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Anotace: 
 
Rekultivace krajiny po těžbě nerostů je nezbytnou součástí procesu při jejich získávání. 
Navrací krajinu do stavu blízkého před těžbou a obnovuje poškozené biologické složky 
devastovaného území. Vytváří esteticky a funkčně prospěšnou krajinu, zapadající do okolní 
biosféry, která je opět schopna sloužit ve prospěch člověka a přírody. 
 
Klíčová slova: rekultivace krajiny, těžba, pískovna, životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annotation: 
 
Recultivation of landscape is necessary process, which goes hand in hand with mineral 
exploitation. Devastated landscape is recovered back to the stage before exploitation as much 
as possible, which means that the biological factors are restored. Recultivation creates 
aestetically and functionally useful landscape, which fits in surrounding biosphere and is able 
to serve for hunanity and nature again. 
 
Keywords: recultivation of landscape, exploitation, sand pith, environment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekultivace lokality po povrchové těžbě písku  Jan Kubíček 
 
 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bibliografická citace  

 

Kubíček, J.: Rekultivace lokality po povrchové těžbě písku . Bakalářská práce. Brno: Vysoké 
učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického 
inženýrství, 2008. 28 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Pavel Novotný CSc. 
 



Rekultivace lokality po povrchové těžbě písku  Jan Kubíček 
 
 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
PROHLÁŠENÍ  
 
 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a že všechny použité 
literární zdroje jsem správně a úplně citoval. 

 
 

V Brně  
 
 
Dne 23. 5. 2008  
 
 
 

Podpis autora ……….…………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PODĚKOVÁNÍ  
 
 

Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu své bakalářské práce Ing. Pavlu 
Novotnému, CSc., za odborné vedení a podporu při vypracování této bakalářské práce.  
 
 
 
 
                         Jan Kubíček 
 



Rekultivace lokality po povrchové těžbě písku  Jan Kubíček 
 
 
 
 

 7 

Obsah: 
 
 
ÚVOD 
1. REKULTIVACE A JEJÍ VÝZNAM............................................................. 9 
2. ZPŮSOBY REKULTIVACE ....................................................................... 10 

2.1. Technická rekultivace ............................................................................... 10 
2.2. Biologická rekultivace .............................................................................. 12 
2.2.1. Biologická rekultivace zemědělská ....................................................... 13 
2.2.2. Biologická rekultivace lesnická............................................................. 14 
2.2.3. Vodohospodářská rekultivace................................................................ 17 

3. LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY ...................................................................... 19 
4. NÁVRH REKULTIVACE VYBRANÉ LOKALITY................................ 20 

4.1. Charakteristika ložiska.............................................................................. 20 
4.2. Technická rekultivace ............................................................................... 21 
4.3. Biologická rekultivace .............................................................................. 23 

5. ZÁVĚR........................................................................................................... 26 
6. LITERATURA .............................................................................................. 27 
7.  PŘÍLOHY ..................................................................................................... 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Rekultivace lokality po povrchové těžbě písku  Jan Kubíček 
 
 
 
 

 8 

ÚVOD 
 
Od pradávna člověk využívá přírodní zdroje ke svému prospěchu. Lidská populace se 

neustále rozrůstá, s čímž narůstají její nároky na spotřebu nerostných surovin, nacházejících 
se na nejrůznějších zákoutích naší planety. Jsou využívána v mnoha odvětvích lidské činnosti 
a moderní dobu si lze jen stěží bez nich představit. Vzhledem k charakteru výskytu těchto 
ložisek, jsou prakticky realizovatelné dva hlavní způsoby jejich dolování. A to těžba 
povrchová a hlubinná. 

Každé takové získávání nerostných surovin vyžaduje značný zásah do krajiny, který je 
často velmi extrémní a téměř vždy dochází k nenávratné devastaci lokality a blízkého okolí. 
S rozvojem technologií je lidstvo schopno těžbu optimalizovat tak, aby se těmto extrémně 
negativním následkům na životní prostředí předcházelo v maximální možné míře. Hlubinné a 
povrchové dolování nerostů vyžaduje vzhledem k charakteru jejich dobývání odlišnou 
technologii těžby, což způsobuje odlišný charakter devastace území.  

Povrchové dolování nerostů se volí u ložisek, které se nacházejí na povrchu nebo těsně pod 
ním. Tento způsob vyžaduje odstranění nejsvrchnějších vrstev půdy, které zničí rostlinstvo a 
živočichům zničí útočiště. Výsledkem je plošná devastace území, která způsobí i negativní 
dopad na stav spodních vod, čímž dochází téměř k celkové devastaci biosféry daného území. 
Z celkového pohledu je výhodná  díky lepší vytěžitelnosti ložiska. 

Pro hlubinnou těžbu je charakteristické dobývání ložisek, uložených ve velkých hloubkách 
pod zemí. Tento způsob neničí území plošně, ale vykopané tunely, které se časem zbortí,  
způsobí různé  propadliny nebo poklesové kotliny na povrchu. To také negativně působí na 
spodní vody. Hlubinná těžba je oproti povrchové ekonomicky i technologicky nákladnější, 
vyžaduje dobrý hloubkový průzkum.  

S ohledem na výše uvedené je nutné citlivě zvážit, kdy se který způsob vyplatí, aby těžba 
zanechala pokud možno minimální dopad na okolní krajinu. Nutnost chránit přírodu, by měla 
být samozřejmostí při každé lidské činnosti zasahující do dění v přírodě. U těžařských prací je 
to rekultivace, jejíž snahou je znovunastolení ekologicky hodnotného a vyváženého celku 
vzhledem k okolní přírodě. 
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1. REKULTIVACE A JEJÍ VÝZNAM 
 

Hlavní význam rekultivace spočívá především v obnově narušené krajiny. Cílem je  
uvedení krajiny do  maximálně možného stavu, v jakém se nacházela před devastací těžbou. 
Jedná se zejména o vytvoření a následný rozvoj podmínek pro samostatně produkceschopnou 
krajinu. Území po provedené rekultivaci sice již nebude mít stejně dobré parametry biosféry 
jako území původní, vhodnými zásahy lze ale vytvořit krajinu vhodnou pro růst a rozvoj 
zeleně, život zvířectva, popřípadě ji lze využít k průmyslovým nebo rekreačním účelům. 
Obnovovaná krajina by měla být, po nezbytném počátečním obdobní péče, sama 
životaschopná.  

Základní vlastnosti, které by rekultivovaná lokalita měla mít jsou především [3]: 
- ekologická vyváženost 
- zdravotně hygienická nezávadnost 
- efektivní i potenciální produkceschopnost 
- estetická působivost a rekreační účinnost 
 

Devastovaná území mívají různý charakter. Většinou se jedná o jámové nebo lomové typy 
lokalit. K tomu je potřeba přihlížet při volbě způsobu rekultivace. U jámových typů po 
těžbách zůstávají převážně rovinatá dna tvořená zbytky vytěžených surovin horších kvalit 
s minimem živin a humusu, ve kterých se těžko daří rostlinám. Na dně se také mohou 
nacházet zbytky vytěžených a nevyužitelných hornin ve formě nejrůznějších výsypek a valů. 
V horkých letních dnech bývají tato území extrémně vysušována. Někdy dochází 
k nahromadění spodních vod na povrchu a tím k zamokřování území. Typické jsou strmé 
svahy po obvodu území,  jejichž jižní svahy bývají v letních dnech velmi vysušované a 
dochází k značné erozi. Naopak na severních svazích panuje chladnější a vlhčí klima.   

