přípravy a dobývání 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

SaR  sanace a rekultivace 

Sb.  sbírka 

SPSaR  Souhrnný plán sanací a rekultivací 

TC  technologický celek 

tj.  to jest 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

ZP  zakladač pasový 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

ŽP  životní prostředí 
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1 Úvod 

Cílem bakalářské práce je vybrat vhodnější způsob provádění sanační skrývky 

z hlediska vynaložených nákladů. Výše finančních prostředků potřebných na provádění 

sanace závisí především na zvolené technologii. Provádění sanační skrývky je součástí 

rekultivace a úzce souvisí také s těžbou. Z tohoto důvodu práce popisuje následky těžby 

a podrobněji se věnuje problematice rekultivace území dotčeného povrchovou těžbou.   

Ačkoliv je těžba uhlí ekonomicky přínosná, společnost se také musí potýkat 

s jejími negativními důsledky, spočívajícími ve znehodnocení biologické produktivity 

krajiny, její hygienické, estetické a sociální hodnoty. Tyto celospolečensky závažné 

problémy je nutno řešit nápravnými opatřeními, kterými jsou sanace a rekultivace těžbou 

devastovaných ploch. Jejich úkolem je navrátit krajinu do původního stavu a upravit ji. 

K tomu je třeba zvolit a použít takovou soustavu sanačních a rekultivačních opatření, aby 

vyhovovala nejen ekologicky, to znamená ve prospěch nově vytvářené přírody, ale 

i ekonomickým zájmům lidské společnosti. 

Komplexní řešení nové funkční krajiny je v rámci koncepce zahlazování 

plánováno v předstihu především v závislosti na konečný reliéf území a to v úzké 

souvislosti s územně plánovací činností ve smyslu vytváření vyvážených podmínek pro 

příznivé životní prostředí, územní rozvoj a sociální udržitelnost. V rámci řešení jsou 

respektovány podmínky procesu EIA a řešen je i budoucí systém ekologické stability.  

Vzhledem k tomu, že za optimalizované řešení zahlazení vlivů povrchových lomů 

je považováno jejich zatápění, je značná pozornost věnována řešení vlastní sanace 

zbytkové jámy, tedy řešení konečné stability bočních svahů a výsypek, dále sanaci zbytků 

uhelné sloje a dna lomu a to při respektování příslušné kóty zaplavení. 

Rekultivace je náročný dlouhodobý proces, jehož průběh a konečný výsledek je 

závislý na správném provedení sanačních opatření v návaznosti na těžbu či v jejím 

průběhu, jak je patrné z obsahu práce. Již během těžby nerostných surovin je možné 

současně provádět její zahlazování tak, aby docházelo k optimálnímu řešení sanace 

a rekultivace. Díky koncepci v oblasti zahlazování a následné realizaci sanačních 

a rekultivačních prací lze na první pohled fatální zásah do přírodního systému považovat 

za přechodný stav. Cílem těžby a související obnovy území a územních struktur je 

udržitelný stav životního prostředí pro nás a pro další generace.  

Důležitost napravení pozůstatků těžby si dnes uvědomují nejen ochránci životního 

prostředí a stoupenci ekologického hnutí, ale také těžební organizace a stát, proto jsou 

sanace a rekultivace dány zákonem a legislativně ošetřeny. Je jim věnováno dostatek 

pozornosti nejen ve výzkumných ústavech, ale také ve vzdělávacích organizacích. Na toto 

téma je publikována nejedna kniha či novinový sloupek. Společnost by měla znát a vidět 

výsledky tohoto úsilí. 
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2 Proces rekultivace 

Rekultivace v obecném pojetí znamená soubor opatření na úpravu území 

poškozených přírodními nebo antropogenními vlivy, sledující zlepšení biologických 

funkcí. Účelem rekultivace krajiny postižené báňskou činností je zahladit důsledky lomové 

(i hlubinné) těžby a vrátit antropogenní krajině její funkce. 

Organizace oprávněná k dobývání výhradních ložisek je povinna dle zákona 

č.44/1998 Sb. (horní zákon) zajistit sanaci a rekultivace všech pozemků dotčených těžbou. 

Cílem realizace sanace a rekultivace je změna způsobu využití území při těžbě (dobývací 

prostor), ke kterému dochází po ukončení rekultivačních prací formou tvorby nových 

kultur. Při zahlazování rozsáhlých území zasažených povrchovou těžbou je 

charakteristické vytváření krajiny především ekologicky vyvážené v závislosti 

na sociálních potřebách regionů. Jsou respektovány zásady tvorby ÚSES (Územní systém 

ekologické stability), a to při vhodné proporcionalitě jednotlivých prvků rekultivace, 

a přírodě blízká obnova těžbou zasažených území realizovaná v rámci ostatní rekultivace, 

je kombinována s klasickými způsoby rekultivace[1]. 

 

2.1 Historie rekultivací  

Nejzásadnějšími liniemi, které jsou sledovány ve vývoji rekultivací je uzákonění 

rekultivací jako součásti těžby nerostných surovin a zakotvení povinnosti vytvářet finanční 

rezervu na financování procesu rekultivace. Legislativa v tomto ohledu postupovala 

s vývojem v oblasti těžby nerostných surovin.   

Vývoj způsobů rekultivace trval několik desítek let. Byl ovlivněn získáváním 

nových znalostí z praxe a z výzkumů, legislativními podmínkami, ale také společensko-

ekonomickými změnami a v neposlední řadě dostatkem finančních prostředků.  

Zpočátku nebyly rekultivační práce tak propracované, jako jsou v dnešní době. 

Důraz byl kladen na obnovu zemědělské půdy a zúrodňování výsypek, které byly spíše 

zalesňovány. Později už bylo věnováno více pozornosti složení půdy a péči o zúrodnitelné 

zeminy a na území výsypek vznikala úrodná pole, sady aj. S vytvořením tzn. generelu 

rekultivací (viz bod 3.3.2) získala rekultivační činnost řád a kontrolu nad realizací díla. 

S vývojem společnosti a jejími nároky začaly vznikat nové projekty na základě zájmu 

společnosti o budoucí využití území určených k těžbě a následné rekultivaci.  

Sanace a rekultivace lze považovat za samostatný vědní obor vyplývající z mnoha 

dalších vědních disciplín. Uváděním do praxe se tento vědní obor zdokonaloval a vyvíjel 

 ve vazbě na aplikaci nejrůznějších metod výzkumu v oblasti těžby a zahlazení jejích 

následků[1, 25]. 
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Česká rekultivační škola 

Česká republika se díky svému přístupu k rekultivacím, metodám a také důrazu na 

plánování zahlazování následků těžby, stala v období devadesátých let minulého století 

vzorem nejen pro evropské země s rozvinutou těžbou nerostných surovin. V českých 

poměrech mají rekultivace kořeny již v počátku dvacátého století, v němž začaly snahy 

několika odborníků uzákonit rekultivační práce. Vznik tzv. české rekultivační školy je 

datován v roce 1952 v souvislosti s rozvíjející se rekultivační činností, a zároveň je také 

spojován s vypracováním tzv. generelu rekultivací na konci padesátých let 20. století, 

znamenající zásadní pokrok v provádění rekultivací. Účelem dokumentu bylo vytyčit 

strategii procesu zahlazování území dotčených dobýváním nerostných surovin.  

Pro českou rekultivační školu je typické, že rekultivace začíná již v procesu 

průzkumů, projektování a pak vlastní těžby. Na rekultivaci se tudíž podílejí i horníci, poté 

přicházejí rekultivátoři (lesníci, zemědělci, přírodovědci apod.) s technickými a následně 

biologickými rekultivačními metodami[25]. 

 

2.2 Báňská činnost a její dopad na životní prostředí 

Báňská činnost má negativní dopad nejen na krajinu a její vzhled, ale také na její 

funkce. Z tohoto důvodu představují sanace a rekultivace území dotčeného povrchovou 

těžbou dlouhodobý, po technické i biologické stránce velmi složitý proces. 

Pro představu o tom, co vše zahrnuje pojem sanace a rekultivace (SaR) je dobré 

zmínit složky socioekologické struktury krajiny, kterých se těžba dotkne. Těžbou dojde 

k následujícím proměnám krajiny: 

 Vznik nového reliéfu a změna stratigrafických poměrů krajiny (uspořádání 

sedimentárních vrstev): 

Přeměna reliéfu je způsobena vytvářením tzv. recentních útvarů, tj. nových 

geomorfologických jednotek vytvořených člověkem nebo přírodními živly, v tomto 

případě jde o odvaly, poklesové kotliny, trvalé násypy a výkopy větších rozměrů aj. 

