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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem plánu sanace a rekultivace kamenolomu Dobkovičky. 

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

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

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

zhodnocení navrženého řešení.  

 

Klíčová slova: plán sanace a rekultivace, kamenolom 

 

 

 

Summary 

 

The Bachelor thesis deals with the propsal of the plan of remediation and reclamation of 

the quarry Dobkovičky. The first section contains basic geografic and geological 

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

and reclamation of this area. At the last section of this bachelor thesis I propose my plan of 

remediation and reclamation of the given quarry. The conclusion describes the technical-

economic evolution of the proposed solution.  

. 

Key words: plan of remediation and reclamation, quarry 
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Úvod 
 
  
     Lom Dobkovičky se nachází v Ústeckém kraji, v okrese Litoměřice. Zasahuje do 

katastrálního území Dobkovičky a Litochovice nad Labem. Leží v nadmořské výšce 370 – 

490 m n.m a je součástí morfologicky vystupující jižní části dvojitého vrchu Kubačka (542 

m n.m.). Lom se nachází při jeho jihovýchodním okraji. Vlastní ložisko leží vysoko nad 

místní erozivní bází, kterou je řeka Labe, výškový rozdíl je cca 400 m. Celé území náleží 

do povodí řeky Labe a patří do IV. zóny Chráněné krajinné oblasti České středohoří.  

Těženou surovinou lomu je čedič. Ložisko čediče v kamenolomu Dobkovičky patří 

mezi nejvýznamnější ložiska vhodná pro výrobu drceného kameniva v Ústeckém kraji. 

Začátek těžby je podle dostupných pramenů datován do roku 1910. Nejintenzivnější těžba 

zde probíhala zejména v 80tých  a začátkem 90tých let 20. století. Od roku 2001 získal 

práva k oběma dobývacím prostorům (Dobkovičky a Litochovice) KÁMEN Zbraslav spol. 

s r.o., který zde provozuje kamenolom až do současnosti. Výměra dobývacího prostoru 

Dobkovičky a Litochovice je 27,4963 ha. K 31.12.2010 byly geologické zásoby suroviny 

ve výši 12 517 tis. m3 a dle výpočtů zásob surovin se zde počítá s těžbou přibližně do roku 

2070. 

Tato bakalářská práce vychází ze současného souhrnného plánu sanace a rekultivace 

(dále jen SPSR) lomu Dobkovičky po vytěžení ložiska a doplňuje ho o vlastní návrh na 

sanaci a rekultivaci v prostoru horní skrývkové hrany západní netěžené stěny, který není 

v současném návrhu řešen. Obecně je cílem rekultivací zohlednit následky těžby a znovu 

vytvořit krajinu, kterou bude možné dále zemědělsky, lesnicky, vodohospodářsky či 

společensky využívat. Rekultivační opatření musí být však motivováno nejen zájmy lidské 

populace, ale i ve prospěch přírody. Smyslem rekultivací není návrat k původnímu stavu 

krajiny neboť to není možné. V prostoru lomu nebyly dosud prováděny žádné rekultivační 

práce. Předkládané řešení zohledňuje skutečnost, že těžební prostor leží v území CHKO 

České středohoří. Výsledkem sanace a rekultivace lomu Dobkovičky by mělo být území 

přírodního charakteru s relativně vysokou pestrostí přírodě podobných stanovišť.  

Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení současného návrhu a navrhnout řešení části 

horní skrývkové hrany severozápadní netěžené stěny. Je značně zatrhána z důvodu 

exogenních vlivů. Je žádoucí ji uvést do bezpečného stavu, tak aby v žádném případě 

neohrožovala zdraví lidí, bezpečnost a provoz organizace. 
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1. Charakteristika ložiska 

1.1.  Popis ložiska  

1.1.1. Investor 
 
KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. 

IČO: 45798222 

Sídlo: Žitavského 1178, 156 21 Praha 5-Zbraslav 

 
                     Obrázek 1. Kamenolom Dobkovičky 

1.1.2. Vymezení prostoru těžby, administrativní a geografická situace 
 

Těžba suroviny probíhá ve stanovených dobývacích prostorech Dobkovičky a 

Litochovice. Území leží v Ústeckém kraji v k.ú. Dobkovičky a Litochovice. Provozovna je 

zpřístupněna vlastní komunikací v délce cca 1,5 km od křižovatky se silnicí Velemín – 

Řehlovice - Ústí nad Labem. Lom je dopravně přístupný také po komunikaci vedoucí do 

obce Dobkovičky. [1] 
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1.1.3. Báňsko legislativní charakteristika ložiska 
 
Dobývací prostory 

Název:  0336 Dobkovičky 

Stanovení DP: 30.12.1962 

Výměra:  20,36875 ha 

 

Název:  0957 Litochovice 

Stanovení DP: 27.4.1981 

Výměra: 7,12755 ha   [10] 

1.1.4. Přírodní poměry 
 
Klimatické poměry 

Posuzované území spadá do klimatické oblasti MT11, které je charakteristické 

dlouhým teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírným jarem a mírně 

teplým podzimem, krátkou mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

Širší okolí podhůří Krušných hor a jižního okraje Českého středohoří je oblastí 

s nižšími úhrny atmosférických srážek. Průměrné roční srážkové úhrny se pohybují mezi 

500-550 mm [srovnatelná stanice ČHMÚ Milešovka (835 m n.m.) má roční srážkový úhrn 

560 mm, stanice Lovosice (158 m n.m.) má roční srážkový úhrn 494 mm]. Průměrné roční 

teploty vzduchu dosahují 8°C. [1] 

 

    Tabulka 1. Normály klimatických hodnot za období 1961-1990 pro stanici Doksany 
    (převzato z ČHMÚ, dostupné na http://www.chmi.cz/meteo/ok/okdata12.html) 

Měsíc 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Rok 

Průměrná teplota vzduchu (°C) 

-2 0 3,7 8,5 13 17 18 17 14 9 4 0 8,5 

Úhrn srážek (mm) 

20 19 23 33 55 57 60 63 41 30 31 24 455,9 

Trvání slunečního svitu (h) 

31 57 108 153 199 201 203 195 140 92 36 29 1444,7 
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Půdy 

Na většině ploch určených k dobývání suroviny se původní půdní pokryv nenachází, 

skrytí svrchních vrstev bylo provedeno již v minulosti v rámci přípravy suroviny 

k dobývání. Vzhledem k uspořádání terénu nejsou vrchní vrstvy skrývány odděleně. 

Zemina ze skrývkových vrstev se odstraňuje současně s těžbou, následně je odtříděna 

v prvním stupni úpravy (odhlinění). Půdní pokryv je zachován pouze na prudkém (53°) 

východně orientovaném svahu severovýchodní části DP Dobkovičky, kde dosud těžba 

probíhala jen částečně. Při dolních partiích svahu se nachází převážně listnatý les, horní 

část je nesouvisle porostlá zejména keřovými porosty.  

Půdotvorným substrátem je lávová bazická vyvřelina – čedič. Zbytky půd na 

plochách dosud netěžených jsou převážně půdy na svazích, nevyvinuté, s velkým 

množstvím skeletu – zahliněné sutě. Podle půdně interpretační mapy se jedná o půdy, které 

jsou potencionálně ohrožené vodní erozí a denudací. 

 

Biogeografické členění 

Dotčené území leží v biogeografickém regionu Milešovském (Culek 1996). Nížeji 

položené části území k.ú. Dobkovičky a Litochovice  jsou v rámci bioregionu zónou 

přechodnou a nereprezentativní. 

 

Flóra 

Prostor lomu, ohraničený odtěženými svahy, je vhodným biotopem stepních a 

lesostepních druhů, zvláště v místech, kde byla těžba již ukončena. Došlo zde ke spontánní 

sukcesi teplomilných rostlinných druhů. 