Charakter devastace u hlubinné těžby je odlišný. Dochází k deformaci povrchu terénu, 
která se postupně šíří formou poklesové vlny ze středu na všechny strany v závislosti na 
morfologii terénu, směru těžby a okolních půdních podmínkách. V oblastech s nízkou 
nadmořskou výškou, zejména v nivách řek, mohou být tyto lokality po většinu roku 
zamokřená a díky tomu se zde daří mokřadní a bahenní vegetaci. 

Negativní důsledky těžby, způsobující narušení krajiny nebo i její úplnou devastaci, je 
nutné řešit již při zpracování plánů otvírky a dobývání ložiska. To znamená, že současně 
s plány dobývání se řeší i rekultivační plány. Vzhledem k různorodému charakteru ložisek 
přírodního bohatství nelze rekultivaci výrazně zobecňovat, a je nutné ji řešit odděleně případ 
od případu. V dalším textu popisuji  rekultivaci po povrchové těžbě písku. 
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2. ZPŮSOBY REKULTIVACE 
 

Způsob rekultivace devastovaného území po povrchové těžbě se volí zejména s ohledem 
na technologii těžby a umístění lomu. Jak bylo uvedeno výše, už během zpracovávání plánu 
dobývání ložiska se řeší budoucí rekultivace. Při tom se významně využívání zákon č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Z obecného pohledu lze rekultivaci rozdělit na technickou a biologickou. Technická 
rekultivace je přípravnou fází pro biologickou rekultivaci, prováděnou v poslední fázi 
rekultivačních prací. Spočívá zejména v selektivním odstranění  nadložní půdy tak, aby se 
mohla následně využít pro rekultivaci. Svrchní půdy různých kvalit se účelně ukládají v místě 
nebo poblíž ložiska těžby tak, aby byly připraveny pro nadcházející rekultivaci a aby 
nedocházelo k jejich znehodnocení, např. erozí. Po ukončení těžby se půda dle kvality vhodně 
rozmístí po vytěženém území s ohledem na způsoby rekultivace dílčích částí lokality.  

 Biologická rekultivace se provádí v konečné fázi rekultivačních prací. Provádí se 
výsadbou zeleně na předem upravené plochy svahů a rovin. Biologickou rekultivaci dělíme 
podle způsobu budoucího využití krajiny na zemědělskou, lesnickou a vodohospodářskou. 

Zemědělskou rekultivaci lze vhodně uplatnit na rovinatých částech území, na které byly 
v technické fázi navezeny potřebné vrstvy ornice. Často se provádí tam, kde byla půda před 
těžbou obhospodařována zemědělsky, čímž se půda navrátí zpět do pozemkového fondu, ze 
kterého byla z důvodu těžby vyňata. 

Lesnická rekultivace je vhodná na strmých okrajových svazích jámy, které se v technické 
fázi rekultivace vhodně upraví zmenšením sklonu, aby nedocházelo k erozi a poškozování 
rekultivační zeleně. Tím také dojde k bezpečnému zpřístupnění pro zvěř. Tento způsob 
rekultivace lze vhodně využít i k rekreačním účelům,apod.  

Vodohospodářskou rekultivaci lze provést tam, kde probíhala lomová těžba a došlo 
k nahromadění spodních vod. Lom se nechá zatopit a může sloužit k rekreačním účelům. 
S ohledem na speciální požadavky lze provést tuto rekultivaci i na dílčích částech lokalit v 
povrchových dolech, kde se mohou vytvořit různá jezírka a rybníčky v místech, kde došlo 
k nahromadění spodních vod. 

Hledání optimálního řešení způsobu rekultivace je nutné provádět zejména s ohledem na 
tyto poznatky, dané [2]: 

- přírodním charakterem devastované krajiny a sousedních orografických celků, 
- charakterem těžby a devastace, která původní přírodní ráz výrazně mění, 
- souborem sociálně ekonomických poměrů, hlavně intenzitou mimotěžební                           

industrializace a urbanizace krajiny, lidnatostí, výměrou a strukturou zemědělského a     
 lesního půdního fondu. 
 

2.1. Technická rekultivace 
 
První fází rekultivačních prací je rekultivace technická. Hlavním významem je úprava 

zdevastovaných ploch do žádoucích tvarů. Na ty se v následné biologické fázi provede osev 
rekultivační zeleně. Nejlepší efektivity rekultivace se dosahuje způsobem těžby, který 
respektuje budoucí rekultivaci. Plány dobývání území a plány rekultivace spolu účelně 
spolupracují, aby se dosáhlo minimálního poškození území při maximální výtěžnosti ložiska.     

Na základě pedologického průzkumu se svrchní půdy pokrývající nerostné suroviny 
v důlně-technické části  rozmisťují v místě těžby dle kvality tak, aby nedocházelo k jejich 
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znehodnocování v průběhu těžby. Vytvářejí se různé valy a výsypky vhodně zakomponované 
do území, aby se např. minimalizovala prašnost a hlučnost do okolí.  

 
Dle zákona je provozovatel těžby povinen [2]: 
- zajistit oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy, popř. i hlouběji uložené zůrodnění 

schopné zeminy (spraše, sprašové i svahové hlíny, tufitické jíly, bentonity a 
oxihumolity apod.); 

- ukládat odklizové hmoty přednostně ve vytěžených prostorách a na plochách horších 
bonit; 

- již v průběhu těžby provádět stavbu výsypky tak, aby tvarem, složením zemin a 
vodními poměry byly připraveny pro rekultivaci. 

 
    Svahy, které vzniknou při povrchovém dobývání písků, bývají často velmi strmé a 
nestabilní. Hůře se na nich uchycují rostliny a pro zvěř jsou také značnou překážkou. Je tedy 
vhodné zmírnit jejich svažitost. Uchrání se tím rekultivační zeleň a navíc se sníží riziko úrazu 
jak zvířat tak i lidí, kteří tato území často navštěvují. Někdy je možno si všimnout, že horní 
kolmé části svahů jsou obývány ptactvem. V tomhle případě dochází často ke střetu zájmů 
těžařů a ekologů, neboť ekologové mají zájem na zachování sídel ptactva, kdežto po těžařích 
zákon vyžaduje rekultivaci území vyžadující strhnutí svahů na bezpečnou míru. Těžko 
posoudit jak tuto situaci řešit. Nabízí se varianta ponechat nejvíce osídlené části svahu, s tím, 
že se zamezí přístupu shora ke svahu, aby se zabránilo případnému úrazu zvířat a lidí, a 
ostatní svahy se strhnou.  
 
Obr. 1: Ukázka osídlení svahů ptactvem a špatného způsobu umístění ornice k těsnému okraji 
jámy. 
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    Každá těžba vyžaduje pohyb těžební techniky po území, popř. prostory pro její parkování. 
Vybudování těchto komunikací a parkovišť je také součástí technické rekultivace. Tyto 
komunikace se po dobývacím prostoru budují průběžně tak, jak těžba postupuje po území. Po 
vytěžení území dojde buď k jejich zrušení, nebo se mohou užívat dále s ohledem na budoucí 
využívání lokality. 
    V době kdy je těžba ukončena, území upraveno do požadovaného stavu nastává rozmístění 
půdy, která byla na počátku selektivně dle kvality odklizena. Tam kde bude provedena 
rekultivace zemědělská je třeba navést hlíny nejlepší kvality-ornice.  
    Technická rekultivace tedy začíná současně s otvírkou ložiska, probíhá současně s těžbou a 
končí terénními úpravami. Tím je půda připravena pro biologickou fázi.    
 

