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rekultivačního plánu vytvořeného přímo pro firmu Kaolin Hlubany. Druhá varianta popisuje
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objektivní i subjektivní zhodnocení.
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The subject of this Bachelor's thesis is a study of the recultivation of a kaolin quarry
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1. ÚVOD
Jak je patrné z názvu, tato bakalářská práce se bude zabývat rekultivací kaolinového dolu
na Podbořansku. Téma jsem si vybral z důvodu, že se mě těžba kaolinu na Podbořansku přímo
dotýká. Povrchový důl, který je předmětem této práce, leží necelé tři kilometry vzdušnou čarou
od mého domu. Společnost Kaolin Hlubany, a.s., která provádí těžbu v tomto dole a následně
vyrábí produkty z těženého kaolinu, má svůj závod necelých 800 m od mého bydliště. A
v neposlední řadě vesnice Buškovice, která je těžbou ovlivněna nejvíce, je vesnicí, ve které žili
moji prarodiče.
Dalším důvodem je to, že znám místní situaci. Vím, že již vytěžené, v současné době
zatopené doly jsou mezi lidmi využívané víc než městská koupaliště v okolních obcích
i přestože u zatopených lomů neproběhla žádná úprava okolí, která by ještě více zpříjemňovala
rekreaci. Proto mě zajímalo, jak se u tohoto dolu provedou rekultivační práce a zda by nemohly
vzniknout rekreačně využívané vodní plochy.
Tyto znalosti mi pomohly při návrhu alternativní varianty současného sanačního
a rekultivačního plánu.
Podbořansko je těžbou kaolinu ovlivněno. V okolí se nacházejí zdařilé rekultivace, kde byla
krajina ponechána samostatnému vývoji a vznikly zde cenné ekosystémy. V jiných lokalitách
byly doly zatopeny a vznikly rekreační plochy, jež jsou mezi lidmi velmi oblíbené. Bohužel se
zde nacházejí i rekultivace, které neproběhly ideálním způsobem.
Mým cílem bylo zjistit, co se s dolem plánuje po ukončení těžby a případně navrhnout
vlastní způsob řešení.

2. REKULTIVACE
Pojmem rekultivace se označuje soubor činností, které vedou k zisku kompromisního stavu
mezi stavem, kdy je krajina devastovaná, a stavem ekologicky stabilní krajiny. Dalo by se říci,
že při rekultivování krajiny zrychlujeme lidským zásahem přirozené procesy při obnově
krajiny. S pojmem rekultivace souvisí také pojmy revitalizace a renaturalizace. Revitalizace je
soubor činností vedoucích k obnově nebo nápravě přirozených funkcí člověkem poškozených
ekosystémů, společenstev, stanovišť a krajinných celků. [8] Renaturalizace je metoda
ekologicky a ekonomicky výhodné těžby, kdy je těžba chápána jako krajinotvorný prvek a
modelování krajiny. [9]
Rekultivací se snažíme dosáhnout funkčního zapojení území do krajiny a vytvořit tak
krajinu, která bude samostatně produkceschopná.
Základní vlastnosti rekultivované lokality:
-

ekologická stabilita krajiny

-

efektivní i potenciální produkceschopnost

-

estetické vlastnosti

-

zdravotní a hygienická nezávadnost

Již před samotnou otvírkou dobývacího prostoru je vypracovaný sanační a rekultivační
plán, podle kterého se následně provádí rekultivace, ale také samotná těžba. Plán je zhotoven
na základě odborných konzultací s biology a ekology tak, aby odpovídal právním předpisům
upravujícím oblasti ochrany a využívání nerostných surovin, hygieny a ochrany zdraví
obyvatelstva, ochrany zemědělského půdního fondu a lesního hospodářství. Při návrhu musíme
respektovat původní stav a využití území před zahájením těžby, požadavky na obnovu území
z pohledu biodiverzity, krajinné ekologie a územních systémů ekologické stability.
Optimálním výsledkem je rekultivace, jež tvoří mozaiku více druhů stanovišť s kontrastní
biologickou a geologickou diverzitou.
Hlavním zdrojem financí na sanační a rekultivační práce v České republice je finanční
rezerva, kterou si těžební společnosti tvoří v průběhu těžby a jsou součástí nákladů.