Na svazích v okolí lomu lze nalézt subxerofilní doubravy s převahou dubu zimního 

(Quercus petraea) a příměsí jeřábu břeku (Sorbus torminalis), kterou lze rekonstrukčně 

přiřadit k břekovým doubravám (Sorbus torminalis – Quercetum). Narušená místa, která 

byla v důsledku činnosti lomu odlesněna, zarůstají náletovými dřevinami. Zde převažuje 

akát (Robinia pseudacacia), místy topol černý (Populus nigra), růže (Rosa sp.div.), 

ostružníky (Rubus sp.div.), místy i mladé nálety vrb (Salix sp.div.). [1] 
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1.1.5. Ochrana přírody 
 
Chráněné území 

Lom Dobkovičky leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen CHKO). 

CHKO byla vyhlášena v roce 1976 výnosem MK ČSR č.j. 6883/1976, celková plocha je 

1063 km2 a zaujímá 84% výměry Českého středohoří. Hlavními důvody pro vyhlášení jsou 

středoevropská jedinečnost krajinného reliéfu mladotřetihorního vulkanického pohoří, 

pestrost geologické stavby a velké druhové bohatství rostlin a živočichů. Roztěžený lom 

Dobkovičky leží ve IV. zóně CHKO v jihozápadní části na levém břehu Labe. [1] 

 

Územní systém ekologické stability 

 V zájmovém území se nenachází žádné prvek územního systému ekologické 

stability. V jeho blízkosti je jich však lokalizováno několik. Na severu až severozápadě 

sousedí s dobývacím prostorem biocentrum regionálního významu Kubačka. Jedná se o 

regionální biocentrum vymezené, reprezentativní. Leží v k.ú. Litochovice nad Labem a 

Dobkovičky a jeho výměra je 68,0172 ha. Nadmořská výška biocentra je 360 – 542 m n.m. 

Biocentrum je charakterizováno těmito stupni typů geobiocénů (STG): 2B3, 3B3, 2B2, 

3CD3. Cílovým typem společenstva je typická dubová doubrava, typická dubová bučina a 

lipová dřínová javořina. Převažují zde hnědé půdy mezotrofní a eutrofní. Vyskytují se zde 

rankery a půdy nevyvinuté. V tomto směru (západním) těžba probíhat nebude. Jižně od 

lomu prochází ve směru přibližně severozápad jihovýchod lokální biokoridor propojující 

biocentra Kubačka s biocentrem lokálního významu Doubrava nad Litochovicemi. [1] 

 

1.2.  Geologická stavba okolí a vlastního ložiska 

1.2.1. Geologie vlastního ložiska 
 

Ložisko je tvořeno morfologicky vystupujícím rozsáhlým hřbetem čedičových hornin 

rozkládajících se severně od obce Dobkovičky. Vulkanický komplex, k němuž toto ložisko 

náleží, má složitou vulkanologickou stavbu, místy s intenzivní autometamorfní přeměnou 

hornin. Geneze ložiska není jednoznačně prokázána, patrně se jedná o část složeného 

čedičového výlevu. 
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Samotnou výplň ložiska tvoří černošedá až černá, jemnozrnná až masivní čedičová 

hornina s ojedinělými vyrostlicemi výraznými shluky olivinických zrn, místy rozložených 

a iddingsitizovaných. Petrograficky jde o nefelino-analcimový až analcimo-nefelinový 

bazanit, ojediněle s větší příměsí skla. Hornina je pevná, houževnatá na otluk, přičemž 

směrem do hloubky nabývá na kompaktnosti. V celém svém rozsahu je prostoupena řadou 

kosých i nepravidelných, místy svislých puklin. V jejich okolí bývají olivíny částečně 

iddingsitizovány. Na puklinách bývají 1-2 mm mocné bělavé povlaky křemeno-

karbonátových žilek nebo místy zeolitové výplně. 

Výše popsaná hornina byla zastižena ve všech vrtech v ověřené části ložiska, přičemž 

ani jeden vrt neprovrtal celou mocnost čediče až na podloží. Podle předpokladu lze bázi 

čedičového tělesa v této části ložiska klást do nadmořské výšky cca 350 m n.m., kde čedič 

nasedá pravděpodobně na coniacké slínovce a jílovce. 

V prostoru provedených průzkumných prací byly v severozápadní části průzkumného 

území zjištěny vyšší mocnosti zjílovělého struskovitého, zpevněného čediče, jež nepříznivě 

ovlivňují skrývkové poměry. Jde zřejmě o produkt autometamorfních přeměn čediče ve 

svrchních partiích ložiska, k nimž došlo v souvislosti s výstupem magmatu na povrch. 

Mocnost zjílovělého čediče dosahuje při severozápadním okraji ložiska hloubky až 30 m  

(v okolí vrtu V8), celkově kolísá v severní části ložiska od 1,4 m do 30 m. Při detailním 

technologickém vzorkování těchto svrchních partií bylo zjištěno, že tento typ suroviny není 

podle ČSN vhodný pro jakékoliv využití z důvodu nevýhodného skrývkového poměru. 

Výpočtem zásob jsou tyto zásoby vyhodnoceny jako nebilanční. 

Tufy a tufové aglomeráty nebyly v průběhu podrobné etapy průzkumu zastiženy. 

Zasahují jen okrajově do povrchových partií ložiska při jeho západní hranici. Nejsvrchnější 

pokryv ložiska tvoří jílovito-písčité hlíny a jíl, místy s úlomky čediče. Při jižní hranici 

ložiska a jeho východní části jsou při povrchu ložiska vyvinuty balvanité málo zahliněné 

čedičové sutě s řadou skalních výchozů, jež dokumentují malou mocnost skrývkových 

hmot v této části ložiska. Tektonické linie nebyly geologickým průzkumem na ložisku 

zastiženy. [1] 
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1.3.  Hydrogeologie okolí a vlastního ložiska 
 

Širší okolí zájmového území spadá do hydrogeologického rajónu 461 – křída Dolního 

Labe po Děčín – levý břeh. Základním hydrogeologickým prostředím jsou horniny 

terciéru, uložené na křídových horninách březenského souvrství svrchního turonu až 

coniaku, zastoupených slínovci až vápnitými jílovci březenského souvrství. Terciérní 

horniny, tvořící ložisko, představují čedičové výlevy. Jedná se o horniny s puklinovou 

propustností. Za relativně dobře propustné partie lze považovat svrchní zvětralou a 

rozpukanou část horninového profilu, do hloubek několika desítek metrů. Pro proudění 

podzemní vody v nižších partiích jsou pak dominantní výraznější poruchové linie. 

Koeficient transmisivity se podle Hazdrové (1980) obvykle pohybuje v rozmezí 9,1.10-5 až 

1,8.10-6 m2/s. 

Vlastní horniny terciérního čedičového výlevu jsou dobře puklinově propustné. Při 

vrtných pracích nebylo do hloubek 80 m pod těžební úroveň zjištěno žádné zvodnění. 

Současná těžba probíhá nad úrovní hladiny podzemní vody a nebylo dosud třeba provádět 

speciální práce pro odvodnění těžebny. Atmosférické srážky infiltrují na platě lomu a 

postupují puklinovým systémem čedičového tělesa poměrně rychle k jeho bázi, kde jsou 

dále odváděny do sutí. Poměrně vysokou propustnost dokumentuje i skutečnost, že na 

stávajících těžebních etážích nedochází ani při přívalových deštích k hromadění 

srážkových vod. Značný význam má i skutečnost, že lokalita leží vysoko nad místní 

erozivní bází, jež je řeka Labe (výškový rozdíl kolem 400 m). 

Z pokryvných útvarů jsou v území vlastního ložiska zastoupeny 0 - 4,5 m mocné 

průlinově propustné hlinitokamenité svahové segmenty, tvořené převážně zahliněnou 

čedičovou sutí. 