Postižená území jsou charakteristická značnou dynamikou reliéfu. Uspořádání 

vrstev a složení hornin (petrografické vlastnosti) jsou ovlivněny nejen těžbou, ale 

hlavně transportem vytěžených nadložních, podložních a meziložních hornin. 

 Narušení hydrogeologických poměrů: 

Hydrosféra je narušena v celém rozsahu, devastace se dotýká nejen podzemní 

a povrchové vody, ale také výparu a srážek. 

 Devastace pedosféry:  

Na celém území dochází k degradaci až k fatální destrukci pedosféry (orniční 

a podorniční vrstvy), která je základem pro vznik ekosystému. 

 Narušení atmosféry, mikroklimatu a kvality ovzduší: 

To je následkem hlavně lomové těžby, která za sebou zanechává plochy bez zeleně. 
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 Narušení biosféry (fytocenóz, zoocenóz a mikrobiálních cenóz): 

V ekosystému nezůstaly živé organismy, které by se adaptovaly na nové prostředí 

a obnovily ekosystémy vytvářející biosféru[22].  

Povrchové lomy mají životnost až několik desítek let. Základní formou devastace 

krajiny jsou při povrchovém dobývání výsypky a zbytkové jámy[16]. Nově vzniklé útvary 

mají extrémní ekologické vlastnosti a představují neproduktivní a nestabilní ekosystém, 

který následně SaR obnovuje desítky let do kulturní podoby[23].  

 

2.3 Zákonná opatření 

Rekultivace jsou koncepční, technologickou i ekonomickou součástí těžby, i když 

ve smyslu horního zákona rekultivace nejsou hornickou činností. Z tohoto pohledu 

vyplývají i příslušné vazby a zákonné povinnosti.  

Sanace a rekultivace (SaR) jsou náročným procesem, který zasahuje do mnoha 

oblastí sociální a ekonomické struktury a bylo nutné, aby byl také příslušně legislativně 

ošetřen. K problematice rekultivací se vztahuje několik legislativních norem, které jsou 

uvedeny v příloze č. 1. Základní zákonnou rekultivační normou v České republice je horní 

zákon. Na něj dále navazují další zákony, které upravují dílčí povinnosti v úsecích 

zemědělských, lesnických a vodních rekultivací, územního plánování a ochrany přírody 

a krajiny[25].  

Samotné realizaci rekultivace předchází řada legislativních podmínek a opatření, 

závislých na posudku a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy – Český báňský úřad 

(ČBÚ), Obvodní báňský úřad (OBÚ), Ministerstvo životního prostředí (MŽP), krajské 

úřady a další. Obecný metodický postup pro provádění rekultivací začíná vypracováním 

příslušných studií a plánů rekultivace. Následuje vyhodnocení vlivů záměru (činnosti) 

na půdní fond, do kterého spadá. Součástí vyhodnocení je analýza historického 

i současného stavu krajiny, vyřešení případného střetu zájmu dotčených stran, využití 

a zápis v katastru nemovitostí s návrhem stavu, ve kterém bude zájmové území 

po dokončení veškerých prací. Dokumentace nejsou pouze popisné, ale slouží jako 

závazné plány postupu s daným cílem, jak bude území vypadat a jak bude sloužit, podle 

získané kategorie bude pozemek zapsán v katastru nemovitostí. Důležitá dokumentace 

v procesu schvalování činnosti v dané krajinné oblasti je studie o stavu životního prostředí. 

Veškeré návrhy na změny zájmového území jsou doplňovány modelacemi vývoje území 

od původního stavu k novému. Před samotnou realizací rekultivace je nutné vypracovat 

projektovou dokumentaci rekultivace, jejímiž hlavními body jsou: určení hlavního způsobu 

rekultivace, návrh rekultivačních opatření s cíli rekultivace, splněné legislativní kroky, 

časový harmonogram, rozpočty nákladů a grafické znázornění[17].  

Proces rekultivace je průběžně kontrolován orgány oblasti ochrany ŽP a sanace 

a rekultivace je ukončena až na základě souhlasu těchto orgánů s ukončením procesu SaR. 
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2.4 Financování sanace a rekultivace 

Způsob financování tak finančně náročného a dlouhodobého procesu jako jsou 

sanace a rekultivace území zasaženého povrchovou těžbou je legislativně ošetřen, 

k zajištění sanace a rekultivace je organizace povinna vytvářet finanční rezervy (§ 31 odst. 

6 ve spojení s § 37a horního zákona) a to v rozsahu konečného zahlazení následků těžby. 

Tvorba finančních prostředků a čerpání podléhá schvalování OBÚ v součinnosti s MŽP. 

Legislativní úprava financování rekultivací se měnila v závislosti na změnách 

legislativní povinnosti rekultivovat krajinu dotčenou dobýváním. Do roku 1990 existoval 

v každé těžební organizaci tzv. fond škod a náhrad, ze kterého bylo možné hradit sanační 

a rekultivační práce a jiné náklady s nimi spojené (projektové dokumentace aj.). Fond 

spravovala organizace a v té době nebyla povinnost tvořit finanční rezervu do výše 

očekávaných výdajů na rekultivace. Po dalších neúspěšných pokusech byl v roce 1993 

přijat zákon č. 168/1993 Sb., který přináší záruku, že bude mít organizace dostatek 

finančních prostředků pro zahlazení následků dobývání daného území[9].  

Zákon č. 44/1988 Sb. (horní zákon) ukládá organizacím povinnost vytvářet 

rezervu finančních prostředků a zajistit z ní sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených 

těžbou a to v rozsahu celkových nákladů na zahlazení. Výše rezervy souhlasí s vyčíslením 

předpokládaných nákladů na sanace a rekultivace uvedené v souhrnném plánu sanace 

a rekultivace.  

Finanční prostředky musí organizace ukládat na zvláštní vázaný účet v bance, 

nesmějí však být předmětem ručení ani zahrnuty do majetkové podstaty podle zvláštního 

předpisu.  

Rezerva je tvořena na vrub nákladů na těžbu, tvoří určité procento peněz 

získaných z každé vytěžené tuny. FR lze určit dle vztahu č. 1. 

 

     č í          
   á                 í

        ěž  é      í           
      (1) 

 

Dalším možným zdrojem financování odstranění následků těžby jsou finanční 

prostředky z fondu na zahlazení ekologických škod minulosti. Z fondu jsou financovány 

sanace a rekultivace následků báňské činnosti z dob minulých, tj. před privatizací 

hnědouhelných těžebních podniků v Ústeckém a Karlovarském kraji. Česká vláda do fondu 

postupně vyčlenila 15 mld. Kč z privatizačních výnosů, aby vyřešila ekologické škody 

krajiny narušené těžební činností státních podniků, což vyplývá z usnesení vlády 

č. 242/2002. Vláda následně určila meziresortní komisi, která schvaluje projekty 

a při jejich realizaci zastupuje stát supervizor[26].  
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2.4.1 Čerpání finančních prostředků z finanční rezervy na sanace 

a rekultivace 

Čerpání finančních prostředků na provádění sanace a rekultivace upravuje 

ustanovení § 37 a) odst. 2 horního zákona a podléhá rozhodnutí OBÚ, který čerpání 

schvaluje po dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky. Na základě 

tohoto ustanovení podává organizace každoročně obvodnímu báňskému úřadu žádost 

o souhlas s čerpáním finanční rezervy na SaR pro dané období. Žádost organizace 

o čerpání z rezervy musí být doložena výčtem rekultivačních akcí a plánovaným objemem 

nákladů na jejich realizaci. K čerpání finančních rezerv se vyjadřují dotčené obce – obce, 

na jejichž katastru příslušný projekt rekultivace probíhá.  

Organizace je také v souvislosti s tvorbou a čerpáním rezervy povinna podávat 

OBÚ každý rok „Zprávu o tvorbě a čerpání finančních rezerv“. Jedná se o soubor 

příslušných výkazů s uvedením ploch s realizovanou sanací a rekultivací, stavu rezerv 

a ročního pohybu včetně uvedení roční rekapitulace čerpání dle jednotlivých akcí. Součástí 

zprávy jsou doklady o provedených inventurách za příslušné zdaňovací období. 

 

2.4.2 Ukončení financování 

Financování, tzn. čerpání rezervy je ukončeno na základě závěrečného 

kontrolního dne a rozhodnutí orgánů státní správy ŽP. Tímto aktem je potvrzeno naplnění 

zákonné povinnosti na příslušné rekultivační ploše. 