2.2. Biologická rekultivace 
 

    Rekultivace biologická je druhou a závěrečnou fází rekultivačních prací. Na předem 
připravené plochy se provádí osev a výsadba rekultivační zeleně. Důležitou roli hraje kvalita 
půdy, do které se osev a výsadba provádí. Potřebná půda pro rekultivaci se obvykle získává ze 
svrchních vrstev dobývacího prostoru selektivním odklizem a její kvalita je dána, mimo 
jiného, zeměpisným pásmem, nadmořskou výškou, inklinací, expozicí, členitostí území, apod.     
Obecně zeminy dělíme na 5 jakostních tříd [2]: 

- zeminy vhodné pro zemědělskou rekultivaci – černozemě, hnědozemě, slinovatky, 
spraše, sprašové hlíny; 

- zeminy použitelné pro zemědělskou rekultivaci – svahové hlíny, ostatní kvarterní 
sedimenty, šedé nadložní jíly neutrální až alkalické reakce šupinkovitého charakteru, 
písky hlinité; 

- zeminy vhodné pro lesnickou rekultivaci – hnědě zbarvené humózní lesní půdy, mírně 
poddolované lesní půdy, skeletové půdy a zeminy hlouběji uložené, štěrky hlinité; 

- zeminy ještě schopné zalesnění a ozelenění s omezeným hospodářským výsledkem – 
písky hrubozrnné, štěrky písčité, jíly žluté, zeminy s příměsí uhlí; 

- zeminy fytotoxické, které znemožňují růst rostlin. 
 
Pro zemědělskou rekultivaci je možné zeminy 1. a 2. třídy jakosti použít přímo. Zeminy 3. 

a 4. jakostní třídy lze využít jen jako podorniční vrstvu, kterou je nutné převrstvit ornicí 
vrstvou mocnosti 0,3 – 0,5 m. Zeminy 5. třídy je možné užít jen jako podorniční vrstvu, 
kterou je ale nutné nejdříve upravit melioračními procesy, v závislosti na kvalitě, a to ve 
vrstvě 0 – 0,2 m. Poté je možné ji převrstvit ornicí.  

Odvalové materiály, tj. směsi ukládané na dočasné deponie, které nejsou cílem těžby, jsou 
vesměs chudé na humus a živiny. Pro zemědělské účely lze z nich využít jen takové substráty, 
kdy frakce do 2 mm tvoří nejméně 80% substrátu. Písčité substráty se dají lépe využít pro 
lesnickou rekultivaci. Dodáním vhodných agrotechnických látek se zlepší úrodnost půdy a její 
fyzikální, chemické a biologické vlastnosti. Jejich působením za pomoci vhodné 
agrotechniky, hnojení a dalších zúrodňovacích opatření se dosáhne dostatečně kvalitní půdy .  

Průběh postupujících půdotvorných procesů a tím i zlepšování půdních vlastností lze 
nejlépe posuzovat podle obsahu humusu a jeho nahromadění za určitý čas. Bylo zjištěno, že 
množství humusu se pod porosty vytrvalých trav pohybovalo od 3,6 do 6,7 mm za rok. Pod 
lesními porosty činilo toto množství jen 0,4 až 0,6 mm za rok. Na rychlosti hromadění 
humusu se podílela především kvalita půdního překryvu. V překryvu z kvalitní ornice bylo 
hromadění humusu nejvyšší, na překryvu z písčitých zemin nejnižší [2]. 
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2.2.1. Biologická rekultivace zemědělská 
 

    Zemědělská rekultivace je v podstatě proces výsadby zemědělských plodin na předem 
připravené plochy. V některých případech může jít o vytváření luk či pastvin. V některých 
případech jsou uplatňovány i rekultivace speciálními kulturami-výsadba ovocných sadů a 
vinohradů (např. rekultivace výsypek po těžbě hnědého uhlí v Severních Čechách na ovocné 
sady).  

Půda je upravena tak, aby došlo k zajištění dostatečně hlubokého a propustného 
vegetačního profilu, s optimálním poměrem vody a vzduchu v půdě. Vytvořená struktura 
půdního profilu by měla mít vyrovnanou a dostatečnou zásobou živin, jejíž úrodnost po 
zapojení do procesu zemědělské výroby nemá kolísat. Proto je důležité, aby překryvová 
zemina byla kvalitní a bez větších rozdílů ve strukturních vlastnostech. 

Pro zemědělské účely lze z hlediska dostupnosti obhospodařovací techniky využít rovné 
plochy nebo ucelené plochy na výsypkách, popř. plochy na mírných svazích výsypek. Ve 
vazbě k průzkumu nadložních hornin, prováděném již v přípravné fázi rekultivace, se jeví 
jako optimální dva následující postupy [2]:  

- převrstvení povrchu ornicí,  
- přímým biologickým zásahem. 

 
U obou způsobů následuje osev plodin. Používá se zaorání zelené hmoty luskoobilních 

směsek, slámy, průmyslových kompostů, čistírenských kalů a karbohnojiv. V průběhu 
technické rekultivace se účelně do těžkých jílovitých zemin zapracovává elektrárenský 
popílek hlubkovým kypřením,do lehkých zemin bentonit sprašové zeminy, apod. Podle 
výsledků z rozborů půdních vzorků se aplikují průmyslová hnojiva a organominerální 
hnojiva.  

Délka rekultivačního osevního postupu se volí dle typu zeminy. Zeminy 1. jakostní třídy se 
rekultivují 8 letým rekultivačním osevem, zeminy 2. třídy vyžadují 12 letý osev a 
intenzivnější agrotechnický zásah. U zemin 3. a 4. třídy, které jsou pro zemědělské využívání 
rekultivovány převrstvením ornicí je doporučen 8 letý rekultivační osevní postup [2]. 

Množství ornice podmiňuje způsob rekultivace. Je-li ornice nedostatek, musí povrch 
výsypky tvořit nejlépe zúrodnitelné zeminy, které jsou k dispozici. Před osevem cílových 
porostů, je ale potřeba zaset nejdříve jetelotravní směsi, které podporují meliorační procesy 
v půdě.  

Výše uvedené procesy se vhodně aplikují u vytěžených jam pískoven, kam se po technické 
úpravě povrchu naváží hlinitopísčitá skrývka (podorniční) o mocnosti 0,3 až 0,4 m. Po úpravě 
následuje navezení ornice o mocnosti 0,2 až 0,3 m nebo jiný zúrodnění schopný materiál. 
Dále se aplikují meliorační hmoty jako např. [2]: 

- organické hmoty (organominerální odpady, průmyslové komposty, rybniční bahno, 
apod.)  

- slíny, bentonity, zjílnatělé horniny k obohacení zemin a koloidní částice,    
- hnojivé látky ( aplikace průmyslových hnojiv a tekutých odpadů ze zemědělství a 

průmyslu). 
 
Během rekultivace i v pozdějším období je vhodné sledovat pedologický proces v půdě, 

abychom mohli porovnávat její vlastnosti. Stanovuje se pH půdy aktivní i výměnné, obsah 
celkového uhlíku a dusíku, přístupný draslík a fosfor, kvalitu humusu, fyzikální vlastnosti, 
vodní režim a propustnost půdy [2]. 

Rekultivovaná půda by měla vykazovat tyto znaky [2]: 
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- neutrální půdní reakci, dobrou zásobu přístupných živin (dle zrnitosti a pH ) , úzký 
poměr mezi uhlíkem a dusíkem ( C : N max. 15 : 1 ) , 

- dostatečnou propustnost, uspokojivé technologické vlastnosti, průměrný výnos 
zemědělských plodin,  pozemek bez terénních depresí. 