V blízkém okolí těženého lomu nejsou horniny terciéru vodárensky využité, což 

dokazuje absence jímacích objektů. Hodnocené území kamenolomu nemá vlastní zdroj 

vody. [1] 
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2. Současný stav dobývání, dopravy a úpravy suroviny a 
popis současného návrhu sanace a rekultivace na dané 
lokalitě 

2.1.  Těžba na ložisku 
 

Lom Dobkovičky je rozfárán ve čtyřech těžebních řezech (těžebních etážích) v úrovni 

bází cca 432, 418, 406 a 392 m n.m. a skrývkovém řezu v úrovni báze skrývky cca 445 m 

n.m. Ložisko je dobýváno povrchovým způsobem s postupem těženích stěn k severu, SV a 

SZ. Těžba probíhá podle schváleného Plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního 

ložiska čediče Dobkovičky na dotěžení zásob suroviny v dobývacích prostorech 

Dobkovičky a Litochovice . Těžba je projektována v 5 řezech. Kromě čtyř uvedených řezů 

se má lom zahloubit až na úroveň 360 m n.m.   Návrh na zahloubení v pátém řezu 

zpracoval v diplomové práci Ing. Petr Sedláček. [5]  

1. těžební řez (vyznačen modře v příloze č.1) – báze tohoto řezu leží v průměrné výšce 

kolem 432 m n.m., výška řezu v těženém úseku dosahuje 14 m. Vjezd na pracovní plošinu 

1. řezu je od jihovýchodu podél severozápadní stěny 2. a 3. a 4. řezu. 1. řez vznikl 

rozčleněním původního svrchního řezu o výšce pře 50 m do dvou řezů (1. a 2.) – k tomu 

došlo v roce 2009. 

2. těžební řez (vyznačen červeně v příloze č.1) – báze tohoto řezu leží v průměrné 

výšce kolem 428 m n.m., výška řezu dosahuje v severní části až 14 m. Vjezd na pracovní 

plošinu 2. řezu je od jihovýchodu podél severozápadní stěny 3. a 4. řezu  

3. těžební řez (vyznačen zeleně v příloze č.1) - báze tohoto řezu leží v průměrné 

úrovni 406 m n.m., výška řezu dosahuje v severní části 11 m. Vjezd na pracovní plošinu 3. 

řezu je od jihovýchodu podél severozápadní stěny 4. řezu 

4.řez (vyznačen fialově v příloze č.1) – pracovní plošina spodního řezu (plató lomu) 

má v těžené části ložiska průměrnou úroveň 392 m n.m. Výška řezu v těženém úseku 

dosahuje cca 15 m. 

skrývkový řez (vyznačen hnědě v příloze č.1) – skrývka v severní části ložiska, 

v severním předpolí 1. těžebního řezu, ve sledovaném období roku 2010 výrazně pokročila 

k severozápadnímu okraji DP Dobkovičky a k severnímu okraji DP Litochovice. Skrývka 
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je provedena na přibližně horizontální bázi v úrovni 445 m n.m. Výška stěny skrývkového 

řezu je proměnlivá, v závislosti na členitém terénu předpolí. [4] 

Se zřízením výsypky trvalého charakteru se neuvažuje. Dočasně neprodejné frakce 

z technologických zařízení se přechodně ukládají na deponie pro možnost následné 

expedice. Doprava na deponie je prováděna nákladními automobily a nebo kolovými 

nakladači. 

 V plánu otvírky přípravy dobývání (dále jen POPD) byl stanoven generální svah podle 

§ 33, odst.3 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., v platném znění, tj. z rozměrů jednotlivých řezů 

s přihlédnutím na použitou metodu, dobývací stroje a dopravní zařízení. Maximální výška 

stěny 1.řezu je 57 m a výšky dalších řezů byly stanoveny na 15 m. Generální svah lomu 

konečných závěrečných svahů byl vypočítán v místě největšího převýšení ze vzorce č.1 a 

činí 47°, ve výpočtu je uvažováno v 1. těžebním řezu se sklonem lomové stěny 50°, ve 2. 

až 5. těžebním řezu se sklonem lomové stěny 55° a šířkou bezpečnostních plošin mezi 

jednotlivými těžebními řezy 5 m. 

Generální provozní svah je vypočítán na cca 29°. Také v tomto výpočtu je uvažováno 

v 1. těžebním řezu se sklonem lomové stěny 50° a ve 2. až 5. těžebním řezu se sklonem 

lomové stěny 55°. Minimální šířka pracovních plošin mezi těžebními řezy byla stanovena 

na 30 m.  

Vzorec pro výpočet generálního svahu lomu: 

L

H
tgγ =           (1) 

kde H = celková výška lomových stěn             

       L = vodorovná vzdálenost hrany vrchního řezu a paty spodního řezu  

2.1.1. Historie těžby 
 

Využívání nerostného bohatství v lomu Dobkovičky započalo už v první čtvrtině 20. 

století. Původní lom byl založen v roce 1910 a od té doby zde až na malé přestávky 

probíhala těžba čediče do roku 1992. Nejintenzivnější těžba zde probíhala v 80tých letech 

a začátkem 90tých let 20. století. Objemem 200-300 tis.m3 ročně vykazoval lom 

Dobkovičky vedle lomu Libochovany nejvyšší roční těžbu v širší oblasti. Od roku 2001 

zde provozuje těžbu společnost KÁMEN Zbraslav, spol.s.r.o. [9] 
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Dosavadní geologická prozkoumanost 

První systematický průzkum ložiska byl proveden teprve v roce 1955 Nerudným 

průzkumem Brno. V roce 1979 byl na základě požadavku tehdejšího těžaře n.p. 

Severokámen Liberec proveden těžební průzkum ložiska Dobkovičky v blízkém západním 

předpolí těženého lomu, který byl v té době roztěžen v jihozápadní části ložiska. Generální 

postup další těžby byl veden východním a severovýchodním směrem. [1] 

2.1.2.  Současnost 
 

Jak je již výše zmíněno, od roku 2001 provozuje těžbu v kamenolomu Dobkovičky 

společnost KÁMEN Zbraslav, spol.s.r.o. V roce 2002 byla vybudována nová třídící linka, 

která byla v roce 2006 doplněna o mobilní drtící techniku od firmy METSO MINERALS. 

[9] 

 Dle výpočtů zásob surovin se zde počítá s těžbou přibližně do roku 2070. Ke 

31.12.2010 byly  geologické zásoby suroviny v celkové výši objemu  12 517 tis.m3. [4] 

Z toho v kategorii: 

- bilanční prozkoumané volné ve výši 2 902 tis. m3 

- bilanční prozkoumané vázané ve výši 0 tis. m3 

- bilanční vyhledané volné ve výši 8 319 tis. m3 

- bilanční vyhledané vázané ve výši 0 tis. m3 

 Celkové bilanční zásoby ve výši 11 221 tis. m3 

- nebilanční prozkoumané volné ve výši 961 tis. m3 

- nebilanční vyhledané volné ve výši 335 tis. m3 

 Celkové nebilanční zásoby ve výši 1 296 tis. m3  

 

Pro porovnání, ke 31.12.2003 byly na ložisku Dobkovičky vyhodnoceny zásoby 

surovin v celkové výši objemu 13 285 tis. m3. [1] 

2.1.3. Těžba a doprava 
 

Dobývání na ložisku je v současné době prováděno a na základě povolení OBÚ 

v Mostě č.j. 6524/05 ze dne 10.10.2005 podle dokumentace platného POPD z dubna 2005 

to zároveň v DP Dobkovičky i sousedním DP Litochovice. Oba DP jsou v držení 
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organizace KÁMEN Zbraslav, spol. s.r.o., podle evidence vedené příslušnými orgány 

státní báňské správy. 

Surovina je primárně rozpojována pomocí clonového odstřelu (dále CO), který je podle 

potřeby doplňován řadovými a patními odstřely a trhacími pracemi malého rozsahu (dále 

jen TPMR). Clonový odstřel spočívá v iniciaci trhavin umístěných ve vývrtech na řezu, 

které jsou uspořádány v pravidelných roztečích v jedné až třech řadách a jsou přibližně 

rovnoběžné se sklonem lomové stěny. [3]  

Těžba pomocí CO je prováděna na všech těžebních řezech. Při větší fragmentaci je 

rubanina sekundárně rozpojována pomocí TPMR a to příložnými nebo vrtanými náložemi. 