2.1

Fáze rekultivace

Samotná technická rekultivace je rozdělena dle časového hlediska do několika fází:
-

Důlně – technická fáze

-

Technická fáze

-

Biologická fáze

-

Post – rekultivační fáze

2.1.1 Důlně – technická fáze
Tato fáze může probíhat před zahájením těžby ve formě geologického a biologického
průzkumu a volby místa lomu, ale také při samotné těžbě v podobě selektivního odklízení
zemin, tvarování, umístění a etáže výsypek. Mezi hlavní funkce patří funkce preventivní a
optimalizační. Mezi cíle důlně – technické fáze patří zajištění komplexního a koordinovaného
nakládání s nerostnými surovinami, zachování co nejvíce polopřirozených či přirozených
stanovišť usměrňováním těžby a také minimalizace škod na zemědělském půdním fondu, a
to zejména:
-

odděleným skrýváním svrchní kulturní vrstvy půdy, popř. i hlouběji uložené
zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postaráním se o jejich hospodárné
využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace nebo zajištění na vlastní náklady
jejich odvezení a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany ZPF

-

ukládáním odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné, nebo
hospodářsky odůvodněné, uložením v prvé řadě na plochách neplodných nebo na
plochách horší jakosti, které byly za tím účelem odňaty ze ZPF

-

prováděním vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením
zeminy a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci, pokud provedení
rekultivace přichází v úvahu

-

realizováním rekultivace dotčených ploch podle schválených plánů, aby byly
způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině (Zákon č. 334/1992 Sb.)

2.1.2 Technická fáze
Technická fáze rekultivace má za cíl vytvořit vhodné podmínky pro následnou
biologickou rekultivaci a je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují její úspěch. Již v průběhu
těžby se můžeme připravit na následnou technickou rekultivaci. Způsob těžby v období těsně

před vytěžením ložiska může určit sklon, tvar a okraj dobývacího prostoru, a tím ovlivnit
následné napojení na okolní krajinu.
Účelem je zajistit pomocí terénních úprav stabilitu svahů, protierozní ochranu, využití
vody, přístup lidí a mechanizace. V průběhu technické rekultivace dochází k úpravě sklonů
svahů v podobě zmírňování sklonů nebo terasování, dále pak k odstraňování a zahlazování
stěnových ploch od převisů a rýh vzniklých v průběhu těžby. Dále dochází k odstraňování
elevací a depresí, což vytváří rozsáhlé rovné nebo mírně zvlněné plochy, které jsou následně
využívány pro biologickou rekultivaci. V poslední fázi technické rekultivace je možno navézt
silnou vrstvu vysoce eutrofního materiálu, a to buď ornice, nebo zúrodnění schopné podorniční
vrstvy. [2]

Obrázek 1: Nevhodný způsob provedení technické rekultivace, tzn. špatné snížení morfologické
různorodosti terénu [2]

Jak je patrné z obrázku 1, základním problémem při technické rekultivaci může být
snížení morfologické různorodosti terénu. Dalším problémem je devastace biotopů, které
v důlním prostoru vznikaly od začátku těžby až po zahájení rekultivačních prací, a mohou být
velmi hodnotné a pro krajinu důležité. [2]
Celkové náklady technických rekultivací se pohybují v rozmezí od 300 do 800 tisíc Kč
na 1 ha2. Tato cena je pouze orientační a záleží na způsobu plánované rekultivace a na cílovém
stavu. [2]

2.1.3 Biologická fáze
Třetí fází je biologická rekultivace, což je souhrn biologických a biotechnických zásahů
a opatření, jejichž účelem je vytvořit ekologicky stabilní krajinu, která by se po svém vývoji
mohla blížit klimaxovému stavu. [3] Druh biologické rekultivace se volí dle morfologie terénu,
přítomnosti podzemních vod a cíle, ke kterému výsledné území směřuje.
V závislosti na sklonu území používáme různé typy rekultivace. Orná půda, ovocné
sady a vinice se zakládají na územích se sklonem do 8°, dočasné louky a pastviny na místech
se sklonem 8-12°, trvalé louky a pastviny na svazích o sklonech 12-20°. U sklonů nad 20° se
používá zalesnění a u sklonů nad 30° je nutné použít půdoochranné zalesnění. [1]
Při výběru vhodných dřevin pro biologickou rekultivaci musíme volit dřeviny
nenáročné na stanovištní podmínky. Musí být odolné vůči suchu a přímému slunečnímu záření,
vysokým teplotám, dočasnému zamokření, nízkému pH a toxicitě, a měly by odpovídat místní
druhové skladbě.