 
Aby bylo možné na rekultivovaných pozemcích úspěšně hospodařit i po uplynutí 

základního rekultivačního procesu, je nutná patřičná péče o tyto plochy. Zejména je nutné 
podporovat půdotvorný proces správným střídáním plodin v osevním postupu a zařazování 
regeneračních plodin zlepšujících půdní  úrodnost. Aby nedocházelo k degradaci dosaženého 
stupně úrodnosti rekultivovaných ploch, musí mít prioritní postavení víceleté pícniny, 
luskoviny a organické hnojení. 

Významným ukazatelem ve vztahu k podložnímu substrátu je rostlinný porost daného 
místa. Je věrným ukazatelem vnějších podmínek stanoviště. Vegetace a rostliny se chovají 
jako signály vzniku a vývoje půdy z hornin nebo jako ukazatele hranic těchto procesů. 

Vegetace funguje jako signál, který hlásí, že je nutno pátrat po příčině změny porostu 
(změna v geologickém tvaru, ve složení hornin, ve vodních poměrech ). A těchto zkušeností 
lze v rekultivační praxi použít obráceným směrem. Rostlinné společenstvo je určeno zpravidla 
kombinací charakteristických druhů a celý komplex je vázán na podmínky stanoviště.  

V ČR, která má pestré geologické podmínky se plně neprosazuje klima, neboť člověk zde 
významně fyzikálně i chemicky zasahuje do krajiny a to se v plném účinku projevuje na 
vegetaci. Ta potom nabývá ve svém vývoji větší cenu jako indikátor poměrů substrátu. 
K pozorování není třeba se opírat o společenstva trvalá, ale lépe slouží iniciální a degradovaná 
stádia růstu.  

 Na území ČR se uplatňují tři činitelé, formující půdu [2]:  
- matečná hornina 
- klima 
- rostlinstvo 

 
Naše rostliny a jejich společenstva jsou ukazateli zvláštností a odchylek půdy na 

jednotlivých horninách a stávají se současně indikátory příslušného geologického substrátu. 
Rostliny nám indikují stav půdy, neboť jsou v ní zakořeněny a čerpají z ní živiny. Jsou tedy 
produktem a výkazem speciálních podmínek na jednotlivých druzích matečných hornin a půd. 
Kvalita půdy na různém geologickém substrátu se tedy významně projevuje v kvalitě její 
vegetace a obráceně. 

 

2.2.2. Biologická rekultivace lesnická 
 

Lesnická rekultivace je další z možností využití zdevastovaného území po těžbě 
nerostných surovin. Velmi cennou vlastností této rekultivace je skutečnost, že lesní porosty 
mají v našich zeměpisných podmínkách velmi kladný vliv na vlastní zalesněnou plochu i na 
své okolí. Les výborně plní funkci ochrany hydrické, protierozívní, stabilizační, hygienické, 
asanační, klimatické, rekreační a jiné složky krajiny. Další výhodou je nižší potřebná kvalita 
stanoviště oproti zemědělské rekultivaci.  

Důlně-technická část lesnické rekultivace má, tak jako u zemědělské rekultivace, hlavně 
přípravný a preventivní charakter. Zahrnuje průzkum nadložních hornin, jejich selektivní 
odkliz v podobě výsypek a odvalů na optimálně vytipovaná místa v krajině a jejich vhodné 
tvarování z hlediska stability a poměrů daného území, a  umisťování vhodných zemin na 
povrch těchto výsypek a odvalů.      
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Technická etapa lesnické rekultivace zahrnuje zejména úpravu terénu, která spočívá 
v žádoucí úpravě jeho tvaru a sklonu, s výrazným ohledem na půdoochranné zásady, 
stabilizaci terénu a možnosti uplatnění mechanizace při všech lesnických pracích.  
    Případná úprava fytotoxických zemin spočívá v regulaci pH pomocí vápenatých hmot, 
vhodných minerálních hnojiv, bentonitu, apod. Aplikace ornice, vhodných melioračních 
hmot, organických látek, hnojivých látek, má za účel obohacení zeminy humusem, zvýšení 
sorpční kapacity, koloidních částic, vododržnosti, biologické aktivity, zásoby živin a úpravu 
půdní reakce (pH).  

Biotechnická etapa lesnické rekultivace se realizuje vhodným výběrem dřevin, zajištěním 
vhodného výsadbového materiálu, optimalizací způsobu zalesňování ve vztahu ke struktuře 
porostů a techniky výsadby. Následná péče o založené kultury a jejich výchova hraje také 
významnou roli pro úspěšnou rekultivaci. Úpravu zalesňované plochy před výsadbou lze 
provádět buď pomístně nakypřením zeminy v místech výsadby či v pruzích, nebo celoplošně 
s využitím zemědělské mechanizace.  

Biologická příprava je prováděna buď celoplošně dvouletou aplikací plodin vhodných 
k zaorání na zelené hnojení před lesní výsadbou nebo pěstováním zemědělských plodin 
v meziřadách lesních výsadeb s ponecháním zelené hmoty pro posekání na místě jako mulch.  

Na stanovištích, kde nelze aplikovat mechanizovanou přípravu pomocí zemědělských 
plodin je často využívána celoplošná úprava prostředí pomocí melioračních dřevin 
přizpůsobených tomuto prostředí, jejichž úkolem je obohacení povrchových vrstev 
organickou hmotou a zlepšení půdních vlastností. Vhodnými dřevinami jsou zejména:  olše 
lepkavá, olše šedá, jeřáb ptačí, lípa, bříza, osika, javor jasnolistý, některé kultivary topolů 
balzámových, některé vrby, keře např. brslen, ptačí zob, zimolez [2].  

Vodní poměry devastovaných území se upravují vhodným zásahem do vodního režimu 
pomocí hydrotechnických opatření. Provádí se vybudováním umělých vodních nádrží, 
rybníků, nových vodních toků, přičemž lze výhodně využít zamokřené plochy, vzniklé 
v důsledku poklesů povrchu zeminy. Na výrazně vysušených stanovištích a na plochách 
s extrémně propustnými zeminami s minimální sorpční schopností se dají realizovat závlahy, 
které jsou ale nákladné, jak investičně, tak také provozně. Takové řešení je proto nutné 
nejdříve důkladně zvážit. 

 
Vysazovaní lesů za účelem rekultivace může mít různý cíl podle toho, jakému účelu bude 

les sloužit. Rozeznáváme lesy hospodářské, lesy zvláštního určení, lesy rekreační, parkové 
lesy, parky, lovecké prostory, doprovodná zeleň kolem vodních ploch s rekreační funkcí [2]. 

 
Lesy s primárně hospodářskou funkcí jsou lesy určené k těžení dřeva pro nejrůznější účely. 

Porosty cílové povahy často nelze vysazovat do území přímo, neboť nejsou vhodné půdní 
podmínky pro jejich růst. Úprava půdních vlastností se provádí postupem dvoufázového 
zalesnění, který spočívá v založení nejprve přípravných porostů, pod jejichž ochranou po 10 – 
20 letech jsou vysazovány dřeviny hospodářské – cílové. Zakládání lesů s hospodářskou 
funkcí vyžaduje pak speciální postupy od výsadby, volby dřevin, prostorové uspořádání až po 
integrovanou pěstební péči. V podmínkách odvalového hospodářství se budou lesy 
s produkční funkcí a zvláštního určení úzce prolínat. 