K trhacím pracím jsou používány běžné průmyslové trhaviny a rozněcovadla. 

Trhací práce byly na ložisku Dobkovičky povoleny OBÚ v Mostě takto: 

- trhací práce velkého rozsahu pomocí CO rozhodnutím č.j. 3862/02 ze dne 

22.10.2002 

- trhací práce malého rozsahu rozhodnutím č.j. 1210/90 ze dne 29.3.1990 

Trhací práce zajišťuje firma Destrukce Liberec spol. s.r.o. se sídlem v Litoměřicích. 

Tato společnost je zastoupena panem Ing. Petrem Kubátem a panem Ing. Zdeňkem 

Valuškem. Firma Destrukce Liberec má k této činnosti veškeré oprávnění a zároveň i 

dlouholeté zkušenosti se všemi druhy odstřelů. [7] 

Dále se v případě potřeby sekundárního rozpojování nadměrných kusů rubaniny 

používá ocelová koule o hmotnosti 4500 kg, která je vrhána pomocí pásového rypadla 

vybaveného speciálně upravenou podkopovou lopatou. Tato ocelová koule nadměrné kusy 

horniny drtí svou vahou. Případně se nadměrné kusy vzájemně o sebe rozbijí (kus o kus).  

Z rozvalu je surovina odtěžována pomocí: 

1. pásového rypadla VOLVO EC 460C, případně kolovým nakladačem 

CATERPILLAR 972G , který rubaninu nakládá na čtyřosé nákladní automobily 

TATRA, které natěženou surovinu odvezou ke zpracování do technologické 

linky přepravy kameniva (viz obr.2) 

2. pásového rypadla VOLVO EC 360BLc, které vkládá těženou rubaninu přímo do 

násypky mobilního drtiče LT 110 od výrobce METSO MINERALS (viz obr.3) 
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                                    Obrázek 2.  Nakládka rubaniny na nákladní automobil 
 

 
                                    Obrázek 3.  Vkládání rubaniny do násypky mobilního drtiče 
 

Technická doprava 

 K přepravě suroviny dalších hmot a materiálů jsou používány čtyřosé nákladní 

automobily TATRA, kolové nakladače CATERPILLAR 972G, 972H a kolový nakladač 

VOLVO L180E. Na mobilních drtičích, třídičích a na technologické lince úpravy 

kameniva jsou používány pásové dopravníky šíře 650 mm, 800 mm, 1000 mm a 1200 mm 

o potřebných délkách.  

 

Úprava a zušlechťování suroviny 

 Při úpravě a zušlechťování je zpracováván čedič, ročně je ho plánovaného upravit 

v průměru 85 600 m3, to je cca 250 tis. tun suroviny (měrná hmotnost je přibližně 2,92 t. 
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m-3). Kvalita těžené horniny vyhovuje požadavkům pro výrobu drceného kameniva jak 

v českých normách, tak normách Evropské unie. [4]  

 Úprava suroviny je prováděna na mobilních drtících a třídících zařízeních od výrobce 

METSO MINERALS přímo u rozvalu rubaniny, kdy je pásovým rypadlem vkládána do 

násypky mobilního drtiče nebo je těžena pásovým rypadlem, případně kolovým 

nakladačem a nakládána na nákladní automobil a odvážena ke zpracování do 

technologické linky na úpravu kameniva, která je tvořena ojedinělým spojením pevných a 

mobilních drtících a třídících zařízení (viz obr.4). Expedice hotových výrobků je 

prováděna ze zemních skládek pomocí kolových nakladačů. 

 
Obrázek 4. Technologická linka na úpravu kameniva 
 
  
 Z celkového vytěženého množství 250 tis.tun navezené rubaniny ročně do úpravny je 

vyrobeno a prodáno 250 tis. tun výsledných frakcí hotových výrobků. Výtěžnost je tedy 

100 %. [4] 
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2.2.  Sanační a rekultivační práce 

2.2.1.  Provedené sanační a rekultivační práce 
 

V prostoru lomu nebyly prováděny žádné rekultivační práce. Na některých plochách 

došlo k samovolnému zarůstání vegetací náletem. Tyto plochy, pokud nebudou postiženy 

těžbou, budou ponechány pokračující sukcesi. 

2.2.2.  Plánované sanační a rekultivační práce 
 
Vymezení ploch k sanaci a rekultivaci 

Území zahrnuje pozemky dotčené vlivem dobývání (minulé i současné těžby) a 

pozemky, které by měli být v budoucnu dotčeny hornickou činností. Plochu sanací a 

rekultivací lze rozčlenit na následující dílčí plochy: 

1. Plochy vlastní těžby – etáže 

2. Plochy vlastní těžby – dno lomu 

3. Odvaly 

 

             Tabulka 2. Rekultivované plochy 
 Plocha Výměra [m2] * 

A plocha pokračovací těžby 213 559 

B ponechané zbytky etáží 20 303 

C dno lomu – 5. etáž 111 021 

D stěny a sutě  71 235 

E odvaly 27 907 

F rekultivace celkem B+C+E 170 231 

* plochy jsou měřeny v půdorysném průmětu   

 

Sanace 

Zdůvodnění navrhovaného řešení 

Navržené řešení vychází ze stávajícího stavu využití dotčeného území, studií a plánů 

rekultivací zpracovaných v dřívější době i zkušeností s již realizovanými rekultivacemi. 
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Prvním krokem zpracování bylo vytvoření zásad sanace a rekultivace ložiska 

Dobkovičky. Druhým krokem je zpracování vlastního souhrnného plánu sanace a 

rekultivace ložiska. 

Účelem zásad sanace a rekultivace je nalezení shody v pohledu na základní koncepci 

rekultivace vytěžených prostor mezi těžební firmou, zpracovatelem plánu a požadavky 

zainteresovaných orgánů státní správy. 

Předpokládané řešení zohledňuje skutečnost, že těžební prostor leží v území CHKO 

České středohoří. Po skončení těžby zůstane lomová stěna rozdělena vodorovnými cca 6m 

širokými etážemi v pravidelných výškových patnáctimetrových odstupech. Takovýto 

jednoznačně antropogenní vzhled by trvale narušoval zapojení rekultivovaného prostoru do 

okolní krajiny. V návrhu sanačních prací je proto řešeno narušení pravidelnosti etáží tak, 

aby byl setřen technický antropogenní vzhled vytěženého prostoru. 

Vzhledem k tomu, že v minulosti sejmutá humózní vrstva zeminy již není k dispozici 

(byla použita k náhradním rekultivacím) a v rámci pokračující těžby se již skrývky 

provádět nebudou, bude pro rekultivaci výrazný nedostatek humózní půdy. Taktéž bude 

nedostatek jakýchkoli půd. Z tohoto důvodu bude většinu rekultivovaných ploch tvořit 

skalnatý povrch. Těžený skalní masiv je však rozpukaný, místy zahliněný a zvětralý. 

Předpokládá se proto, že na opuštěných plochách po těžbě budou moci místy vzniknout 

skalní stepy a postupně další společenstva. Zeminy zrušených odvalů a odhlinění budou 

rozprostřeny jen na místech, kde jsou navrženy plochy výsadby dřevin. 