2.1.4 Post-rekultivační fáze
Post-rekultivační fáze představuje péči o rekultivované území v podobě okopání, obžínání
sazenic, vyžíhání buřeně, přihnojování, ochrany proti škodám způsobeným zvěří, dosazovaní a
prořezáváním dřevin a předání zrekultivovaných pozemků do následného užívání. [1]

2.2

Druhy rekultivace

Dle následného využití rekultivovaného území můžeme rekultivaci rozdělit na:
-

zemědělskou rekultivaci

-

lesnickou rekultivaci

-

hydrickou rekultivaci

-

ponechání samovolné sukcesi

-

ostatní rekultivace

Volba jednotlivých druhů závisí především na morfologii území, předchozím využití
území a na požadavcích společnosti. V dnešní době se rekultivační praxe přiklání ke kombinaci
všech druhů rekultivací, což vede k velké biodiverzitě a k vytvoření stabilní krajiny.

2.2.1 Zemědělská rekultivace
Tuto variantu volíme v situaci, kdy bylo území před zahájením těžby odebráno ze
zemědělského půdního fondu nastálo nebo dočasně, a styl těžby a výsledná morfologie území
umožňují zemědělskou rekultivaci. V dnešní době se používají dvě metody, a to metoda přímé
a nepřímé rekultivace. V případě zemědělské rekultivace vznikají plochy orné půdy, trvalých
travních porostů ve formě pastvin a luk, ale také ovocné sady a vinice.

Obrázek 2: Vhodně provedená zemědělská rekultivace, která je doplněna o lesnickou rekultivaci a
samovolnou sukcesi [2]

Přímá rekultivace se používala do poloviny 50. let 20. století a spočívala v přímém
kultivování výsypkových ploch. V této metodě se nepoužívala skrývková ornice. Postupným
vývojem se přímá rekultivace stala až druhořadou metodou a v současnosti se rekultivační
praxe přiklání spíše k nepřímé metodě. Ta spočívá v převrstvení degradované půdy vysoce
eutrofní zeminou ve formě ornice, či zúrodnění schopné podorniční vrstvy. Pro úspěch
rekultivace je důležité rekultivovanou plochu překrýt dostatečným množstvím kvalitní ornice
nebo podorniční vrstvy, což činí alespoň 50 cm.
Následně dochází k biologickému oživení půdy použitím melioračních rostlin. Pro
agrotechnickou rekultivaci se používají průkopnické plodiny, jež jsou schopny vytvářet velké
množství kořenové hmoty. Ta je důležitá při tvorbě humusových látek. Příkladem těchto plodin
jsou: ovsík vyvýšený, srha laločnatá, jílek anglický, bojínek luční a komonice bílá. Součástí

rekultivačního postupu je také orba, vláčení, smykování, zaorání přípravných plodin
a v konečné etapě pěstování cílových plodin.
Využívání zemědělské rekultivace je od 90. let 20. století v útlumu, což je výsledkem
transformace ekonomie státu. Tento trend pokračuje i v současné době. Z rekultivací
ukončených v roce 2009, tzn. z rekultivací na ploše přibližně 1100 ha, činil podíl zemědělských
rekultivací přibližně 47,7 %. U rekultivací rozpracovaných v roce 2009, tzn. na ploše 723 ha,
činil podíl zemědělských rekultivací 31,7 %. Z těchto výsledků je jasně patrný útlum
zemědělské rekultivace o přibližně 15 %. Tento fakt souvisí se snižováním rozlohy zemědělské
půdy celkově. [2]
Je nutné si uvědomit, že zemědělské plochy získané zemědělskou rekultivací jsou jen
nepříliš kvalitní náhražkou za mnohdy vysoce bonitní půdy, které jsou ničeny nejen samotnou
těžbou, ale také růstem měst a obcí, výstavbou předimenzované dopravní infrastruktury
a velkoplošných průmyslových, logistických a obchodně zábavních center. [2]
Mezi hlavní problémy zemědělské rekultivace patří vznik nevhodně velké zemědělské
plochy nerozdělené dostatečným počtem ekostabilizačních prvků. Ty by měly v krajině tvořit
biocentra a biokoridory územních systémů ekologické stability (ÚSES) lokálního významu,
dále by také mohly plnit protierozní ochranu na zemědělské půdě (viz Obrázek 3). [2]