 
Lesy zvláštního určení nemají produkční charakter, ale zabezpečují ostatní užitečné funkce 

lesa. První skupina těchto lesů jsou lesy ochranné plnící rozličné funkce. První z nich jsou 
ochranné lesy s funkcí půdotvornou jejichž cílem je úprava pedogenetického prostředí 
povrchových zemin biologickou cestou, to je obohacování zemin organickou hmotou, tvorba 
fyziologického profilu, postupné jeho prohlubování pomocí kořenového systému, apod.  
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Druhou skupinou jsou lesy s funkcí půdoochrannou, protierozní, stabilizační. Lesní kultury 
snižují povrchový odtok, omezují vodní a větrnou erozi, kořenovým systémem přispívají 
k stabilizaci povrchů, zabraňují urychlenému zvětrání jílů na elementární částice. 

Další skupinu tvoří lesy ochranné s funkcí vodní a hydrickou – lesní porost přispívá 
k vsakování vody pomocí kořenové soustavy dřevin, k zvyšování zásoby vody ve vegetačním 
profilu. Dochází tím k pozitivním změnám vodního režimu. 

Čtvrtou skupinou jsou lesy ochranné s funkcí klimatotvornou, se podílí výrazným 
způsobem na vyrovnání extrémních klimatických situací, zvláště teplotního a vlhkostního 
režimu. 

Poslední skupinu lesů zvláštního určení tvoří lesy ochranné s funkcí asanační a sanitární. 
Asanační účinnost zeleně je mnohostranná. Spočívá ve filtračních účincích, zachytává a 
z části resorbuje některé ze škodlivin z atmosféry i pedosféry. Tvořící se lesní půda má 
schopnost zneškodňovat zdroje kontaminace chemicky a biochemicky. Omezuje prašnost, 
hluk. V těchto oblastech s koncentrovaným průmyslem se význam lesa ještě zvyšuje 
z hlediska zlepšení životního postředí. 

 
Lesy rekreační doplňují lesní porost, který vlivem někdy rozsáhlých devastací, chybí 

v blízkosti měst a všech větších sídlišť. Vybudování rekreačního lesa je vhodné v kombinaci 
s vybraným vodohospodářským prvkem vhodným pro rekreaci. Rekreační lesy jsou novým 
typem účelového lesa. Podle způsobu rekreace lze tyto lesy dělit do čtyř podskupin [2]: 

- parkové lesy 
- parky 
- lovecké prostory 
- doprovodná zeleň kolem vodních ploch s rekreační funkcí. 

 
Parkové lesy slučují prvky lesa a parku. Účelem je vytvořit prostor pro každodenní 

rekreaci obyvatelům měst a sídlišť, zlepšit životní prostředí v širším okolí včetně estetiky 
krajiny. Zakládání porostů je ve všech směrech podřízeno zásadám pro budování parkových 
lesů, jak je uvedeno v Metodickém pokynu ministerstva lesního a vodního hospodářství 
(MLVH) pro zakládání a úpravu parkových lesů - 289/1995 Sb.(lesní zákon) 

Parky jsou zakládány zejména na úrovňových plochách skládek a odvalech, které těsně 
sousedí nebo jsou účelně umisťovány do areálů městských měst a sídlišť. Velmi vhodné je 
přičlenit k parku dětská hřiště, sportoviště, kulturní nebo jiná společenská zařízení. 
Rekultivační technologie toto umožňuje a je proto třeba toho vhodným způsobem využít. Je 
však nutné aby daná lokalita nebyla znečištěná černou skládkou, za což zodpovídá 
provozovatel lomu. Škodliviny by mohli pronikat na povrch a znečišťovat území.     

Lovecké prostory je vhodné umisťovat do rozlehlých skládek a odvalů s členitým terénem, 
které poskytují vhodné podmínky pro bezpečné lovy a zaručují zvěři klid. Výběr dřevin 
listnatých i jehličnatých, volba keřů a struktura porostů je dána nejen stanovištěm (inklinace , 
expozice, vhodnost zeminy), ale i posláním kultur. Doplnění lesa o krmelce a různá krmítka je 
podřízeno zásadám pro budování loveckých prostor či obor. Nově založené výsadby vyžadují 
soustavnou péči a intenzivní ochranu před poškozováním zvěří. 

 
     Doprovodnou zeleň kolem vodních ploch s rekreační funkcí je možné vybudovat tam, kde 
vlivem těžby vznikly jámy nebo propadliny, které nabýzejí možnosti k zaplnění vodou a  tím 
využití k rekreaci. Okolní území vyžaduje terénní úpravy, navážku ornice, ohumusování 
svahů, zatravnění ploch, vybudování pláží, příjezdových cest, komunikační sítě a ostatní 
společenské vybavenosti. Porosty kolem vodních ploch je třeba zalesnit a částečně zatravnit. 
Zalesňování v kombinaci se zatravněním má za účel zajistit stabilizaci břehů a svahů a snížit 
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nepříznivé účinky vyvolané přívalovými dešti a častou změnou výšky vodní hladiny. Na části 
obvodu vodní plochy se uplatňují dřeviny snášející vlhký půdní profil, tj. olše, vrby, břízy, 
osiky, a pomístně i topoly [2]. Na svazích se větší měrou uplatňují keře, ve skupinách i vyšší 
zeleň se zastoupením jehličnanů (modřín, borovice). Kolem přístupových cest a v blízkosti 
pláží je vhodná parková úprava vysazováním porostů jednotlivě nebo v malých skupinkách, 
což významně zvyšuje estetiku území. 

 
Obr. 2: Lokalita po rekultivaci – svahy jsou zalesněny, dno pískovny je rekultivováno 
zeměděsky. V dáli je patrný borovicový les za kterým ještě probíhá těžba.  

 

 
 

 

2.2.3. Vodohospodářská rekultivace 
 

Úspěšně provedená rekultivace území je také podmíněna vyřešením vodního režimu a 
související vodohospodářské problematiky. Vodohospodářské úpravy spoluvytvářejí 
podmínky pro úspěšné fungování vytvořené zemědělské nebo lesnické rekultivace. 
Rekultivační zeleň se bez potřebného vodního režimu neobejde, a vhodně obhospodařovaný 
vegetační kryt zpětně vytváří příznivé odtokové poměry pro vodní hospodářství. 

Vodohospodářské rekultivace jsou vhodně aplikovatelné na vnitřních výsypkách lomů, 
případně i ve zbytkových jámách. Vytváří-li ráz krajiny takové podmínky, které vyžadují 
umístění prvků vodohospodářských opatření mimo území rekultivace, pak toho lze vhodně 
využít. Vodní toky i nádrže se začleňují do biologických koridorů, které by měli obsahovat 
různé vegetační porosty, které společně vytvářejí biologicky hodnotné prvky. Taková území 
mohou být také významná pro rekreační účely, nacházejí-li se poblíž obytných oblastí.  
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Větší vodní nádrže a další vodohospodářská opatření jsou podmíněny soustavami malých 
nádrží, které bývají rozmístěné po celém rekultivovaném území. Malé nádrže jsou gravitačně 
napojeny otevřenými vodními kanály na hlavní akumulace a jejich účelem je rovnoměrné a 
včasné zavedení závlahové vody po rekultivovaných plochách. Malé nádrže ve spojení se 
zemními kanály plní tyto funkce [2]: 

- rozvádějí vodu z hlavních vodohospodářských akumulačních objemů do dílčích částí 
rekultivovaného území. 