Dovážení půd či využití výkopových zemin či jiného tzv. inertu je podle zpracovatele 

dokumentace nevhodná, ohrožuje lokalitu znečištěním a zavlečením nepůvodních a 

invazních druhů rostlin. Okolí lomu tvoří převážně skalnaté a suťové svahy s velmi mělkou 

vrstvou půdy. Okolní rostlinná společenstva těmto podmínkám odpovídají a dá se 

předpokládat, že skalnatý prostor lomu postupně osídlí. Tento předpoklad je odůvodněný 

tím, že během několikaletého přerušení těžby k tomuto procesu již došlo. [1] 

 

Báňsko-technické řešení navržených úprav 

Při projekci sanace a rekultivace se bude vycházet z optimálního a úplného využití 

evidovaných zásob suroviny v hranicích dobývacího prostoru tak, jak vyžadují platné horní 

předpisy. 
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Závěrné svahy 

V rámci báňsko-technických opatření bude modelován terén v prostoru lomu. Po 

dotěžení ložiska budou na těžebních stěnách odstraněny etáže a závěrné svahy lomu budou 

upraveny do bezpečného sklonu 50-70°. 

K rozrůznění stěny a budoucích stanovištních podmínek v zrekultivovaném prostoru 

bude sloužit i ponechání několika suťových kuželů. 

Suťové kužele mohou být vytvářeny: 

a) odstřely v závěrečných fázích úpravy závěrných svahů 

b) navezením a nasypáním vhodného materiálu z horní hrany závěrného svahu 

c) kombinací obou předchozích variant 

Dno lomu 

Dno lomu bude upraveno tak, aby zde vznikly terénní deprese a elevace a terén tak 

získal přirozenější charakter. 

V místech, kde je počítáno s výsadbou dřevin, bude navezena zemina a rozprostřena do 

vrstvy o mocnosti 0,5-1 m. 

Technologické komunikace 

Technologická komunikace vedoucí do jižní části lomu na dno lomu bude zachována 

pro zpřístupnění zrekultivovaných pozemků. Cesty na jednotlivé etáže budou odtěženy při 

konečném odtěžování jižní části ložiska. 

Odval 

Materiál z existujících odvalů bude použit na tvarován dna lomu a jeho závěrných 

svahů. Plocha bude urovnána a upravena k lesnické rekultivaci. [1] 

 

Biologická rekultivace 

Cíle biologické rekultivace 

Vytěžením ložiska Dobkovičky dojde k významným změnám ve tvaru reliéfu území. 

Rekultivace vytěženého lomu má za cíl navrátit tento prostor přírodě, zvýšit biodiverzitu 

území a tím i jeho ekologickou stabilitu. Nezanedbatelné je též hledisko estetické. 

Výsledkem sanace a rekultivace lomu Dobkovičky by mělo být území přírodního 

charakteru s relativně vysokou pestrostí přírodě podobných stanovišť. Po provedené 

rekultivaci se v prostoru budou nalézat rozmanité podmínky: plochy s téměř celoročním 
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zastíněním, výhřevné skalnaté příkré svahy jižní a východní expozice. Smyslem rekultivací 

však není návrat k původnímu stavu krajiny a není to ani možné. 

Návrh opatření 

Vzhledem k různorodosti  stanovištních podmínek v prostoru vzniklém ve vytěženém 

lomu, lze předpokládat i relativně vysokou různorodost vegetace, jež by tento prostor 

mohla využít. Významný může být i výskyt vzácných a ustupujících druhů flóry. 

Rekultivovaný prostor, byť uměle vytvořený, může být útočištěm mnoha druhů fauny a 

to i druhů typických pro přirozenější stanoviště. 

Kromě samovolně probíhající sekundární sukcese budou na přístupných místech 

dřeviny vysázeny či vysety cílevědomě právě s ohledem na vzniklé stanovištní podmínky. 

Opatření technická 

V rámci báňsko-technických opatření bude modelován terén v prostoru lomu. Na 

těžených stěnách budou po dotěžení odstraněny etáže. Konečný celkový sklon upravených 

lomových stěn bude 50-70°. 

Dno lomu bude upraveno tak, aby byla porušena jeho rozsáhlá rovná plocha, aby zde 

vznikly menší elevace a deprese. Dno bude dále členěno plochami výsadby dřevin, 

charakteru lesa. Tam, kde bude plocha dna lomu tvořena kompaktní skálou, bude vhodné 

tuto plochu rozrušit do hloubky 0,5-1 m. 

V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých typů rekultivace: 

 

   Tabulka 3. Přehled navržených typů rekultivace 
Druhy ploch Výměra (m2) Zastoupení (%) 

Plochy etáží 20 303 8,4 

Plocha dna mimo les 108 021 44,7 

Lesnická rekult. lom 14 000 5,8 

Lesnická rekult. odval 27 907 11,6 

Plochy nerekultivované 

(svahy a sutě) 

71 235 29,5 

Celkem 241 466 100,0 
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Opatření biologická 

Vzhledem k příliš strmým sklonům skalních stěn (50-70°) uvažuje se biologická 

rekultivace- zalesnění a zatravnění pouze na dně lomu, na přístupných ponechaných 

zbytcích etáží a na plochách odvalů jižně od lomu. 

Plochy biologické rekultivace nejsou všechny navrženy k zalesnění. Důvodem je 

nedostatek zemin k pokrytí rekultivovaných ploch a relativně velká rozloha lomu, ale 

hlavně snaha po vytvoření krajinného segmentu blízkému okolní krajině s rozmanitými 

přírodními prvky s vysokou biodiverzitou a pohledově členěným prostorem se zajímavými 

průhledy i zakrytými zákoutími. 

Plochy výsadeb stromů charakteru lesnických rekultivací jsou lokalizovány převážně 

při okrajích dna lomu, zvláště v místech, kde dno lomu protíná přirozený terén.Keřové 

výsadby tvoří většinou přechod mezi stromovými porosty a plochami ponechanými 

sukcesi. Většinu území biologické rekultivace tvoří plochy s výsevem travinobylinné 

směsi. Jedná se o plochy ponechané přirozené sukcesi. 

Při jižním okraji lomu jsou zbytky odvalů a plochy starých nepoužívaných objektů. 

Jedná se o nasypaný materiál ze skrývek lomu, proto zde budou mít rostliny o něco lepší 

podmínky k zakořenění než na plochách s maximální vrstvou zeminy 1 m nad skalním 

podloží. Tyto plochy jsou určeny k zalesnění způsobem klasické lesnické rekultivace. 

Biotechnická subetapa lesnické rekultivace bude realizována vhodnou úpravou plochy 

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

zajištěním vhodného výsadbového materiálu, optimalizací způsobu zalesňování ve vztahu 

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

Při zalesňování antropogenních půd je důležitým kritériem potencionální úrodnost 

půdních substrátů a stupeň výskytu nežádoucí buřeně na stanovišti. Proto je vhodné 

zalesňovat ihned po skončení technické rekultivace. Nejvhodnějším obdobím je jako po 

roce ukončení sanace. Na plochách určených k výsadbě lesních porostů bude vhodné 

vzhledem k požadované různověkosti porostů neprovádět výsadbu plošně po celé ploše, ale 

hnízdovitě ve sponu 1x1 m ve skupinách o ploše jednoho až několika arů. U lesnické 

rekultivace je vhodný způsob zakládání lesních porostů smíšených bez použití 

nesmíšených porostů přípravných. Důvodem je snaha o větší význam a působení 

přírodních vlivů a postupů. V daných složitých podmínkách bude nejlépe fungovat 

přirozený vývoj porostů, byť i s určitým zásahem jako je tlumení nevhodných druhů, 
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případně přihnojování. Vylepšení výsadeb po předpokládaném úhynu se uvažuje v této 

lokalitě ve výši 30%. Ochrana sazenic proti okusu zvěří bude zajištěna nátěrem prostředku 

Morsuvin po dobu tří let. Důležitou zásadou bude v dalších letech výchova založených 

lesních kultur až do doby jejich zajištění.  

Návrh druhové skladby se opírá o druhovou skladbu přirozených společenstev na 

místech s podobnými přírodními podmínkami. Je nutné počítat se zastoupením 

melioračních dřevin. Prostorová skladba vychází z ekologických nároků jednotlivých 

druhů a také z funkcí, kterou mají zastávat. 