Obrázek 3: Nevhodný způsob provedení zemědělské rekultivace, tzn. vznik nevhodně velké zemědělské
plochy s nedostatkem ekostabilizačních prvků [2]

2.2.2 Lesnická rekultivace
Tento typ rekultivace se používá převážně na místech s většími sklonovými poměry
a v dnešní době tvoří dominantní způsob rekultivace. Hlavní funkcí vysazených dřevin je
funkce půdoochranná. Kořeny brání erozi, podporují vsakování dešťové vody a opad z rostlin
přispívá k tvorbě humusu. Mezi další funkce vysazených dřevin patří:
-

hygienická (částečně snižují hlučnost, zachycují plynné a pevné částice)

-

klimatická (usměrňují vítr, zvyšují vlhkost, poskytují stín a ochlazují)

-

estetická (člení krajinu)

-

ekologická (poskytují útočiště, zvyšují stabilitu krajiny)

Lesnická rekultivace je rozdělena do dvou fází. V první fázi, která trvá 1–3 roky,
dochází k mechanické a chemické přípravě půdy a k výsadbě dřevin. Preferuje se ekonomický
přínos na degradovaných územích před přínosem ekologickým a environmentálním. Na
plochách lesnické rekultivace vznikají převážně monokultury o extrémní hustotě výsadby,
jedná se zhruba o 10–12 tisíc kusů na 1 ha. Cílem je získat hospodářské porosty s vysoce
kvalitním dřevem bez suku, což je výsledkem růstu stromů ve velmi hustém sponu. Mezi hlavní
použité dřeviny patří: borovice lesní, dub letní, dub zimní, habr obecný, jasan ztepilý a javor
klen. V druhé fázi dochází k pěstební péči v podobě hnojení kultur, ožíhání, ochrany proti zvěři,
prořezávání a vylepšování výsadeb. To vede ke zkulturňování lesního porostu. Tato etapa trvá
přibližně 6–8 let. [2]
Při návrhu lesnické rekultivace na územích narušených těžbou nerostných surovin je
třeba vycházet z dlouhodobých průzkumů přírodovědců. Z těchto průzkumů lze určit druhy,
které by vedly k postupné obnově přirozené skladby lesů v České republice. Poměr mezi
listnatými a jehličnatými dřevinami je v současné době zcela opačný ve prospěch jehličnanů,
než je přirozený stav. Jehličnany tvoří tři čtvrtiny z celkového porostu, z toho smrk přibližně
50 %. V ideálním stavu, tzn. před zásahem člověka, v lesích rostly ze 2/3 listnaté dřeviny
s převahou buku lesního a dubu letního i zimního. Jehličnany pak tvořily pouze 1/3, přičemž
převládala jedle bělokorá.

Ideální druhová skladba je jen orientační a je vázaná na vyspělá klimaxová stádia, přesto
však můžeme pozorovat rozdíl mezi ní a současným stavem. [4]

Obrázek 4: Vhodně provedená lesnická rekultivace s použitím přirozených druhů dřevin [2]

K hlavním problémům při lesnické rekultivaci patří odstraňování ekologicky velmi
hodnotných, náletových porostů, likvidovaných v průběhu mechanické a chemické přípravy
půdy. Jejich výskyt by krajinu obohatil. Další chybou je vysazování kultur, které jsou v území
nepůvodní, neodpovídají nadmořským výškám, zeměpisným polohám a morfologii území,
případně tvoří lesní monokultury (viz Obrázek 5). [2]