Realizace rekultivačních prací probíhá na základě legislativních rozhodnutí. Tzn., 

že v rámci příslušných legislativních řízení dochází k projednání projektu rekultivace 

s vlastníky pozemků, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy (obcemi). 

Technologické postupy uvedené v projektu rekultivace vychází z metodiky pro praxi 

ověřené dlouhodobým výzkumem a praxí. Zde jsou ukotvena základní pravidla 

pro provádění rekultivačních prací. Cílem je realizovat rekultivační práce kvalitně, 

ekonomicky a efektivně tak, aby došlo k dosažení zajištěnosti cílové kultury (lesní, 

zemědělská, vodní, ostatní). Průběžné posuzování postupu prací (každoročně) a závěrečné 

odsouhlasení probíhá za účasti dotčených orgánů státní správy v oblasti ochrany životního 

prostředí.  

Sanace a rekultivace je ukončena na základě souhlasu orgánu státní správy oblasti 

ochrany ŽP, na základě kterého je ukončeno také financování rekultivací. Je vydán souhlas 

s ukončením rekultivačních prací, který je kromě rozhodnutí o změně využití území 

základním podkladem pro změnu kultury v KN a ukončení platby odvodů za zábory 

PUPFL a ZPF.  K účelu vkladu nových kultur do KN  jsou zpracovávány geometrické 

plány, vznikají nové pozemkové parcely, resp. nové kultury pozemků. Po ukončení SaR 

jsou plochy ukončených rekultivací předávány vlastníkům pozemků, kteří následně 

provádějí správu území ve vazbě na příslušné zákonné povinnosti[20].  
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2.5 Dokumentace 

 Nejvýznamnějšími dokumenty týkající se přípravy a plánování sanačních 

a rekultivačních prací jsou:  

- POPD – kapitola 1.6 Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou 

- Souhrnný plán sanace a rekultivace – příloha POPD 

 

2.5.1 Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska hlubinným a 

povrchovým způsobem 

 POPD (viz příloha č. 3) vypracovává organizace, která získala oprávnění 

k dobývání výhradních ložisek na základě rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. 

Předkládá ho již s žádostí o udělení tohoto oprávnění OBÚ. Povinnost zhotovit POPD je 

legislativně zakotvena v Horním zákonu. Účelem plánu je zajistit dostatečný předstih 

otvírky a přípravy ložiska před dobýváním a jeho následné plynulé dobývání s využitím 

vhodně zvolených dobývacích metod a zajištění bezpečnosti provozu. Rekultivace jsou 

nedílnou součástí POPD, v němž je sanacím a rekultivacím věnována samostatná kapitola 

„Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou“. Předmětem  této kapitoly je 

na základě celkové koncepce zahlazení (SPSaR) řešení tvorby finanční rezervy na SaR, 

na celý objem budoucího zahlazení, doložena je také grafická část postupu zahlazování. 

SPSaR je přílohou POPD. Plán sanace a rekultivace v POPD je řešen v následujícím 

rozsahu: 

a) Technický plán a harmonogram prací.  

b) Vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod 

a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání. 

c) Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich 

vytvoření (č. 104/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu). 

Podrobnosti o POPD výhradních ložisek a o plánech zajištění a likvidace důlních 

děl a lomů stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem[4].  

 

2.5.2 Souhrnný plán sanací a rekultivací (SPSaR) – příloha POPD  

Tento dokument (viz bod 3.3.1) řeší komplexní úpravy území a územních struktur 

vč. základních ekonomických ukazatelů. Je základním koncepčním materiálem v oblasti 

zahlazování důsledků dobývání s výhledem do konce životnosti lomu. Po projednání 

s dotčenými orgány státní správy (odbory územního plánování, odbory životního prostředí, 

MŽP aj.), se samosprávami dotčených obcí a báňským úřadem se stává pro příslušné 

časové období součástí POPD[20]. Vychází z něj koncepce plánu sanace a rekultivace 

území dotčeného těžbou. Je projednáván v rámci řízení vyhodnocení vlivů na životní 
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prostředí EIA k POPD[21]. V průběhu realizace projektu je aktualizován a to upřesněním 

harmonogramu sanačních a rekultivačních prací v časovém a plošném rozsahu. 

Samozřejmě s přihlédnutím ke skutečně provedeným pracím. Zpracovává jej odborná 

autorizovaná projekční firma (autorizovaný projektant) v oblasti řešení krajiny, která řeší 

podrobně sanaci a rekultivaci dle jednotlivých oblastí[12]. 
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3 Způsoby provádění rekultivace 

Rozsah sanace a rekultivace je vždy úzce vázán na rozsah devastace území. 

Smyslem rekultivačních opatření není pouze reprodukce struktury charakterizující krajinu 

před zásahem báňské činnosti, ale rozšířená obnova funkcí všech zasažených systémů, 

tj. zejména obnova půdy, vodních systémů a navrácení zeleně se snahou o kompatibilitu 

nového krajinného systému s okolním prostředím – to je úkolem závěrečné etapy hornické 

činnosti – sanačních a rekultivačních prací[16].  

 

3.1 Koncepce rekultivací   

Rekultivace území dotčeného povrchovou těžbou představuje dlouhodobý 

a složitý proces, jak po stránce technické, tak i biologické.  

 Na základě několika desítek let zkušeností v oblasti sanací a rekultivací, během 

kterých bylo uvedeno do praxe mnoho technologických metod a postupů, byly zavedeny 

4 časově navazující etapy:  

1. Etapa přípravná – realizována již v období otvírkových, přípravných i těžebních 

prací. Základem je hlavně činnost projekční a průzkumná (hornin a zemin 

dobývacího prostoru). Vytváří se koncepce vytváření vhodných podmínek 

pro realizaci dalších fází rekultivačního cyklu. 

2. Etapa důlně-technická – navazuje rekultivací na předchozí etapu, vytváří se 

podmínky na následné způsoby rekultivace. Základem této etapy je práce 

s vytěženým materiálem, jeho selekcí a vhodné umístění v závislosti na technologii 

dobývání a zakládání hmoty. 

3. Etapa biologická (biotechnická) – následuje po založení skrývkových hmot. 

Upravuje se terén, naváží se zúrodnitelné hmoty, zakládají se zemědělské a lesní 

plochy, obnovuje se hydrologický systém. 

4. Etapa postrekultivační – zahájena předáním zrekultivovaných pozemků 

do následného užívání[16]. 

 

3.2 Principy sanace a rekultivace 

Metodika pro provádění rekultivací je stanovena za účelem využití co 

nejefektivnějšího způsobu dosažení maximálního ekologického, ekonomického 

i sociálního efektu z rekultivačních činností, a to v co nejkratším možném časovém úseku. 

Obsah metodiky vychází z praxe, je upravován a zdokonalován ve vazbě na ověřování 

metodiky v praxi, na posunu výzkumu jak v oblasti rekultivací, tak i v těžebním oboru.  

Pro účely této práce byla blíže studována metodika s názvem „Rekultivace území 

devastovaných báňskou činností v oblasti severočeského hnědouhelného revíru“ 
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zpracovaná v roce 1999 Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd Praha (VÚMOP 

Praha). 

 

3.2.1 Rekultivační cíle 

Úkolem rekultivací je vrátit do krajiny postižené báňskou činností znovu život 

a vytvořit prostředí pro vznik fungujícího soběstačného produktivního ekosystému, který 

lze sociálně a ekonomicky využívat. Obrázky č. 1 a č. 2 zobrazují podobu krajiny před 

a po dokončení rekultivací. 

 

 
  Obrázek č. 1: Vnitřní výsypka ČSA r. 2003  

  Zdroj: Litvínovská uhelná, a.s.   

 
  Obrázek č. 2: Vnitřní výsypka ČSA r. 2010 

  Zdroj: Litvínovská uhelná, a.s. 
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Hlavními cíli tedy jsou: 

 začlenění rekultivované oblasti do krajiny, 

 zlepšení hydrologických poměrů, 

 obnova pedosféry – obnova půdního života, zvyšování vrstvy půdy a optimalizace 

skladby. 

 

Rozsah pojmu (SaR) není pouze schopnost kultivace terénu, ale představuje také 

eliminace všech negativních složek, které omezují plnou produkci původního ekologického 

systému, hlavně k jeho vztahu k půdě, jenž je produktem ekosystému.  