 

                                   Tabulka 4: Dřeviny doporučené pro renaturalizaci 
Dub zimní Quercus petraea 30% 

Habr obecný Campinus betulus 20% 

Borovice lesní Pinus silvestris 15% 

Lípa srdčitá Tilia cordata 10% 

Javor babyka Acer campestre 10% 

Jeřáb muk Sorbus aria 5% 

Jeřáb břek Sorbus torminalis 5% 

Topol osika Populus tremula 5% 

 

Technologie zalesňování 

Zalesňování by mělo být provedeno na jaře formou síje na sníh nebo ruční výsadbou do 

předem připravených jamek. Výsadba se uskuteční do 25 x 25 cm velkých jamek. Na dno 

jamky by měly být umístěny dvě tablety hnojiva Silvamix pro podporu zápoje kořenového 

systému. Nejvhodnější věk sazenice k jamkové výsadbě je 2-3 roky, nejvhodnější doba 

výsadby na jaře, před vyrašením. Listnaté dřeviny a modříny lze sázet i na podzim za 

příznivého počasí, ovšem nevýhodou podzimní výsadby je možnost poškození či zničení 

sazenic během zimy zvěří. Na mimořádně nevhodných stanovištích je lepší používat 

sazenice obalované. Dochází u nich k minimálnímu poškozování, nevýhodou je jejich 

vyšší pořizovací cena a větší pracnost při výsadbě. 

V prvních letech po výsadbě je důležitá péče o sazenice. Spočívá především 

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

hmyzem a podle potřeby také ve vylepšování kultur a hnojení. Ve druhém roce lesnické 

rekultivace je nutné doplnění za uhynulé sazenice.  
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Při zpracovávání těchto projektů i samotné výsadbě sazenic je nutno respektovat 

požadavky vyhlášky ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, 

obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin. 

Na převážné většině ploch bude nedostatek zeminy. Proto zde bude rozprostřena 

v mělké vrstvě nebo nebude zemina žádná. Na těchto plochách se předpokládá převážně 

sukcesí proces- nálet rostlin z okolí. Tyto plochy budou mít nedostatek humusu a budou 

vysýchavé, proto zde budou sníženy konkurenční schopnosti náročnějších rostlin, mezi 

které patří většina invazních druhů. I přesto bude však vhodné na těchto plochách provést 

výsev travinobylinných směsí, byť ne celoplošně. Jako vhodnou směs lze použít osivo 

„Suchá stráňka“, která obsahuje 93% lučních květin a 7% trav. Z lučních květin je zde 

např. hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), jetel rolní (Trifolium arvense), kopretina 

bílá (Leucanthemum vulgare), lomikámen zrnitý (Saxifraga granuláty). Trávy jsou 

zastoupeny např. kostřavou ovčí (Festuca ovina), psinečkem tenkým (Agrostis tennuis), 

smělkem jehlancovým (Koeleria pyrramidata). Většina rostlin obsažená v této směsi je 

v současnosti zastoupena v okolních prostorech. Plochy výsevu budou plnit funkci ostrovů, 

které usnadní rozšíření původních rostlin v prostorách lomu. Luční směs by měla být 

vyseta na ponechaných zbytcích etáží předtím než ostatní části etáží budou odstraněny a 

hnízdovitě na plochách dna lomu na místech, kde bude skalní podloží zvětralé či porušené 

puklinami, zahliněné a v místech, kde bude rozprostřena zemina z odvalu. Výsev 

bylinnotravní směsi bude proveden v množství 4g/m2. [1] 

 

 
                          Obrázek 5. Stav ložiska po ukončení rekultivace-pohled z okraje lomu k JJZ  
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2.2.3. Náklady na sanaci a rekultivaci 
 
Odhad nákladů na sanaci a rekultivaci 

 

                    Tabulka 5. Náklady na sanaci terénu 
Popis položky Počet jednotek [m2] Kč/jedn. Náklady [Kč] 

Sanační práce 122 021 140 17 087 940 

Úprava ploch 41 907 50 2 095 350 

Celkem za práci  19 178 290 

 
 
         Tabulka 6. Přemístění materiálu 

Popis práce Kč/ m3 Počet jednotek [m3]  Náklady [Kč] 

Vodorovné přemístění hlušiny 50 29 303 1 465 150 

Uložení zemin s urovnáním 40 29 303 1 172 120 

Celkem  2 637 270 

 
 
                                              Tabulka 7. Náklady na sanace celkem 

Popis Náklady [Kč] 

Náklady na sanaci terénu 19 178 290 

Přemístění materiálu 2 637 270 

Celkem 21 815 560 

 
 
         Tabulka 8. Náklady na lesnickou rekultivaci 

Popis položky Počet jednotek Kč/jedn. Náklady [Kč] 

Materiál  
(nelesní zeleň včetně dosadby) 

54 481 ks 10,00 544 810 

Úprava pláně 41 907 m2 18,00 754 326 

Výsadba sazenic 54 481 ks 100,00 5 448 100  

Hnojení dřevin (tablety Silvamix) 163 443 ks 4,00 635 772 

Vyžínání buřeně 4,19 ha 1600,00 6 704 

Ochrana sazenic proti okusu 
- po dobu 4 let 

54 481 ks 4,00 217 924 

Celkem za práci  7 080 826 

Celkem za lesnickou rekultivaci 
(za materiál a práci) 

 7 625 636 
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       Tabulka 9. Náklady na osetí luční směsí 
Popis 

položky 

Plocha 

[ha] 

Materiál Množství 

[kg/ha] 

Cena 

materiálu 

[Kč/kg] 

Cena 

prací 

[Kč/ha] 

Náklady 

[Kč] 

Vysetí 4,47 - - - 120 000 536 400 

Osivo - travní 

luční 

směs 

179 120 - 214 480 

Ošetřování 4,47 - - - 60 000 268 200 

Celkem  826 000 

 
 

                                                Tabulka 10. Náklady na biologickou rekultivaci 
Popis  Náklady [Kč]  

Lesnická rekultivace 7 625 636 

Osetí luční směsí 826 000 

Celkem 8 451 636 

 
 

                                                Tabulka 11. Rekapitulace nákladů 
Popis Náklady [Kč] 

Sanace 20 482 630 

Biologická rekultivace 8 451 636 

CELKEM 28 934 266 

 
 

Předpokládané náklady na sanace a rekultivace budou činit cca 30 mil.Kč. 
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2.3.  Zásady sanace a rekultivace 
 
Hlediska tvorby zásad 

Obecně je úkolem rekultivací zohlednit následky těžby a vytvořit opětovně krajinu, 

která bude sloužit zemědělské, lesnické či vodohospodářské činnosti, nebo poskytne 

prostor pro rekreaci popřípadě vyhoví dalším zájmům společnosti. Rekultivační opatření 

nemůže být motivováno pouze prospěchem lidské populaci, ale i ve prospěch přírody. 

Budoucí využití prostoru ovlivní zejména konečný tvar těžebny po vytěžení suroviny. 

Důležitou roli hraje i morfologie okolní krajiny, jejíž součástí dotčený prostor bude. 

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

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

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

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

z předpokládaného vlivu těžby na reliéf krajiny, životní prostředí apod. [6] 

Na důlně-technická opatření navazuje biotechnická fáze rekultivačního cyklu, jejímž 

úkolem je zlepšení ekologických vlastností území. Jedná se o skupinu prací technické - 

terénní úpravy, navážky úrodných a potencionálně úrodných zemin, dále o hydrotechnická 

opatření, zlepšování mechanických, fyzikálních a chemických podmínek, hydromeliorační 

opatření a další. 

Práce biologické mají finální charakter. Jedná se o zakládání kultur v rekultivovaném 

prostoru. [2] 

Vhodný a účelný způsob provádění sanačních úprav v místě ukončené těžby již v době 

provozu lomu může výše uvedené cíle podpořit a to jak časově tak i prostorově. Průběžně 

prováděné sanační úpravy snižují i celkové náklady na tuto činnost.   