Obrázek 5: Nevhodně provedená lesnická rekultivace, tzn. vznik stejnověké monokultury [2]

2.2.3 Hydrická (vodohospodářská) rekultivace
Doplňujícím typem předchozích způsobů je vodohospodářská neboli hydrická
rekultivace. Ta pomocí stavebně technických opatření vytváří nový vodní režim
v rekultivované krajině. Tento typ rekultivace je možný pouze na místech, kde je hladina
podzemní vody výše než dno důlní jámy a v průběhu těžby je voda z důlního díla čerpána, nebo
je možné toto dílo napojit na vodní tok, a vytvořit tak průtočné nádrže. V posledních letech je
preferováno velkoplošné zaplavování bývalých důlních jam a terénních depresí. Jak již bylo
zmíněno, tento způsob je pouze doplňkový a při rekultivaci je spojen s rekultivací zemědělskou
a lesnickou. [2]

Obrázek 6: Hydrická rekultivace kaolinového dolu u obce Buškovice, Foto: autor

Hydrickou rekultivací vznikají retenční nádrže, akumulační nádrže na užitkovou vodu
pro průmysl a pro závlahy zemědělských pozemků, dále pak akumulační nádrže pitné vody,
rybníky využívané na chov ryb, nádrže s rekreačním a sportovním využitím a nádrže fungující
jako čistírny říčních vod nebo sloužící k dočistění odpadních vod. [1]
Velké vodní plochy vzniklé po rekultivaci významně přispívají k ovlivnění
mikroklimatu i lokálního klimatu. Důležité jsou i jako protipovodňová ochrana. U některých
vodních nádrží mohou vznikat významná biocentra. Tyto nádrže se pak stávají zákonem
chráněné.

Při návrhu hydrické rekultivace je nutné posoudit stabilitu okrajových svahů, stabilitu
výsypkových svahů sousedících s vodní plochou, dále pak problematiku přítoku, odtoku a
hloubku vodní nádrže. Z hygienických důvodů je třeba zajistit dostatečnou hloubku vodní
nádrže, tzn. hloubku 0,7 až 1,0 m. V případě nedodržení této hloubky může docházet ke kolísání
hladiny, a tím k vysoušení okrajových částí, což působí nehygienicky, neesteticky, a takové
nádrže nejsou vhodné pro rekreační účely. [1]

2.2.4 Ostatní
Tento způsob zahrnuje vytváření zeleně rostoucích ploch mimo les. Tyto prvky mají
krajinotvornou funkci s rekreačním a sportovním potenciálem.

Obrázek 7: Rekultivace lomu Matylda k rekreačním účelům, součástí areálu je vodní plocha vhodná pro
vodní sporty a plavání, dráha pro kolo a inline brusle, camp

Jedná se převážně o parky, parkové lesy, lovecké prostory, koupaliště, zahrádkářské
kolonie, kolonie chovatelů drobného zvířectva, hřiště, dostihové dráhy, dráhy pro autokros a
motokros, cvičiště a sportovní střelnice. Dále mohou zbytkové jámy sloužit jako úložiště
různých průmyslových a komunálních odpadů. [1]
Také při tomto způsobu rekultivace je hlavním problémem absence přírodních a přírodě
blízkých ekosystémů, což vede k nízké ekologické stabilitě nově vytvořené kulturní krajiny. [2]

2.2.5 Ponechání samovolné sukcesi
Jednou z alternativních možností předchozích druhů rekultivací je ponechání
devastovaného území bez rekultivačních zásahů, v tom případě hovoříme o samovolné sukcesi.
V případě, že dojde k zásahům, které jsou brány pouze jako doplňkové, hovoříme o sukcesi
řízené. Obvykle vznikají formou přirozené obnovy velmi hodnotné ekosystémy již v průběhu
těžby. Cílem této metody je ochrana zvláště ohrožených druhů, uchování již existujících,
cenných, přírodních či přírodě blízkých ekosystémů. Dále pak umožnění vzniku těchto
ekosystémů přirozenou nebo usměrňovanou ekologickou sukcesí. Takto vzniklé ekosystémy se
oproti zemědělsky a průmyslově intenzivně využívané kulturní krajině vyznačují vysokou
biologickou diverzitou a podstatně vyšší ekologickou stabilitou. [2]
Přesto u tohoto typu rekultivace není vyloučeno, že dané území bude sloužit
k zemědělským a lesnickým účelům. Plochy lze využívat jako pastviny s trvalým travním
porostem nebo jako les k hospodářským účelům s uplatňováním obnovení těžby s výběrem
jednotlivých stromů. [2]
V případě volby tohoto typu rekultivace je nutné odstranit dočasné stavby, zařízení,
materiál nebo jiné hmoty, a rovněž nelegálně uložené odpady v prostorech přirozené obnovy.