V konečném důsledku znamenají tyto změny krajinného prostředí rekultivacemi 

také změnu kategorie pozemků v katastru nemovitostí, a to z užívání „těžby“ (dobývací 

prostor) na jiný druh pozemku v souladu s rekultivačním cílem a novým způsobem využití 

dle příslušných dosažených kultur. V závislosti na změnách kultur pozemků a jejich 

následné vklady do KN je řešena koncepce zahlazování a druh rekultivace. Proto jsou 

koncepce zahlazování a druh rekultivace řešeny také ve vazbě na budoucí nově vzniklé 

kultury pozemků a jejich vklady do katastru nemovitostí[24].  

Z pohledu dosahování druhu kultur, které jsou po ukončení procesu SaR vkládány 

do katastru nemovitost, jsou jednotlivé rekultivační cíle následující:  

1) Zemědělský rekultivační cíl - orná půda, trvalé travní porosty. 

2) Lesnický rekultivační cíl - lesní pozemky – porosty dřevin a pozemky 

nezalesněné sloužící pro plnění funkcí lesa. 

3) Hydrický rekultivační cíl - vodní plochy – vodní toky umělé, vodní nádrže 

umělé, močály, bažiny. 

4) Ostatní rekultivační cíl  - ostatní plochy – zeleň (jiná plocha funkční 

a rekreační zeleně), ostatní komunikace, jiná plocha. 

 

3.2.2 Druhy rekultivací – biologická etapa rekultivace 

Obnova devastovaného území po ukončení těžby s využitím jednotlivých forem 

rekultivací vychází z krajinného řešení souhrnného plánu sanací a rekultivací 

a vypracované metodiky pro rekultivace území.  

Biologická rekultivace je závěrečnou etapou procesu rekultivace a lze ji dělit 

na následující základní druhy dle aplikovaných rekultivačních opatření.  

Lesnická rekultivace 

Z hlediska krajinotvorného, estetického a z hlediska mimořádně příznivých 

ekologických účinků má les prvořadou prioritou. Zákon o lesích č. 289/95 Sb. ve znění 
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pozdějších předpisů řadí lesy na výsypkách do kategorie lesů ochranných – na mimořádně 

nepříznivých stanovištích (Lesní zákon § 7). 

Význam lesa spočívá v jeho hygienických účincích. Důležitou funkci má les 

při tlumení hluku, významně ovlivňuje meteorologické jevy v přízemní atmosféře v oblasti 

regionálního mikroklima a mezoklima. Je regulátorem teploty vzduchu, vlhkosti, pohybu 

vzduchu a zadržuje vodu v půdě. Les je nejvyváženějším společenstvem a to s nejcennější 

funkcí hydrologickou, neboť reguluje vodní režim. 

Aby byly lesnické rekultivace řádně provedeny, je nutné plnit následující kroky: 

Nejdříve je potřeba výsypkový povrch upravit do navrhovaného tvaru, odvodnit ho, 

stabilizovat a vybavit lesními cestami. Pro úspěšné vytvoření lesa je základem vytvořit 

vhodné půdní podmínky, které zajistíme navážením vhodných melioračně hodnotných 

zemin s uplatněním příslušných technologických postupů, a výběrem vhodných dřeviny 

k osazení. Zakládání lesních sazenic (1 – 3 roky) a následná pěstební péče o vysazené 

dřeviny (6 – 10 let) jsou zásadními etapami realizace lesnických rekultivací s vlastními 

technologiemi, kterými je nutné se řídit. Cílem pěstební péče je dosažení tzv. „zajištěnosti 

kultury“, tj. schopnosti dřevin samostatného růstu bez další péče. Součástí lesních ploch 

mohou být i drobné vodní plochy, ostatní plochy, lesní pastviny a políčka pro zvěř[25]. 

Zemědělská rekultivace 

Oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnitelných 

zemin při těžbě stanovuje zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. 

a vyhláška č. 13/1994 Sb.  

Pro zábory zemědělské půdy je tímto stanovena povinnost vypracovat bilanci 

skrývky zúrodnitelných zemin a navrhnout způsoby jejich hospodárného využití, za něž se 

považuje přemístění a rozprostření na určené plochy rekultivace, popřípadě dočasné 

uložení na deponiích (haldách) do doby jejího využití. V rámci souhrnných plánů sanací 

a rekultivací je pak navržen způsob jejich hospodárného využití pro rekultivace, a to až 

do úplného zahlazení po báňské činnosti. 

Technologický postup zemědělských rekultivací vychází z požadovaného 

výsledku. Výstupem může být orná půda, louka, pastvina (respektive trvalý travní porost) 

a další druhy zemědělské rekultivace. Po návozu a uložení kulturních vrstev je prováděna 

příprava půdy orbou, hnojením a vápněním. Poté následuje tzv. agrocyklus, to znamená 

střídání plodin v určitém časovém cyklu a v příslušných agrotechnických lhůtách. 

Výběrem plodin je sledován prioritní cíl – tvorba a oživení půdy. V rámci zemědělské 

rekultivace se realizuje tříletý cyklus pro louky, pastviny a pětiletý (až osmiletý) pro ornou 

půdu. Porušením zásad střídání plodin by mohlo dojít ke snížení biologické aktivity 

mikroorganismů, ke zhoršení fyzikálních vlastností, k degradaci humusu a dalším. Půdní 

úrodnost pozitivně ovlivňují tzv. meziplodiny (jeteloviny, traviny, luskovin aj.), zároveň 

zabraňují zaplevelení a obohacují půdu o organickou hmotu a živiny[1]. 
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Hydrická rekultivace 

Hydrické rekultivace jsou rekultivační opatření spojená s tvorbou nového – 

přirozeného vodního režimu přetvořené krajiny. Jestliže není možné docílit požadované 

úpravy vodního režimu pomocí organizačních a agrotechnických opatření, je nevyhnutelné 

použít protierozní opatření technická, spočívající v technickém urovnání povrchu 

a výstavbě odvodňovacích prvků. K odvodnění povrchu výsypek a svahů zbytkových jam 

slouží: příkopy, průlehy (mělký široký příkopy), terasy či retenční nádrže (poldry), mající 

význam v regulaci odtoku vody či zachycování sedimentů. Pro účely sanačního odvodnění 

se budují odvodňovací prvky na bočních svazích, a to drény a kamenná odvodňovací 

žebra. Dalšími úpravami mohou být převedení odkloněného vodního toku do řešené oblasti 

(koryta, vodní kanály) či zavodňování zbytkové jámy s různými účely[1].   

Ostatní rekultivace 

Vytvoření nových ploch s pomocí dalších rekultivačních opatření spadající 

do ostatních rekultivací se týká převážně ploch, které nejsou předmětem záborů ZPF 

(ve smyslu §1 zákona č 334/1992 Sb.) a záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Výsledkem těchto rekultivačních úprav je funkční a rekreační zeleň se zpevněnými 

komunikacemi. Tzv. rozptýlená (zvaná také roztroušená) zeleň patří k významným 

krajinotvorným prvkům. Charakteristické je vytváření skupin (popřípadě pásů) stromů 

a keřů v menším rozsahu než má zalesněná plocha. Výstupem této rekultivační činnosti 

mohou být parky, příměstská zeleň, doprovodná zeleň kolem vodních děl nebo polní lesíky 

aj. Cílem je vzájemné estetické a funkční propojení obnovených biotopů[1].  

Řízená sukcese 

Tzv. řízená sukcese je součástí opatření spadající do ostatní rekultivace. Úkolem 

řízené sukcesní formy rekultivačního procesu je doplňovat výše zmíněné formy rekultivace 

s ohledem na vzniklá a vyvíjející se stádia sukcesního procesu. Místa, která během 

rekultivace procházela přirozenou sukcesí, jsou respektována. Provádějí se na nich pouze 

drobné technické a biologické úpravy a jsou dále ponechány přirozenému vývoji s cílem 

posílit druhovou rozmanitost a tím zvýšit ekologickou stabilitu území (viz 3.3.1 - ÚSES) 

(Zákon č. 114/1992 Sb.). Výhodami sukcesních opatření je omezení dalších zásahů 

člověka a techniky do vývoje krajiny a snížení nákladů na rekultivační práce[1]. 
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3.3 Koncepční plánovací dokumentace sanace a rekultivace 

Zahlazení následků báňské činnosti je stanoveno zákonem č. 44/88 Sb. (horní 

zákon), který ukládá těžební organizaci odstranění škod na krajině komplexní úpravou 

území a územních struktur. Sanace a rekultivace pozemků se provádí na základě 

dlouhodobé  koncepce - plánů  sanace a rekultivace. Jednotlivé fáze plánovacích 

dokumentací jsou provázány s tím, že jejich závazná část je dána jak plánem sanace 

a rekultivace v POPD, tak příslušnými legislativními povoleními na základě zpracovaných 

podrobných dokumentací k realizaci akcí.  