 

Vlastní zásady 

1. V řešeném prostoru lomu Dobkovičky je na základě terénních poměrů po 

dokončení těžby s ohledem na lokalizaci území v krajině navrhováno navrácení 

vytěženého prostoru přírodě (renaturalizace). K tomuto má výsledný prostor po 

ukončení těžby reálné předpoklady – dno lomu s možností modelace terénu, různá 

expozice sklon skalních stěn. Vznikem řady rozdílných stanovištních podmínek 

dojde k vytvoření prostoru s relativně vysokou biodiverzitou. 
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2. Při projekci sanace a rekultivace se bude vycházet z optimálního a úplného využití 

evidovaných zásob suroviny v hranicích dobývacího prostoru tak, jak vyžadují 

platné horní předpisy (vyhlášky ČBÚ č. 104/1988 Sb., ve znění vyhlášky 242/1993 

Sb.). 

3. V rámci důlně-technických opatření bude již v průběhu těžby terén modelován ve 

shodě s plánovaným cílovým stavem. Na již sanovaném terénu bude vzápětí 

probíhat biotechnická a následně biologická část rekultivace. Sanace a rekultivace 

ložiska bude projektována tak, aby mohla být prováděna již v průběhu celé těžby a 

tedy ne až po ukončení těžby. Tímto způsobem bude zajištěno průběžné a tedy i 

rychlejší navracení těženého prostoru přírodě. Část sanačních prací, jako je 

rozrušení etáží, úprava sklonitosti terénu a vytvoření koryta vodoteče odvádějící 

vody ze zatopené plochy, budou prováděny v rámci těžební činnosti. 

4. Rekultivovaný terén bude mít maximálně přirozený vzhled bez geometrických linií. 

V rámci terénních úprav budou provedena též protierozní opatření pomocí vhodné 

úpravy sklonu cílových svahů. 

5. Část území bude zalesněna dřevinami odpovídajícími vytvořeným stanovištním 

podmínkám. Výsadba bude prováděna hnízdově s tím, že se rostliny samovolně 

rozšíří a tím dojde i k vhodném a žádoucí různověkosti výsledného porostu. 

6. Plochy v minulosti postižené těžbou, a které již obnovenou těžební činností 

nebudou postiženy, budou ponechány, pokud to bude možné, v současném stavu 

pokračujícím sukcesním procesům. Na většině těchto ploch probíhá sukcese, která 

začleňuje tyto plochy do okolní krajiny. Na některých z těchto ploch budou nutné 

zásahy k utlumení invazních rostlin (např. akátu). Jiné zásahy by nebyly vhodné, 

v takovýchto případech je lepší spoléhat na přírodní procesy. 

7. Uvedená řešení se v zásadě nevylučuje s částečným využitím lomu jako zázemí pro 

některé sportovní aktivity. [1] 

2.3.1.  Vytváření  a čerpání finančních rezerv 
 

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

povinna vytvářet rezervu zajišťující plný objem sanací a rekultivací na pozemcích 

dotčených těžbou. Povinnost tvorby rezerv na sanace a rekultivace vyplývá ze zákonných 

ustanovení, především HZ. Smyslem vytváření finančních rezerv je, aby při plánování 
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dobývání výhradního ložiska byla záruka, že v průběhu nebo po ukončení této činnosti 

bude mít organizace dostatek finančních prostředků ke včasnému a řádnému vypořádání 

důlních škod a zabezpečení sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním 

výhradních ložisek. 

Finančními rezervami organizace se rozumí finanční prostředky, které je organizace 

povinna vytvářet: 

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

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

odst. 5 a 6, HZ) [2] 

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

(§ 31, odst. 6, HZ). 

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

Věcné plnění je kontrolováno orgány státní báňské správy. 

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

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

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

Obvodní báňský úřad si před vydáním rozhodnutí o čerpání z těchto rezerv vyžádá 

vyjádření dotčené obce. 

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

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

tvorba zákonných rezerv       účet 552 (náklady)     

účet 451 (rezervy) 

čerpání zákonných rezerv     účet 451 (rezervy) 

      účet 662 (výnosy) 

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

účet 451 01  rezerva na důlní škody 

účet 451 02   rezerva na sanace a rekultivace [1] 

K 31.12. 2010 byly finanční rezervy na sanaci a rekultivaci na vázaném účtu ve výši 

1 564 368 Kč. [4] 
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3. Navrhované řešení sanace a rekultivace 
 

V prostoru lomu Dobkovičky nebyly dosud prováděny žádné rekultivační práce. Na 

některých plochách došlo k samovolnému zarůstání vegetací náletem. Některé z těchto 

ploch, které nejsou a nebudou postiženy těžbou, budou ponechány pokračující sukcesi.  

Systém mého návrhu sanace a rekultivace je doplněním stávajícího platného plánu 

sanace a rekultivace (zpracovaný firmou GET, s.r.o. v lednu 2003), který dle mého názoru 

vhodně řeší a vysvětluje postup sanačních a rekultivačních prací (viz kapitola 2.2). Mnou 

navrhované řešení se zaměřuje na část horní hrany severozápadní netěžené skrývkové 

stěny (viz obr.6), jež je značně zatrhána z důvodu exogenních vlivů (viz obr.7,8) a je nutné 

ji uvést do bezpečného stavu tak, aby v žádném případě neohrožovala bezpečnost života a 

zdraví lidí a provoz organizace. Stěna není v havarijním stavu, kdy by bylo nutné situaci 

okamžitě řešit a přijímat zásadní bezpečnostní opatření, přesto je ale důležité situaci 

nepodceňovat a připravit do budoucna takové řešení, které bude provedeno ve smyslu 

platných horních předpisů a vyhlášek ČBÚ (z.č. 44/1988 Sb., vyhláška č. 104/1988 Sb. ve 

znění vyhlášky 242/1993 Sb.). 

 
Obrázek 6. Část horní hrany skrývkové etáže – červeně označeno řešené území 
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                       Obrázek 7. Zátrh na skrývkové etáži – pohled severovýchodním směrem 
 

 
                       Obrázek 8. Zátrh na skrývkové etáži – pohled jihozápadním směrem  
 

 

Báňsko-technické řešení navržených úprav 

V prostoru mnou navrhovaného řešení v severozápadní části DP je vyšší mocnost 

zjílověného struskovitého zpevněného čediče, jež nepříznivě ovlivňuje skrývkový poměr 

ložiska. Mocnost zjílověného čediče dosahuje v této části severozápadní skrývkové hrany 
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hloubky až 30 m. Tento typ suroviny není vhodný podle ČSN a norem Evropské unie 

k jakémukoliv využití. Nejsvrchnější povrch tvoří jílovito-písčité hlíny a jíl, místy 

s úlomky čediče – jako následek skrývkových prací z minulosti. Povrch skrývkové etáže je 

značně nerovný s výraznými depresemi a elevacemi, porostlý travním porostem, křovím a 

listnatými stromy o průměru kmenu v jednom metru výšky cca 10 cm. Veškerý výše 

zmíněný povrch je výsledkem přirozené sukcese nebo náletu. Nejde tedy o výsledek 

rekultivačních prací z minulosti.  

Při realizaci mého návrhu se bude muset daná část skrývkové etáže odlesnit a pomocí 

pásového rypadla nebo dozeru provést srovnání dané plochy, aby bylo možné bezpečně 

provést vrtací a trhací práce na sanačním odstřelu. Přebytečná zemina se může použít na 

vytvoření ochranného valu, který po provedeném sanačním odstřelu zůstane kolem daného 

místa jako zábrana proti zamezení vstupu a zřícení osob. 