Obrázek 8: Zdevastovaná budova v bývalém areálu těžebny kaolinu u obce Buškovice, Foto: autor

Dále je nutné odstranit případné porosty invazivních druhů, jako například bolševník
velkolepý a druhy křídlatek. Terénní úpravy se omezují pouze na základní bezpečnostní
opatření proti sesuvům. Erozní rýhy, deprese, haldy a odvaly zvyšují geomorfologickou
diverzitu území. To vytváří optimální podmínky pro kolonizaci území větším počtem
živočišných i rostlinných druhů. Zachovávány jsou také některé vhodné, strmé, z části
nestabilní stěny, převážně na jižní straně. Ty slouží jako hnízdiště pro ptáky, kteří svá hnízda
tvoří v zemních norách. [2]

Obrázek 9: Kaolinový lom u obce Nepomyšl ponechán samovolné sukcesi, v současné době využíván k
rekreačním účelům, Foto: autor

Přirozená sukcese je ovlivněna mnoha faktory, např. vlhkostí, zrnitostí substrátu,
makroklimatem, okolní vegetací a využitím krajiny. Z časového hlediska je doba, za kterou se
krajina samovolně obnoví, delší než při řízené rekultivaci, avšak vznikají biologicky i esteticky
hodnotnější území.

Při upravování krajiny je nutné najít kompromis mezi představou člověka a dílem
přírody, je třeba posoudit podmínky dané rozlohou a charakterem těžby, a následně kombinovat
klasické technické a biologické rekultivace s přirozenou obnovou krajiny. Odborníci z řad
přírodovědců u nás i v zahraničí se na základě výsledků výzkumů shodují, že ideálním stavem
je ponechat cca 25 % z celkové plochy zasažené těžbou samovolné obnově. [2]

Obrázek 10: Ukázka úspěšné přirozené rekultivace v bývalé těžebně kaolinu u obce Buškovice, Foto:
autor

Nesporným mínusem této metody je čas. V případě volby tohoto řešení musíme počítat
s tím, že k obnově krajiny dojde po delší době než při výběru jiného typu rekultivace. Avšak
při samovolné sukcesi vznikají mnohdy cennější ekosystémy, proto je nutné zvážit časové
hledisko rekultivace.

3. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ [5]
Řešená oblast se nachází na katastrálním území obcí Krásný Dvůr a Buškovice, v lounském
okrese. Nejbližším správním centrem je město Podbořany, vzdálené přibližně 3 km od ložiska.

Obrázek 11: Umístění řešeného povrchového dolu na území ČR, zdroj: Slepá mapa krajů ČR s krajskými městy
[online]. In: . [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: https://www.pinterest.co.uk/pin/456622849710833161/ , upraveno
autorem

Území je ploché, s mírným sklonem směřujícím k severu. Nadmořská výška ložiska se
pohybuje v rozmezí 310 m n. m. – 345 m n. m. Téměř celá oblast dolu a přilehlého okolí byla
před začátkem těžby využívána k zemědělství, jen malá část byla pokryta porosty listnatých
dřevin. Důl zpřístupňuje silnice III. třídy Buškovice – Krásný Dvůr. Plavírna kaolinu se nachází
za obcí Buškovice přibližně 1,5 km od ložiska.

Obrázek 12: Mapa území s vyznačeným dolem, plavírnou, závodem Kaolin Hlubany a areálem zámeckého parku zdroj:
Mapy.cz [online]. In: . [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?x=13.4091000&y=50.2229000&z=11
, upraveno autorem

Na západním okraji dobývacích prostorů se nachází zámecký park Krásný Dvůr
a stromořadí podél silnice Krásný Dvůr – Buškovice. Zámecký park je jeden z nejcennějších
a největších parků vybudovaných v přírodně krajinářském stylu v celé ČR a spolu se
stromořadím patří mezi chráněné kulturní památky.