 

3.3.1 Souhrnný plán sanace a rekultivace 

Koncepce plánu sanace a rekultivace území dotčeného těžbou vychází 

z projektové dokumentace SPSaR, ve které jsou na základě komplexního řešení zahlazení 

území územních struktur stanoveny potřebné náklady na celkové zahlazení lomu. Tato 

dokumentace je podkladem pro určení výše potřebné finanční rezervy pro zahlazování 

následků těžební činnosti. Je zpracováván pro dobývací prostory, které byly dobýváním 

výhradního ložiska devastovány, včetně tzv. starých zátěží a vnějších výsypek a dalších 

ploch, které byly dobýváním dotčeny. Je schvalován rozhodnutím OBÚ v rámci řízení 

povolení těžby k dokumentaci POPD a je přílohou kapitoly 1.6 POPD. 

Dokumentaci zpracovává odborně způsobilá projekční organizace a řeší podrobně 

sanaci a rekultivaci v členění dle následujících oblastí: 

Výchozí báňský stav 

Výchozím stavem pro návrh zahlazení zbytkové jámy je konečný stav území 

(rekultivovaného lomu) po ukončení dobývání. 

Sanace zbytkové jámy 

Je určen celkový rozsah sanačních prací s cílem dosažení konečné stability 

v oblasti bočních svahů a vnitřní výsypky. Je navržena úprava dna zbytkové jámy a těsnění 

zbytků uhelné sloje.  

Pro určení nákladů na sanační práce je navržen i způsob provádění sanace:  

 Sanace za pomoci velkostrojové technologie (báňským způsobem)  

 Sanace bez použití velkostrojové technologie (stavebním způsobem) 

Hydrologická část 

V rámci této části řešení je zvoleno optimální vodohospodářské řešení. 

Je navrženo řešení odvodnění povrchu zbytkové jámy a to systémem odvodňovacích 

příkopů, nádrží a poldrů. V rámci řešení budoucího jezera je uveden způsob zavodnění, 

stabilizace břehů jezera a opevnění břehové linie. Je řešena i stabilizace vodního režimu. 
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Podkladem pro vodohospodářský návrh bývá hydrologická studie a další odborné podklady 

v oblasti řešení kvality vody. 

Terénní úpravy 

Po ukončení báňské činnosti a to před zahájením biologické rekultivace je nutné 

provést urovnání povrchu v rámci konečných terénních úprav, které jsou navrhovány 

ve vazbě na budoucí druh rekultivace. 

Rekultivační část 

Základem pro řešení biologické rekultivace je vymezení polohy zájmového území 

a časová posloupnost prací v závislosti na trvání těžby. Na základě časového 

harmonogramu uvolňování ploch do rekultivace je řešen i návrh harmonogramu postupu 

rekultivačních prací až do ukončení. 

Při řešení je zohledněna geologie a geomorfologie, pedologie, klima, 

biogeografické zařazení a původní hydrologické poměry. Řešení vychází z bilance 

zúrodnitelných zemin (orniční a podorniční vrstvy pro návrh zemědělské rekultivace) 

a z celkové koncepce zahlazování ve vazbě na budoucí využívání území. Je proveden 

návrh rekultivačního řešení dle druhů rekultivace a systém zpřístupnění území formou 

cestní sítě z hlediska rekultivace. Jednotlivé plochy jsou logicky členěny a je podrobně 

popsán způsob řešení. Je zapracováno řešení plnění podmínek E.I.A (studii EIA zajišťuje 

těžební organizace před žádostí o realizaci těžebního záměru, v rámci studie se posuzují 

vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí)[12].  

Územní systém ekologické stability  

ÚSES je dán zákonem č. 114/1992 Sb. v aktuálním znění, o ochraně přírody 

a krajiny a vyhláškou č. 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 114/1992 Sb. ÚSES je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 

přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Cílem ÚSES je vytvořit 

sítě relativně ekologicky stabilních území, ovlivňující příznivě ekologicky méně stabilní 

krajinu, zachovat či obnovit přirozený genofond krajiny a podpořit rozmanitost původních 

biologických zdrojů a jejich společenstev (biodiverzity).  

V rámci SPSaR jsou řešeny zásady tvorby ÚSES ve vazbě navazující okolní 

ÚSES a je proveden návrh lokálního ÚSES v zájmovém území zahlazení[12].  
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3.3.2 Generel rekultivací 

Tento unikátní program rekultivační obnovy vznikl mezi léty 1958 – 1960 

a obohacen o nové poznatky zůstal až do dnešní doby významným koncepčním materiálem 

pro strategické obnovování těžbou dotčených území. Jedná se o zvláštní plán rekultivace, 

který upřesňuje obecnou část plánu rekultivace pro pětileté období. Generel vychází 

ze SPSaR, je podkladem pro zpracování projektové dokumentace, uvádí přehled 

zahajovaných, rozpracovaných a ukončovaných rekultivací, dodržuje časovou následnost 

jednotlivých rekultivačních postupů. Zajišťuje plynulou rekultivaci postupně 

uvolňovaných ploch při postupu těžby a ve svém obsahu počítá s rekultivací již v počátku 

a v průběhu těžby, a to nejen v technologických, ale také finančních souvislostech[25]. 

Po projednání s orgány státní správy ŽP a územního plánování je pro těžební organizaci 

závazný. 

 

3.4 Realizační projektová dokumentace 

Realizace sanačních a rekultivačních prací se provádí na základě projektové 

prováděcí dokumentace pro období realizace - jedná se o dokumentaci pro realizaci SaR 

(biologické, vodohospodářské, aj.) jednotlivých akcí zpracovanou dle platných právních 

předpisů - stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Dokumentace rozpracovává podrobně 

podmínky pro SaR v návaznosti na konečný báňský tvar předávané plochy a slouží 

zejména k zajištění vydání legislativních povolení. Projektová činnost, kterou se rozumí 

zejména zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního 

a vodoprávního povolení, je vykonávána autorizovanými osobami. Projektová 

dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými předpisy, normami a typizačními 

směrnicemi. Závazným podkladem pro projektové práce je metodika VÚMOP Praha 1999 

„Rekultivace území ovlivněných báňskou činností“. Dokumentace je podle potřeby 

doplněna báňskými, geomechanickými a ekologicky orientovanými posudky, a je řešena 

v souladu s plány (projekty) ÚSES. Podkladem pro projektovou prováděcí dokumentaci je 

báňská plánovací dokumentace. 

Projektová prováděcí dokumentace je členěna následujícím způsobem: 

a) Dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení 

je dokumentací dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. k územnímu rozhodnutí, 

resp. stavebnímu povolení, zpracovanou a projednanou v souladu s platnými 

zákonnými opatřeními. Respektuje požadavky koncepce zahlazování, vychází 

z odsouhlaseného SPSaR a generelu rekultivací pro pětileté období. Rozsah SaR je 

zadán protokolem k zahájení rekultivační akce, který schvaluje závodní lomů. 

Technické a biologické práce akceptují rekultivační směrnice. Základní 

dokumentace je zpravidla zpracována na období max. 4 let. Pro další pěstební cykly 

je zpracován projekt pěstební péče. V rámci autorského dozoru projektanta je 
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projektová dokumentace upřesňována. Skladba projektu je stanovena stavebním 

zákonem. 

b) Projekt pěstební péče  

je prováděcí dokumentací, která navazuje na základní projekt rekultivace, 

respektuje hranice a podmínky pro SaR, respektuje požadavky kontrolních orgánů 

životního prostředí, je s nimi projednávána a to s cílem dosažení efektivního 

ukončení rekultivační činnosti. U lesních rekultivací s cílem dosažení zajištění 

kultury (porost nevyžaduje další péči) a ukončení procesu SaR. 
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4 Sanační skrývka, její význam, způsoby provádění 

a financování 

Sanace zbytkové jamy po ukončení těžby je základem pro úspěšnou rekultivaci 

a následnou revitalizaci území. Představuje zásadní a velmi náročnou část řešení zahlazení, 

jak z technického, tak z finančního hlediska. Například řešení zaplavením vyžaduje 

provedení rozsáhlých sanačních prácí zajišťující bezpečnost svahů a výsypek a mimo jiné 

i zabránění průsaků a komunikace vod do starých důlních děl. Pro řešení této problematiky 

je nutné mít co nejvíce znalostí a do hloubky nastudované báňské, hydrogeologické, 

geomechanické a další související problémy řešených lokalit s vazbou na širší pánevní 

oblast. Báňská činnost zde hraje významnou úlohu a může znamenat i případné úspory 

při realizaci sanačních prací už v průběhu těžby. Proto vytváření konečné morfologie 

zbytkové jámy může být prováděno již v průběhu a dokončování těžební činnosti tak, aby 

odpovídalo záměru zahlazování. 