- vytvářejí a regulují vodní režim. 
- umožňují závlahy zemědělských ploch. 
- odvodňují území při dešťových srážkách, zpomalují odtok, zamezují vodní erozi, a 

využívají zachycené vody k závlahám a eventuálně i jiným, např. rybochovným 
účelům. V součinnosti s vegetačními doprovody spoluvytvářejí biologické koridory a 
rozdělují zemědělsky rekultivované území do dílčích částí. Podél rozvodných zemních 
kanálů mohou vést obslužné zemědělské komunikace, popř. veřejné komunikace. 
Spolupůsobí na vytváření harmonicky vyvážené krajiny. 

 
Vhodně umístěné vodohospodářské prvky v rekultivované krajině společně s dalšími typy 

zemědělských a lesnických rekultivací vytvářejí zdárný předpoklad pro vznik nové krajiny, 
která nahradí poškozené území. Vzniká nové území vhodné pro život zvěře a rostlin, na jehož  
rozvoji je potřeba se podílet minimálně do doby, než bude krajina opět sama schopna 
přirozeného rozvoje a obnovy. 
 
Obr. 3: Ukázka vodohospodářské rekultivace jezírka umístěného pod zalesněným svahem. 
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3. LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY 
 
V této kapitole jsou uvedeny vybrané zákony a související legislativní předpisy, kterými se 

má řídit provádění rekultivací, hornická činnost a další postupy s ní související. 
 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů [6]. 

Zákon stanovuje zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména 
při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a 
zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti 
provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech. 
 
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské zprávě, ve znění 
pozdějších předpisů [6]. 

Obsahuje formulaci podmínek provádění hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, zejména z hlediska hospodárného využívání ložisek nerostů, 
bezpečnosti práce a provozu, ochrany pracovního prostředí. Dále stanovuje podmínky 
používání výbušnin a upravuje organizace a působnosti orgánů státní báňské zprávy. 
 
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů [6]. 

V zákoně jsou stanoveny podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování 
geologických prací, jejich koordinaci a kontrolu a pro využití jejich výsledků v národním 
hospodářství, ve vědě a v technice. 
 
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních 
ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 
hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů [6]. 

Vyhláška uvádí požadavky na racionální využívání výhradních ložisek, jejich výrubnost a 
výtěžnost, dále zjišťování výsledků těžby, jejich evidence a využití. Druhá část obsahuje 
povolení hornické činnosti, stanovuje obsah žádosti o povolení hornické činnosti, dokumenty 
a plány týkající se hornické činnosti. Dále obsahuje druhá část rozhodnutí o povolení hornické 
činnosti a jejich změny. Třetí část se týká ohlašování hornické činnosti,  předmět ohlášení , 
obsah a jeho způsob, a stanovuje ohlašovací lhůty. 
 
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění 
pozdějších předpisů [6]. 

Tato vyhláška formuluje náležitosti nezbytné při podávání návrhu na stanovení dobývacího 
prostoru, dále  podmínky změny a zrušení dobývacího prostoru. 
 
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek 
nevyhrazených nerostů, ve znění pozdějších předpisů [6]. 

Ve vyhlášce jsou stanoveny podmínky pro využívání ložisek nevyhrazených území 
právnickým nebo fyzickým osobám. Dále obsahuje náležitosti plánu využívání ložiska.  
 
Vyhláška č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů [6]. 

Stanovuje náležitosti a obsah geologické dokumentace geologických prací, dubu, po kterou 
je nutné geologickou dokumentaci uchovávat, a podrobnosti o geologické dokumentaci 
hornické činnosti. Vyhláška dále stanoví, při kterých činnostech prováděných hornickým 
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způsobem a v jakém rozsahu je organizace povinna vést geologickou dokumentaci, a upravuje 
odevzdávání výsledků geologických prací a geologické dokumentace a podmínky jejich 
zpřístupňování. 

 
Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
pozdějších předpisů [6]. 

Tato vyhláška specifikuje členění průzkumných geologických prací v rámci průzkumu pro 
zvláštní zásahy do zemské kůry, hydrogeologického, inženýrskogeologického, geofyzikálního 
a geochemického průzkumu a průzkumu geologických činitelů ovlivňující životní prostředí. 

Dále vyhláška upravuje postup při projektování geologických prací, při zajištění střetů 
zájmů chráněných zvláštními předpisy a při schvalování projektu geologických prací, a jeho 
změn a stanovuje náležitosti projektu geologických prací a dobu, kdy je možno zahájit 
provádění geologických prací výjimečně před schválením projektu. 

V části vyhláška upravuje postup při provádění geologických prací, stanovuje vymezení 
rizikových geofaktorů a podrobnosti o jejich oznamování, upravuje náležitosti a obsah 
vyhodnocování geologických prací a stanovuje lhůty vyhodnocování těchto prací, stanovuje 
postup při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a hospodárného 
využití nerostného bohatství a upravuje postup při výpočtu zásob výhradních ložisek a 
náležitosti výpočtu zásob. 
 
 

4. NÁVRH REKULTIVACE VYBRANÉ LOKALITY 
 
V této části práce je uveden konkrétní příklad řešení rekultivace po povrchové těžbě písku. 

Těžba probíhá v katastru obce Hrušovany u Brna, která leží asi 20 km jižně od Brna. V této 
lokalitě se nachází velké množství naplavených písků různé zrnitosti a kvality, které se zde 
dlouhodobě těží. Zájmová lokalita nazývaná „Zadní Protlas“ se nachází asi půl kilometru 
západně od obce Hrušovany u Brna. Těžba ložiska zde byla zahájena v roce 1997. V současné 
době je těžba stávajícího ložiska ukončena. Během těžby stávajícího ložiska však došlo ke 
změně koncepce těžby s plánem rozšířit těžebnu na první, druhou a třetí etapu. Termín 
ukončení těžby první etapy rozšíření se předpokládá v roce 2010 a realizace biologické 
rekultivace v roce 2011. Druhá etapa rozšíření by měla být ukončena v roce 2018, rekultivace 
v roce 2022. Navrhovaná třetí etapa by měla být ukončena v roce 2032 (těžba) – 2036 
(rekultivace) [5]. 

 

4.1. Charakteristika ložiska 
 

Vlastní těžební práce probíhají v jámové pískovně, která se nachází v rovinném terénu, 
intenzivně obhospodařovaném zemědělským způsobem, s nadmořskou výškou cca 220 
m.n.m. 

Zjištěná mocnost skrývky v ploše rozšíření důlního prostoru byla zjištěna v mocnosti asi 
4,3 m. Z toho 0,5 m tvoří humózní vrstva, další 1,2 m jsou podorniční spraše a sprašové hlíny 
a zbytek, tedy 2,6 m, tvoří surovinový typ A (označený „ferreto“). Těžba probíhá ve 4 etážích 
(lávkách), každá z nich je vysoká 3,5 m Surovinový typ A je tvořen hnědými a rezavě 
hnědými štěrkovitými písky a štěrkopísky s vyšším obsahem odplavitelných částic (zpravidla 
v rozmezí 8-15%). Materiál je obtížně rozdružitelný, a nevyhovuje požadavkům na výrobu 
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kameniva dle ČSN 72 1512 [5]. Je vhodné jej tedy použít jako zásypový materiál nebo jako 
materiál pro zbudování komunikací. Vzhledem k tomu, že v pískovně bude nutné v rámci 
technické rekultivace vybudovat násyp pro uvažovanou vysokorychlostní trať (dále jen VRT), 
která územím povede za několik desítek let, provede se s surovinovým materiálem typu A 
hutnící zkouška a v případě pozitivního výsledku se materiál použije na vybudování násypu 
budoucí VRT.   