 

 
   Obrázek 9. Pohled ze skrývkové etáže směrem k řešenému území 
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Postup báňsko-technických prací 

1. podrobný průzkum výskytu zátrhů na skrývkové etáži 

2. měřičské práce – zaměření hrany skrývkové etáže a zaměření zátrhů na skrývkové 

etáži (podle naměřených souřadnic a výšek vyhotoví specializovaná firma návrh 

vrtného schématu (viz příloha č. 2,3,4,5) 

3. odlesnění daného území 

4. urovnání terénu daného území  mechanizací a vytvoření ochranného valu 

5. provedení zaměření a vyznačení vrtného schématu na připravenou plochu 

6. vyvrtání záhlavních vývrtů určeného průměru, sklonu a délky vývrtu o dané rozteči 

7. provedení sanačního odstřelu (TPVR) 

8. úprava rozvalu mechanizací, tak aby netvořil překážku pro dopravu nebo těžební 

postup lomu a vytvoření úložních podmínek pro následnou rekultivaci rozvalu 

V průběhu všech prováděných prací musí pracovníci dbát možnosti zvýšeného rizika 

zřícení a dodržovat bezpečné odstupy od hrany skrývkového řezu. 

 

Navrhovaná mechanizace 

Pro úpravu území, na němž se bude provádět rovnání plochy, lze použít dozer 

CATERPILLAR D-8T a váze 37,1 tun [8]  nebo pásové rypadlo VOLVO EL360 BLc, 

které je v majetku organizace. Materiál může být přepravován hrnutím (dozer), 

přehazováním (pásové rypadlo) nebo nakládáním (pásovým rypadlem) na nákladní 

automobil, který dopraví materiál na místo určené pro vytvoření ochranného valu. Pro 

úpravu výsledného rozvalu může být použito stejné mechanizace. Trhací práce 

v kamenolomu Dobkovičky provádí smluvně firma Destrukce Liberec s.r.o (více viz 

podkapitola 2.1.3), která v souvislosti s trhacími pracemi používá vrtací soupravy 

s kompresorem, nejčastěji zn. ATLAS COPCO ROC-F9CR, nabíjecí vozy, hydraulická, 

pneumatická nebo pneumaticko-hydraulická kladiva. V případě použití jiných mechanizmů 

má být tato skutečnost v souladu s platnými horními předpisy předem ohlášena na OBÚ 

v Mostě. 

 

 

 

 



Jan Vaněk: Sanace a rekultivace kamenolomu Dobkovičky 

2013  30 

Návrh sanačního odstřelu  

Délka:   111,02 m 

Typ:   řadový záhlavní odstřel 

Průměr vývrtů : 105 mm 

Počet vývrtů:  57x 

Součet vyvrtaných délek vývrtů: 1216 m 

Průměrná délka vývrtů:  21,33 m 

Předpokládaná spotřeba trhavin: DAP VTA1 – 6200 kg 

     POLADYN – 80 kg 

     celkem 6280 kg 

Předpokládaný počet rozbušek: DEM S - 1ks 

      EXEL U-DET – 100 ks 

     EXEL E-CHP – 70 ks 

Maximální nálož na jednom časovém stupni: 135 kg 

Roznět elektrický za použití roznětnice RKC a měrného odporu v roznětném okruhu před 

odstřelem je 17,0 ohmů. 

Tento sanační odstřel je možné rozdělit na dvě fáze samostatného provedení. 

(viz příloha č.2,3,4,5) 

 

Rekultivace vzniklého rozvalu 

Vzniklý rozval bude upraven mechanizací (viz popis kap.), která jej vytvoří bezpečným 

a dobře přístupným pro biologickou fázi rekultivace. Aby mohlo dojít k osázení nově 

vzniklého rozvalu co možná nejpestřejší flórou, je nutné v poslední fázi báňsko-technické 

rekultivace prostor náležitě připravit. Velké kusy horniny budou muset být zmenšeny 

případnými TMPR. Středem rozvalu bude horizontálně vedena přístupová cesta, která 

rozdělí rozval v celé jeho šíři a povede ze 3. těžebního řezu na 2. těžební řez. S touto 

komunikací by se do budoucna počítalo pouze jako s přístupovou pro pěší osoby.  

 

Biologická rekultivace 

I.etapa zahrnuje nárůst vegetace na vytvořeném a upraveném rozvalu, který by bylo 

vhodné podpořit osevem suchomilnými rostlinami a travinami. Na skrývkovém řezu, kde 

jsou pro vegetaci rostlin mimořádně nevhodné podmínky, přesto tyto suchomilné rostliny 
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běžně rostou. Je zde předpoklad, že se tedy uchytí i na nově vytvořeném a upraveném 

rozvalu.  

Ke II. etapě biologické rekultivace dojde po uplynutí jednoho kalendářního roku, kdy 

dojde k částečnému slehnutí rozvalu a jeho povrch již bude zpevněn suchomilnými 

rostlinami a travinami. Biologická rekultivace bude pokračovat osázením vhodně 

vybraných dřevin ve vztahu k místu, ve kterém budou růst. Zalesňování by mělo být 

provedeno na jaře ruční výsadbou do předem připravených jamek. Jelikož se jedná o 

mimořádně nevhodné vegetační podmínky, bylo by vhodné použít sazenice obalované, 

jejichž hlavní přednosti jsou v minimálním poškozování a možnosti jejich výsadby i během 

značné části vegetačního období a to ve vysokém podílu ujímavosti. Jejich nevýhodou jsou 

vyšší náklady a větší pracnost při jejich výrobě, přípravě, skladování i výsadbě. Na 

plochách určených k výsadbě lesních porostů bude vhodné provádět výsadbu po celé ploše 

ve sponu 3x3 m, vyjma přístupové cesty ze 3. těžebního řezu do 2. těžebního řezu. Stáří 

sazenic se předpokládá 2 roky. Péče o založenou lesní kulturu bude spočívat 

v každoročním kypření, likvidaci konkurenční buřeně a v ochraně před zvěří a hmyzem. 

Ochrana před zvěří a hmyzem je velmi důležitá a potřebná. Nejčastěji se používají postřiky 

a nátěry (Karnofer, Orkus, Morsuvin). Všechny tyto přípravky se používají v době 

vegetačního klidu. 
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4. Technicko - ekonomické zhodnocení navrženého řešení 
 

Úprava plochy pro provedení sanačního odstřelu bude probíhat s ohledem na co 

nejmenší náročnost na množství použité strojní techniky, neboť bude použit pouze jeden 

maximálně dva stroje, jenž jsou součástí strojního zařízení organizace. Popřípadě se 

v nutných případech použije dodavatelský způsob zhotovení. 

Samotný sanační odstřel bude náročný na přípravu potřebných podkladů pro TPVR a 

na vrtací práce. Nabití a samotné provedení odstřelu by nemělo být pro dodavatelskou 

firmu nijak obtížné vzhledem k možnosti požití nabíjecího vozu. 

Úprava vzniklého rozvalu proběhne strojním zařízením organizace, případně 

dodavatelsky jako součást navrhovaných osebních a lesnických prací na vzniklém rozvalu. 

 

Finanční náklady by vzrostly oproti původnímu SPSR o 1 250 000 Kč, což vzhledem 

k případné újmě na zdraví a majetku není nijak vysoká částka. 
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5. Závěr 
 

Tato práce vychází z platného souhrnného plánu sanace a rekultivace v kamenolomu 

Dobkovičky. Cílem mé bakalářské práce bylo tento návrh popsat a doplnit o návrh sanace 

a rekultivace části území kamenolomu, které současný návrh neřeší, přestože by měl být do 

budoucna jeho nezbytnou součástí. Hlavním přínosem mého návrhu je doplnění plánu 

sanace a rekultivace o  reálné řešení sanace a rekultivace popisované části dobývacího 

prostoru a současně také jeho zabezpečení. 

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

Sanace a rekultivace výše popisovaného území je navržena tak, aby po ukončení těžebních 

prací v kamenolomu došlo k co nejrychlejšímu začlenění těžbou zasažených ploch do 

okolní krajiny, neboť se jedná o území v chráněné krajinné oblasti České středohoří.  
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