Úpravu konečného tvaru zbytkové jámy – jejího dna, svahů a budoucí příbřežní 

části je možno řešit formou tzv. sanační skrývky, tzn. řešením optimálního směrování 

těžených hmot s cílem zajištění a zabezpečení konečné stability skrývkových svahů 

a výsypek. Návrh úpravy závěrného svahu zbytkové jámy na straně dobývací a konečného 

tvaru na výsypkové straně je řešen na základě geomechanického zhodnocení spojeného se 

stabilitními výpočty.  

Všechny tyto základní výše uvedené problémy jsou v rámci zahlazování řešeny 

konkrétně na základě specifických rysů jednotlivých lomů. Každá zbytková jáma uhelného 

lomu a navazující území mají svá specifika, která je nutno při projektování řešení zohlednit 

a respektovat[7].  

Pro účel této práce je řešení sanační skrývky navrženo modelově a to v oblasti 

závěrného svahu lomu. 

 

4.1 Význam sanační skrývky v procesu rekultivace 

Provádění sanační skrývky může optimálním způsobem ovlivnit náklady procesu 

rekultivace a to v souvislosti s tvarováním konečného svahů u v rámci sanačních prací již 

v průběhu provozu lomu.  

Stupeň bezpečnosti generálního svahu tvořeného zeminami (Vyhláška ČBÚ 

č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu ve znění pozdějších 

předpisů) se provádí výpočtovou a grafickou metodou a musí být: 

a) nejméně 1,5 - pro svahy trvalého charakteru,  

b) 1,3 - pro svahy dočasného charakteru (provozní svahy), 
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c) 1,2 - uvažuje-li se o reziduální pevnosti v převážném rozsahu svahu. 

Ve vazbě na vytváření konečného a stabilitně bezpečného svahu je v rámci 

sanační skrývky tvarován svah se stupněm bezpečnosti K = 1,5, viz obrázek č. 3. 

 

 

Obrázek č. 3: Modelový příklad tvarování konečného svahu dle příslušného koeficientu  

           bezpečnosti 

Zdroj: Litvínovská uhelná, a.s. 
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4.2 Financování sanační skrývky 

Využívání vytvořené finanční rezervy (FR) je základní a rozhodující zákonný 

způsob zajištění financování prováděných sanací a rekultivací na pozemcích po těžbě 

vyhrazených nerostů. Výše FR na SaR, vytvářené na vrub nákladů, musí odpovídat 

potřebám prováděných SaR a budoucím nákladům na zahlazení následků důlní činnosti. 

Rezerva musí být vytvářena na plný objem zahlazení nejpozději do konce životnosti 

lomu[11].  

Těžební organizace je povinna ověřovat výši vytvořených finančních rezerv a 

jejich odůvodněnost nejméně při každé inventarizaci (§57 odst. 2 vyhlášky Ministerstva 

financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví). Pro dokladovou inventarizaci výše a odůvodněnost FR je podkladem 

odsouhlasení skutečných nákladů na SaR.  

Z finanční rezervy jsou financovány kromě dalších rekultivačních činností sanační 

práce prováděné báňským způsobem - sanační skrývka. Za sanaci prováděnou báňským 

způsobem jsou považovány sanační práce spojené se zajištěním bezpečnosti svahů 

a výsypek, těsnění a překryv uhelné sloje, prováděné báňskou technologií při provozu 

lomu, tzn. práce prováděné v  režimu horního práva. Financování těchto prací  je 

prováděno z vytvořené finanční rezervy na SaR. 

Pro stanovení výše nákladů pro sanační práce zajišťované báňským způsobem 

ve vlastní režii organizace (tj. nikoli dodavatelsky) je nutné stanovení režijních nákladů 

společnosti (určená část režijních nákladů na transport zemin přímo související se sanační 

plochou) a to na základě schválené kalkulace. 

Před zahájením financování sanační skrývky z finanční rezervy na SaR se 

pozemky s ukončenou báňskou činností, kde bude prováděna sanace báňským způsobem, 

předávají k provedení sanačních prací, které se provádějí na základě povolené hornické 

činnosti v režimu horních předpisů. Tímto aktem je zahájeno financování v režimu FR 

na SaR.  

Podkladem k předání ploch k provedení sanačních prací je SPSaR  a provozní 

důlní mapa předmětné oblasti se zákresem hranice plochy sanačních prací a plánem 

sanačních prací s vyčíslením a specifikací přesunu objemového množství zemin 

v prováděném procesu. 
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4.3 Způsoby provádění sanace 

Sanace vlastní zbytkové jámy je nedílnou součástí procesu zahlazování. 

Technické řešení sanace vychází ze SPSaR, kde je podrobně řešen rozsah a postup 

sanačních prací v časovém i plošném rozsahu, včetně určení způsobu provádění. Sanace 

pozemků uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky, přípravy 

a dobývání (POPD).  

Způsob provádění sanačních prací je následující:  

 Sanace za pomoci velkostrojové technologie (báňským způsobem)  

 Sanace bez použití velkostrojové technologie (stavebním způsobem) 

4.3.1 Sanace báňským způsobem – technologický celek 

Cílem zakládání sanační skrývky báňským způsobem je vytvořit optimální 

předpoklady pro následné zahlazování následků hornické činnosti. Charakteristické 

pro tento způsob zakládání je realizace v průběhu dobývání hornin. Během těžby se 

odtěžuje také skrývkový materiál, který je dopravován do místa založení a to vše 

za pomoci jednoho technologického celku.  

Technologický celek 

Technologický celek se skládá ze tří komponent (rypadlo, doprava, zakladač), 

jejichž účelem je plynule dobývat, přepravovat a zakládat vytěžený skrývkový materiál. 

Činnost technologického celku lze nastavit na určitý cyklus. Obrázek TC je v příloze č. 3. 

Komponenty technologického celku: 

 Kolesové rýpadlo KU 800 

 Dálkový pásový dopravník  

 Zakládací stroj ZP 6600 

Kolesové rýpadlo KU 800 

Kolesové rýpadlo je dobývací stroj s nepřetržitým pracovním cyklem vhodný pro 

dobývání nadložních hornin. Používá se především k dobývání v hnědouhelných lomech a 

je nejpoužívanějším strojem v uhelném hornictví. Kontinuální způsob práce umožňuje 

spojení s dálkovou pásovou dopravou (případně vlakovou). Vyznačuje se nižší rypnou 

silou – vhodný pro horniny s menším rypným odporem.  

Stroj je tvořen těmito konstrukčními prvky: 

 Hlavní konstrukce – vyrobena z oceli. 

 Kráčivý podvozek – umožňuje pohyb celého rýpadla. 
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 Spodní stavba – skříňová konstrukce, nese hydrauliku k ovládání 

kráčivého pohybu a elektrická zařízení. 

 Otočná horní stavba – kruhový tvar, tvoří ji elektrické zařízení rýpadla 

s pohony jejího otáčení, předávací výložník s předávacím pásem, hlavní 

sloupy vyvažovacího výložníku. 

 Kolesový výložník (KV) – složen ze zadního (pevného) a předního 

(výsuvného) KV, nese koleso osázené korečky a kabinu řidiče velkostroje. 

 Nakládací výložník – tvořen nakládacím pásem. 

 Podpěrný vůz – skládá se ze dvou nebo čtyř housenic. 

 Dopravní linka – čtyři hlavní pásy (kolesový přední, kolesový zadní, 

předávací a nakládací)[4]. 