Vzhledem k tomu, že geologickým průzkumem nebyla zjištěna hladina podzemní vody, 
není pravděpodobné, že by těžbou došlo k vytěžení ložiska až na hladinu podzemní vody a 
tím k zamokření území. Podzemní voda je několik metrů, v některých místech i několik 
desítek metrů hluboko pod úrovní těžby stanovené příslušným rozhodnutím správních orgánů. 

 

4.2. Technická rekultivace 
 

Ornice a případné další zúrodnění schopné zeminy potřebné pro překrytí povrchu 
rekultivovaných ploch, budou selektivně skrývány před postupem těžby a separátně ukládány 
na oddělené dočasné deponie. Ty budou umístěny na předem určených místech po obvodu 
těžebny. Deponie ornice budou ošetřovány tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování 
zaplevelením, erozí a zcizováním.  

Rekultivace území bude prováděna s ohledem na těžbu tak, aby prostory, kde bude těžba 
již ukončena, mohly být postupně rekultivovány. Rekultivace předchozí fáze bude tedy 
provedena jen tam, kde nebude  bránit těžbě ve fázi další.  

Zvláštní částí technické rekultivace bude vybudování násypu pro VRT. Rekultivační plán 
zde tedy vychází z požadavků Ministerstva dopravy na vybudování tohoto násypu. 
Předpokládá se vytěžení ložiska na kótu cca. 200 m.n.m. Vrchol násypu má ležet ve výšce 
212 m.n.m. Bude tedy potřeba vytvořit násyp, o výšce 12 m, který má mít dle požadavků 
šířku v koruně 25 m. Vzhledem k předpokládanému sklonu svahů 30°, bude základna násypu 
asi 68 m široká. Zda se na zbudování násypu použije surovinový typ A, rozhodne hutnící 
zkouška. Pokud tento materiál vhodný nebude, použije se k vytvoření násypu jiný materiál ze 
skrývky.  

VRT má být vybudována až za několik desítek let, a proto bude tento násyp 
zakomponován do území. Jeho západní svah bude upraven ve sklonu 30° a ponechán 
přirozené sukcesi společenstev. Východní svah bude překryt přiměřenou vrstvou hlušiny a 
ornice a rekultivován na travnaté plochy. Tvar u spodní části svahu bude plynule navazovat 
na okolní terén, který bude vysvahován na 3-7°, překryt vrstvou hlušiny a ornice a 
rekultivován na zemědělské plochy.  

Úpravy terénu budou prováděny přednostně v podzimním a zimním období, aby biologická 
rekultivace mohla být prováděna v jarním období, které je vegetačně nejpříhodnější. 

Svahy ploch určených pro zemědělskou rekultivaci budou mít sklon max. 7°, který ještě 
umožňuje bezpečný pohyb zemědělských strojů. Terén bude v rámci rekultivace urovnán a 
bude na něj nejprve rozprostřena vrstva skrývkových a výklizových půd. Jako nejspodnější 
vrstva se případně umístí jílovité písky, písčité jíly a hlinité písky, výše se umístí podorniční 
směsi (spraše a sprašové hlíny). Na takto upravenou vrstvu se rozprostře ornice v mocnosti 
minimálně 0,4 m.  

Svahy ploch určených pro přirozenou sukcesi společenstev budou upraveny do sklonu 
max. 30°. Všechny svahy území budou zbaveny ostrých tvarů, aby nedocházelo 
k nepřiměřené erozi území. 
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Vzhledem k nedosažitelnosti podzemní vody během vytěžení na hranici asi +200 m.n.m., 
nehrozí zdržování vody na území, a není tedy nutné budovat odvodňovací kanály. Ve 
vytěženém prostoru, s ohledem na propustnost podložních materiálů, se předpokládá, že 
veškeré dešťové srážky se vsáknou do podložních hornin a odtud po spádu hladiny podzemní 
vody k východu do nivy řeky Šatavy a Svratky. Nemělo by tedy docházet k podmáčení 
území, ani při vyšších srážkách. Odvodnění pro odvedení přívalových dešťových srážek 
během těžby bude zajištěno povrchovými odvodňovacími příkopy podél přístupové 
komunikace. Ve spodní části cesty se voda rozptýlí po zalesněném kuželu a vsákne do 
podloží. 

Svahy určené pro lesnickou rekultivaci budou upraveny do sklonu max. 30 º, resp. 15-30°. 
Na urovnaný povrch bude rozprostřena humózní vrstva o mocnosti do 0,2 m. 

Přístup do těžebny bude i při rozšíření na první,druhou a třetí fázi stejný, tedy ze silnice 
3.třídy Rajhrad-Pohořelice. V rámci rozšíření těžebny a rekultivace současného stavu se 
pouze opraví příkopy pro vedení přívalových vod. Komunikace v rámci těžebny bude podle 
potřeby budována ze surovinového typu A.   

 
Obr. 4: Deponie ornice podél silnice Rajhrad – Pohořelice. 
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4.3. Biologická rekultivace 
 
Biologická část rekultivace bude navazovat na provedené rekultivační práce technické 

fáze. Přibližně 65% dotčeného území bude rekultivováno na ornou půdu, čímž se vrátí zpět 
pozemkovému půdnímu fondu.  

Na ornou půdu budou přednostně rekultivovány nesvažité plochy území, jako je dno 
těžebny a její severozápadní část. Plochy s mírnou svažitostí (3-7°) a ostatní zbylé plochy 
malé rozlohy budou osety trvalým travním porostem, který bude založen již první rok po 
ukončení těžařských prací. Travní porost je vhodný zejména z hlediska minimalizace eroze 
půdy. Zatravnění se provede vhodnou travní směsí dle nabídky produkovaných osiv v oblasti. 

Formou lesnické rekultivace budou rekultivovány západní a z části východní svahy 
vytěženého území, se sklonem větším než 7° (zpravidla 15-30°). 

Aby se docílilo pestrosti území, bude část rekultivována formou přirozené sukcese 
společenstev. Jedná se o dočasné svahy nad jižním okrajem prostoru se sklonem 30°, dále 
severní svahy těžebny, západní svah násypu VRT a úzký jihovýchodní cíp dna těžebny.  

 
Tabulka 1: Navržený rekultivační postup – zatravnění: 
 
Popis agrotechnických opatření Rekultivační plodina Množství (t/ha) 
První rok rekultivace   

hnojeni organickými hnojivy  20 

hluboká orba (hloubka 0,3 m)   

úprava kombinátorem (hloubka 0,15 m)   

setí travní směska 0,06 

hnojení průmyslovými hnojivy  0,5 

válení   
 

Základem pro úspěšné provedení rekultivace na ornou půdu je zajištění obnovy úrodnosti 
deponované ornice po dobu těžby. K obnově kvality půdy, která bude mít dostatečné 
množství humusu, je nezbytné provedení melioračního zemědělského osevního postupu, 
jehož součástí je dostatečné hnojení ornice organickými hnojivy. Při zemědělské rekultivaci 
se bude vycházet z navrženého tříletého rekultivačního osevního postupu.  
 
Tabulka 2: Navržený základní tříletý rekultivační osevní postup: 
 
Popis agrotechnických opatření Rekultivační plodina Množství osiva (t/ha) 
První rok rekultivace   
hnojení organickými hnojivy   

střední orba 2x   

hnojení průmyslovými hnojivy   

vláčení    

setí hořčice bílá, svazenka vratičolistá  h.b. - 0,02 ; s.v. - 0,012 

válení 4x   

hluboká orba   

Druhý rok rekultivace   

hnojeni organickými hnojivy   
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zaorání střední orbou   

smykování 2x   

vláčení 4x   

hnojení průmyslovými a Ca hnojivy   

setí směs - slunečnice, kukuřice, hrách rolní s - 0,01; k., H. - 0,04 

válení 2x   

hluboká orba   

Třetí rok rekultivace   

smykování 2x   

vláčení 4x   

hnojení průmyslovými hnojivy 2x   

setí oves na senáž + podsev vojtěška setá o - 0,12 ; v.s. - 0,025 

válení 2x   

sklizeň s odvozem   
 
 

K dosažení kvalitní půdy je potřeba hnojení. Intenzitu hnojení je nutné přizpůsobit tak, aby 
se optimálně propojil charakter navezené ornice s podorniční  vrstvou (spraše a sprašové 
hlíny) a utvořili spolu jednu celistvou úrodnou vrstvu. 

Dlouhodobé zkušenosti s řešením a prováděním minerálního hnojení ukazují na nutnost 
doplňovat do půdy vydatné dávky dusíkatých, fosforečných a draselných hnojiv. Je důležité 
provádět také pravidelné hnojení vápenatými hnojivy. Hnojení by mělo být přizpůsobeno 
chemickým rozborům půdy s cílem potupně vyrovnat obsah půdních živin na úroveň rostlých 
půd. Při hnojení se počítá s dávkováním daným pro stav půdy před rekultivací. 

Způsob hnojení rekultivované  půdy se nijak významně neliší od hnojení zeminy na 
běžných zemědělských půdách. Provede se vydatnějším dávkováním hnojiv a pravidelným 
doplňováním organických látek.  

 
Tabulka 3: Dávky hnojiv v průběhu zemědělské rekultivace: 

 
Hnojivo  Množství (t/ha) 
první rok rekultivace  
chlévská mrva 60 
síran amonný 20,5% 0,467 
superfosfát 18,5% 0,81 
druhý rok rekultivace  
chlévská mrva 30 
síran amonný 20,5% 0,81 
draselná sůl 40% 0,25 
hnojiva vápenatá směsná 7,2 
třetí rok rekultivace  
LAV 25% 0,84 
superfosfát 18,5% 0,353 
draselná sůl 40% 0,25 
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Na lesnickou rekultivaci jsou navrženy západní a zčásti východní svahy pískovny o sklonu 
vyšším než 7° (v průměru 15 – 30°). Svahy budou osazeny různými typy stromů a keřů dle 
navrženého projektu. Výsadba stromů je navrhována ve sponu 2 x 1,5 m, tj. 3 333 kusů 
sazenic na hektar a bude provedena do předem vkopaných jamek 35 x 35 cm. Výsadba keřů je 
navrhována ve dvou řadách pod horním okrajem svahu, ve třech řadách nad patou svahu a 
dále v rovnoměrném zastoupení uvnitř výsadby dřevin v ploše svahu. Sazenice se doporučují 
prostokořenné, tříleté. Ošetřování sazenic, které zahrnuje dosadbu uhynulých sazenic 
 (až 30 %), ožínání trávy, zálivku, okopávání sazenic a ochranu proti okusu zvěří vhodnými 
nátěry, je vhodné provádět 3 – 5 let.  

 
Tabulka 4: Navržená skladba dřevin: 
 
Stromy (60%) Procento zastoupení Keře (40 %) Procento zastoupení 
dub letní 20 svída 15 

dub zimní 20 hloh jednosemenný 15 

habr obecný 15 hloh obecný 15 

lípa malolistá 20 ptačí zob 15 

javor babyka 15 trnka 15 

třešeň ptačí 10 líska 15 

  růže šípková 10 
 
 

Svahy, které nezůstanou ve finální podobě a budou se v rámci dalších etap postupu těžby 
ještě modelovat budou také rekultivovány ponecháním přirozené sukcesi. Eventuelně 
provedená rekultivace by byla zmařena. Tyto svahy budou upraveny ve sklonu 30° z důvodu 
minimalizace eroze.   

Na severním svahu těžebny, který je exponovaný na jih bude vytvořen nízkostébelný 
trávník písčitých svahů (převážně kostřavový), který bude ponechán přirozené sukcesi 
společenstev. Základní podmínkou pro přirozenou sukcesi, aby se vyvíjela žádoucím směrem, 
bude ponechání písčitého svahu, bez navršení zeminou. Případné nálety nežádoucích dřevin či 
trav bude třeba regulovat. Podobný typ traviny se nachází v nedaleké lokalitě „Stará pískovna 
Ledce“ , proto lze předpokládat i zde jeho úspěšné založení a samostatný růst.   

 
Obr. 5: Panorama lokality Zadní Protlas v Hrušovanech u Brna. 
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5. ZÁVĚR 
 
Lokalita se nachází na rovinném území, které je intenzivně zemědělsky obhospodařováno. 

V místě stávající těžby a v blízkém okolí se nenachází žádné krajinářsky významné místo, 
které by bylo těžbou narušeno. V současné době probíhá v zájmovém území ukončení těžby 
první etapy, postupná rekultivace vytěžené plochy a přechod těžby do druhé etapy. Směr 
postupu těžby je patrný z přílohy 1. 

Podmínkou pro těžbu je v rekultivační fázi vybudovat násyp pro vysokorychlostní trať, 
který bude v rámci rekultivace zakomponován do okolní krajiny. 

Z celkové plochy bude rekultivováno území takto : 
- na dně těžebny, tj. asi 65% plochy, bude provedena zemědělská rekultivace,  
- na okrajích plochy bude provedena lesnická rekultivace v kombinaci s úpravou 

ponechávající území přirozené sukcesy společenstev. Menší části území budou 
rekultivovány travní směsí, zejména násep pro vysokorychlostní trať.  

Souhrnný přehled rekultivace je uveden v tabulce 5. 
 

Tabulka 5: Přehled ploch určených pro rekultivaci: 
 

Plocha celkem Typ rekultivace Sklonitost 
[m2] [%] 

orná půda 0 - 3° 252 832 65,3 

travní porost 3 - 7° 36 323 9,4 

lesnická 15 - 30° 21 396 5,5 

přirozená sukcese 0 - 30° 71 596 18,5 

cesta 0 - 5° 5 200 1,3 

Celkem  387 347 100 

  
 
Území, dříve ryze zemědělského charakteru, bude po rekultivaci výrazně členitější, což je 

významné zejména pro zvěř. Bude nabízet různorodá útočiště pro zvěř v podobě ploch, kde 
budou vysazeny stromy a keře a terén bude obsahovat nejrůznější svahovitá zákoutí vhodná 
pro úkryt zvěře. Z pohledu péče o zvěř, dojde tedy k jakési pozitivní změně charakteru území. 
V omezené míře bude území využitelné i pro rekreační účely, kterou zemědělská půda 
předtím nenabízela.  

Předběžná částka na rekultivaci celého území postiženého těžbou byla vyčíslena na cca 28 
mil. Kč. Celková rekultivovaná plocha je cca 387.347 m2. Při průměrné výtěžnosti 14 m3 z 1 
m2  je tedy výtěžnost z celé plochy celkem 5 422 858 m3. Pokud uvážíme, že průměrná cena 
za 1 m3 materiálu je 92,8 Kč [7], pak průměrná celková částka kterou lze těžbou získat je cca 
503,2 mil Kč. Částka je však velmi orientační, neboť pískovna prodává vytěžený materiál za 
různou cenu podle ceníku, ve kterém je uvedeno 6 druhů materiálů.  
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7.  PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1: Nákres těžebny s vyznačením etap rozšíření: žlutá – první etapa rozšíření, 
červená – druhá etapa rozšíření, modrá – třetí etapa rozšíření 
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