 

Technické parametry rýpadla: 

 Celková hmotnost stroje    3 900 t (4 300 t) 

 Teoretický výkon    5 500 m
3
 s.z.h

-1
 

 Celkový příkon stroje    8 300 kW 

 Průměr kolesa    13 m 

 Počet korečků    15 

 Objem korečku    1 300 l 

 Max. výška řezu    32 m 

 Hloubka řezu    6 m 

 Délka nakládacího výložníku    73 m (90 m) 

 Dovolený sklon prac. plošiny - provoz  4° (7%) 

 Dovolený sklon prac. plošiny – transport  6° (10,5%)  

Dálkový pasový dopravník 

Jedná se o dálkovou pasovou dopravu šíře 1800 mm. Pás poháněcí stanice se 

dvěma až čtyřmi pohony. Linka je tvořena tříválečkovými stolicemi na konci ukotvená 

tzv. vratnou stanicí. 

Technické parametry dopravníku: 

 Teoretický výkon 5 500 m
3
 s.z.h

-1
 

 Příkon 500 kW 

 Napájecí napětí 6 kV 
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Zakládací stroj ZP 6600 

Zakladač je konečným článkem technologického celku a skládá se z následujících 

částí: 

 Hlavní kráčivý podvozek – umožňuje pohyb zakladače. 

 Střední stavba – umístěno hydraulické zařízení pro kráčení stroje a pohon 

otoče horní stavby zakladače. 

 Horní stavba – tvořena ramenem protizávaží, na kterém je umístěn pohon 

zdvihu zakládacího výložníku, věží a zakládacím výložníkem. 

 Spojovací most – příhradová konstrukce. 

 Podvozek spojovacího mostu – dvouhousenicový podvozek. 

 Dopravní linka – je tvořena spojovacím pásem, výložníkovým pásem šíře 

2000 mm a dvěma prašnými pásy. 

Technické parametry zakladače: 

 Celková hmotnost stroje    1 793 t 

 Teoretický výkon    6 600 m
3
 s.z.h

-1
 

 Celkový příkon stroje    2 150 kW 

 Délka zakládacího výložníku    80 m 

 Max. výška sypané etáže    26 m 

 Délka spojovacího mostu    75 m 

 Dovolený sklon prac. plošiny – provoz  1 : 24 

 Dovolený sklon prac. plošiny – transport  1 : 20 

 Střední měrný tlak hlavního podvozku  0,07 MPa 

[4] 

Technologie dobývání 

Kolesové rýpadlo pracuje v jednom pracovním cyklu prostřednictvím DPD. 

Rýpadlo pomocí kolesa s korečky odtěžuje pracovní bloky. Materiál je pomocí běžících 

pásů přepraven k dálkovému pasovému dopravníku, který ho dál transportuje k zakladači. 

Zakladač přejímá těživo pomocí zakladačového mostu z linky DPD.  

 

Náklady na provádění sanační skrývky báňským způsobem  

V tabulce č. 1 jsou vypsány položky podílející se na nákladech provozu 

technologického celku při zakládání sanačního materiálu. Náklady jsou kalkulovány pro 

objem vytěženého skrývkového materiálu ve výši 6 mil. m
3
 za období jednoho roku. 

V konečné fázi jsou vypočteny náklady na jeden m
3
 a tyto hodnoty budeme porovnávat 

s druhým způsobem provádění sanační skrývky.  
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Z důvodu ochrany dat společnosti (Litvínovská uhelná, a.s.) jsou číselné hodnoty 

upraveny koeficientem. 

 

Tabulka č. 1: Náklady na provoz TC 

Název položky jednotka KU800/90 DPD1800/K90 ZP6600/95 Celkem TC 

Materiál tis. Kč 8 250,00 6 750,00 600,00 15 600,00 

Energie tis. Kč 25 200,00 96 000,00 11 850,00 133 050,00 

Opravy tis. Kč 21 600,00 55 950,00 5 700,00 83 250,00 

Přeprava tis. Kč 6 600,00 13 350,00 112,50 20 062,50 

Služby pro výrobní činnost tis. Kč 20 250,00 40 500,00 24 150,00 84 900,00 

Ostatní služby tis. Kč 300,00 390,00 37,50 727,50 

Užívání cizích aktiv tis. Kč 0,00 3,00 0,00 3,00 

Mzdové náklady tis. Kč 9 750,00 8 700,00 6 150,00 24 600,00 

Zákonné pojištění tis. Kč 3 315,00 2 958,00 2 091,00 8 364,00 

Zákonné sociální náklady tis. Kč 234,00 360,00 190,50 784,50 

Ostatní poplatky tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatní provozní náklady tis. Kč 1 350,00 1 020,00 285,00 2 655,00 

Odpisy tis. Kč 90,00 2 587,50 105,00 2 782,50 

Provozní náklady celkem tis. Kč 96 939,00 228 568,50 51 271,50 376 779,00 

Provozní výnosy celkem tis. Kč -195,00 -600,00 -15,00 -810,00 

Prvotní HV tis. Kč 96 744,00 227 968,50 51 256,50 375 969,00 

PT  nákup služeb tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 

VP nákup služeb tis. Kč 375,00 16 650,00 19,65 17 044,65 

Náklady řízení výroby tis. Kč 816,00 714,00 487,50 2 017,50 

Náklady řízení skrývky tis. Kč 8 707,50 7 800,00 5 550,00 22 057,50 

Vnitro náklady tis. Kč 9 898,50 25 164,00 6 057,15 41 119,65 

Celkem HV tis. Kč 106 642,50 253 132,50 57 313,65 417 088,65 

      
Výkony skrývky (sanace) m

3
 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Náklad na m
3
 Kč/m

3
 17,77 42,19 9,55 69,51 

Zdroj: Interní data společnosti Litvínovská uhelná, a.s. 

Výhody a nevýhody 

Výhodou využití TC je možnost zakládat sanační skrývku během těžby a tím 

snížit náklady na sanace. Jako stroj určený hlavně k těžbě, je majetkem těžební společnosti, 

není třeba stroj doplňovat dalšími zařízeními (pořízení či pronájem). Stroj pracuje 

nepřetržitě, tudíž je maximálně využit. Velkou nevýhodou TC je výpadek při provozu, 

který může ovlivnit plán těžby, protože opravy a revize bývají časově náročné, poruchy 

narušují cyklus prací a zvyšují finanční náklady. 
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4.3.2 Sanace stavebním způsobem – kolová doprava 

Jedná se o tzv. diskontinuální způsob provádění sanační skrývky, resp. pokládání 

svahu do bezpečného stavu, které je realizováno skupinou následujících strojů: 

 2 bagry 

 12 damprů 

 1 dozer typ D11T 

Pasové rýpadlo  

Pro účely sanace stavebním způsobem jsme zvolili pasové rýpadlo nejvyšší 

hmotnostní třídy 45 až 90 tun užívaný v těžebním průmyslu. Lopatou odtěžuje horninu 

a nakládá ji na dampr.  

Hlavní konstrukční části: 

 Robustní konstrukce. 

 Podvozek – nastavitelný rozchod (pro širokou a stabilní základna nebo 

úzký pro snadnější přepravu), rám kladek pasu a vodící kolo. 

 Kabina – komfortní uspořádání, kvalitní ovládací systém, izolovaná 

pro snížení vibrace a odstranění hluku. 

 Lopata a násady – přední pákový mechanismus. 

Technické parametry: 

 Výkon motoru    390 kW 

 Max. hloubkový dosah / max. dosah 11,8 / 17,2 m 

 Objem lopaty    3,5 – 6 m
3
 

 Provozní hmotnost    90 – 92 t 

 Maximální rychlost pojezdu  4,5 km/hod 

 Maximální tažná síla   590 kN 

Výhody a nevýhody 

Vyznačuje se nižšími náklady na m
3
 při nakládání materiálu. Snadno 

ovladatelný, všestranný, spolehlivý a odolný stroj. Velmi snadno se udržuje díky 

pokrokové konstrukci a dobré přístupnosti servisních míst. Nevýhodou je 

specializovaný servis, který stroj vyžaduje.  

Dampr - model 785C 

Zástupce kolové dopravy použijeme dampr. V dnešní době se jedná 

o nejrozšířenější stroj využívaný k přepravě stavebních či těžebních materiálů o větším 

objemu v místech s náročným terénem. Pevné dampry (viz obrázek č. 4 a č. 5) jsou 
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konstruovány pro maximální přepravní kapacitu. Díky nízko položenému těžišti mají 

velkou stabilitu při jízdě i sklápění. Důležitou roli hrají kvalitní nápravy s odpružením. 

Ke speciálnímu vybavení těchto strojů patří automatický retardér zabraňující přetáčení 

motoru nebo systém sledování produkce.  

Technické parametry: 

 Výkon motoru  1005 kW 

 Rychlost   55,0 km/h 

 Jmenovitá nosnost  154000 kg 

 Objem korby  78,2 m
3
 

 Provozní hmotnost  249,5 t 

 

 
Obrázek č. 4: Dampr – pohled z boku 

 
Obrázek č. 5: Dampr – pohled zpředu a zezadu 

 

Výhody a nevýhody 

Kolová doprava patří k nepoužívanějším druhům transportu rubaniny pro 

její dobrou pohyblivost a pracovní manévrovatelnou. Výhodou je také možnost 

dopravovat větší kusy hornin, selektivní odtěžování, překonávání většího stoupání 

a rychlé zahájení prací.  V oboru je známo, že je výhodnější pro použití pro kratší 

vzdálenosti přepravy, do vzdálenosti 1 km. S prodlužováním trasy se samozřejmě 

náklady úměrně zvyšují. Mezi nevýhody kolové dopravy patří malá přepravní 

výkonnost, vysoké provozní náklady, velká spotřeba pohonných hmot, vyšší 

nároky na vybudování a údržbu cest a menší životnost vozidel. 
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Pasový dozer typ D11T 

Dozery jsou zemní stroje, konstruované na těžkém traktoru s radlicovým 

zařízením, které se používají pro rozpojování, přemisťování a rozprostíráním zemin. Slouží 

i k jiným pomocným pracím jako například k postrku, tažení, vyprošťování. Dozery 

na housenicovém podvozku jsou určeny pro práci v těžkých terénech a zeminách (např. 

kamenolomech). Vzhled dozeru na obrázku č. 6. 

Dozer D11T  je typ vyšší hmotnostní třídy pro 11 až 100 tun. Typickým znakem 

je zvýšené kolo pásu. Dlouhý podvozek se širokým rozchodem pásů zaručuje vysokou 

stabilitu a bezpečnost proti převržení při nasazení na svazích a má také vynikající 

vlastnosti pro zakládání sanačních hmot a planýrování (urovnávání povrchu).  

Hlavní části stroje: 

 Radlice – vyrobena z oceli, pevná, chráněná před poškozením, 

naklopitelná ve dvou směrech. 

 Rozrývač – jednonožový či vícenožový, namontován v blízkosti zadního 

kola. 

 Hydraulický systém – hydraulický systém s regulací zatížení na provozní 

požadavky. 

Technické parametry: 

 Výkon motoru  634 kW 

 Měrný tlak   1,49 bar 

 Objem radlice  34,4 m
3
 

 Provozní hmotnost  98,5 t 

 

 

 
Obrázek č. 6: Pasový dozer – pohled zezadu a z boku 
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Výhody a nevýhody 

Předností pasových zakladačů je jejich stabilita, nízký měrný tlak na 

podložku, manévrovatelnou všemi směry a dobrá tažná síla. Nevýhodou je vysoká 

pořizovací cena či pronájem stroje. Nevýhodná je malá rychlost pojezdu (asi – 

25km.h
-1

). 

 

Náklady provádění sanační skrývky stavebním způsobem 

V tabulce č. 2 jsou přehledně vypsány jednotlivé náklady na pronájem a provoz 

strojů využívaných pro realizaci provádění sanace svahů stavebním způsobem, tj. 

diskontinuálně.  

Kalkulace jsou také provedeny, stejně jako v tabulce č. 1, na množství vytěženého 

skrývkového materiálu o objemu 6 mil. m
3
 za jeden rok. Pro potřebné srovnání nákladů 

je konečný výsledek nákladů přepočten na m
3
 sanační skrývky. 

 

Tabulka č. 2: Náklady na provoz sestavy strojů – bagry, dampry, dozer 

Název položky jednotka 
Pasové 

rýpadlo 
Dampr Dozer Celkem 

Počet zařízení ks 2 8 1   

Měsíční pronájem tis. Kč 2 523,00 4 362,00 844,50 7 729,50 

Pronájem celkem za rok tis. Kč 60 552,00 418 752,00 10 134,00 489 438,00 

Spotřeba PHM l/MTH 140 90 97 327,00 

Odhad MTH za rok MTH 5000 5000 5000 15 000,00 

Cena PHM Kč/l 29,00 29,00 29,00 29,00 

Celková spotřeba PHM za rok tis. Kč 1 400,00 3 600,00 485,00 5 485,00 

Náklady na spotřebu tis. Kč 40 600,00 104 400,00 14 065,00 159 065,00 

Mzdové náklady tis. Kč 5 565,00 22 260,00 2 783,00 30 608,00 

Nutná údržba cest pro dampry tis. Kč 0,00 13 000,00 0,00 13 000,00 

Celkové náklady tis. Kč 106 717,00 558 412,00 26 982,00 692 111,00 

      
Výkony skrývky (sanace) m

3
 6000 6000 6000 6000 

Náklad na m
3
 Kč/m

3
 17,79 93,07 4,50 115,35 

Zdroj: Interní data společnosti Litvínovská uhelná, a.s. 

 

Grafické znázornění nákladů obou způsobů provádění sanační skrývky je zřetelně 

vidět v grafu č. 1. 
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Graf č. 1: Náklady na m

3
 skrývky 
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5 Závěr 

Úkolem bakalářské práce bylo porovnat dva možné způsoby provádění sanační 

skrývky s ohledem na úsporu nákladů.  

Pro dosažení cíle práce bylo zapotřebí nejdříve popsat následky těžby, abychom 

lépe pochopily smysl sanačních a rekultivačních opatření, navazující na těžbu. Sanace 

a rekultivace jsou souborem opatření pro zahlazování hornické činnosti a probíhají 

v jednolitých etapách, v rámci nichž je třeba postupovat ve stanovených krocích.   

Sanační a rekultivační činnost se vyvíjela v závislosti na pokrocích výzkumu 

v oboru hornictví. SaR se zdokonalovaly zavedením metod do praxe, doplňováním 

poznatků, ošetřením příslušnou legislativou a dalšími opatřeními. To vše přispělo k růstu 

významu rekultivačního procesu pro současnou společnost a také pro další generace. 

K zajištění sanace a rekultivace je organizace ze zákona (č. 44/1988 Sb.) povinna 

vytvářet finanční rezervy. Výše finanční rezervy, vytvářené na vrub nákladů, musí 

odpovídat potřebám prováděných sanačních a rekultivačních opatření, a pokrýt celkové 

náklady na zahlazení následků důlní činnosti.  

Z podrobnějšího popisu procesu rekultivace je patrné, že význam sanační skrývky, 

je opravdu nemalý. Sanace zbytkové jámy jsou základem pro dosažení úspěšného procesu 

rekultivace a revitalizace těžbou zasažené krajiny. Zahlazování zbytkové jámy lze provádět 

dvěma způsoby, které se liší hlavně druhem užité těžké techniky a dobou zahájení prací. 

Tyto dva rozdíly mají zásadní vliv na finanční zatížení organizace.  

Jak je rozepsáno podrobněji ve čtvrté kapitole této práce, je prvním typem 

provádění sanační skrývky způsob stavební. Je založen na diskontinuální technologii, tedy 

využití několika větších strojů, z nichž každý slouží k jiné činnosti. Pasové rýpadlo dobývá 

mezilodní horniny a nakládá je na dampr, který je určený k přepravě sanačních hmot 

k zakládacímu stroji dozeru. Jak je patrné z tabulky č. 2, jsou náklady na použití tohoto 

způsobu provádění sanační skrývky vyšší ve vazbě na pronájem strojů a na vybudování 

potřebných komunikací a jejich údržbu. Pronájem strojů je pro těžební organizaci 

výhodnější než jejich pořízení. Z těchto důvodů lze tento způsob pokládání svahu zbytkové 

jámy do bezpečného stavu ve vzdálenosti 6 km označit za méně výhodný.  

Druhý způsob, tzv. báňský, je založený na kontinuální technologii, s využitím 

technologického celku (kolesové rýpadlo, DPD a pasový zakladač), který slouží k těžbě 

nerostných surovin a zároveň také k odtěžování, přepravě a zakládání sanačních hmot 

do zbytkové jámy. Z názvu – báňský způsob provádění sanační skrývky, je patrné, že 

báňská činnost má vliv na realizaci sanačních prací a může přinést značné úspory 

vzhledem k tomu, že technologický celek plynule přechází z odtěžování nadložních hornin 

na těžbu a naopak.  Provedením potřebných opatření již v průběhu těžby lze ovlivnit výši 

nákladů na provádění sanační skrývky. Z výpočtu nákladů a porovnání pozitiv a negativ 

vyšel jako výhodnější jednoznačně báňský způsob provádění sanace. 
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