Obrázek 13: Pohled na důl a zámecký park s lipovým stromořadím, Foto: autor

Těžba kaolinů na Podbořansku v největším ložisku probíhá od roku 1965. V současné
době se zde těží 180–220 tisíc tun kaolinu ročně a počítá se s vytěžením přibližně 3,78 miliónů
tun kaolinu z celkových 23 miliónů tun. Jedná se o omezenou formu těžby, kterou schválil
krajský úřad. Omezení vznikla následkem přiblížení těžby k areálu zámeckého parku, což se
nelíbí krajskému úřadu, podbořanské radnici, ani památkovému ústavu. Výrobky vyráběné
v závodu Kaolin Hlubany, a.s. se vyznačují vysokou mechanickou pevností a bělostí po výpalu.
Kaolin je těžce ztekutitelný, a proto se nehodí pro výrobní postup, ve kterém dochází k lití do
sádrových forem. Je však vhodný pro zpracování v plastickém stavu.

3.1

Popis řešeného území [5]

3.1.1 Geologická pozice ložiska
Z větší části patří území do středočeské oblasti limnického permokarbonu Českého
masivu. Ten je v území zastoupen severními výběžky žihelské a rakovnické pánve. Středočeský
permokarbon je na západě částečně překryt vulkanity Doupovských hor a na severovýchodě
sedimenty svrchní křídy české křídové tabule.
Limnický permokarbon je rozdělen do čtyř jednotek. Je to souvrství kladenské – spodní
šedé, týnecké – spodní červené, slánské – svrchní šedé a línské – svrchní červené. Jejich
mocnost se v okolí Podbořanska pohybuje maximálně do 100 m. Línské – svrchní souvrství je
významné výskytem kaolinových ložisek. Jedná se o arkózové písky až pískovce, které plynule
přecházejí v písky kaolinické. Kaoliny jsou zde bílé až světle šedé, jemně až středně zrnité
a mají vysoký obsah živců. Mocnost facie podbořanských arkózovitých pískovců zajímavých
pro těžbu je až 45 m.
Nadloží je tvořeno čtvrtohorními a třetihorními horninami. Kvartér je zde zastoupen
ornicí, případně humusovitou hlínou o mocnosti od několika dm do cca 3 m. Ornice je stejně
vzácnou zeminou jako ložisko a je nezbytná pro život člověka, proto bude shrnuta dozery na
deponie, a následně použita pro rekultivaci. Také zeminy pod ornicí, které se dají zúrodnit,
budou použity pro dokončení technické rekultivace. Kvartérní hlíny jsou zde rypné až lehce
rypné. Třetihorní sedimenty tvoří hlavní část nadloží. Jsou to písčité jíly a písky mosteckého
souvrství s mocností až 7,5 m. Tyto písky jsou dobře těžitelné, mohou však být nebezpečné
akumulací vody a částečnou rozbřídavostí.

Tektonické poměry v oblasti jsou charakterizovány germanotypní tektonikou
poklesového rázu, převážně tektonikou krušnohorského směru (ZJZ – VSV) a směru
sudetského (SZ – JV). Hlavní význam mají zlomy krušnohorského směru, které patří mezi
mladší tektonické linie. Územím prochází podbořanský zlom, jehož výška poklesu kry činí 120
až 150 m.

3.1.2 Geneze ložiska
Převládající proces, který vedl ke vzniku kaolinového ložiska, bylo zvětrávání
arkózových sedimentů. Jde o několikafázový kaolinizační proces. Během permokarbonu došlo
ke kaolinizaci matečních hornin. Druhá fáze pravděpodobně probíhala v období triasu až spodní
křídy. Toto období bylo pro kaolinizaci velmi vhodné. Poslední, hlavní fáze, probíhala
v paleogenu.

3.1.3 Popis ložiskového tělesa
Ložisko keramického kaolinu je vymezeno dle geologických a technologických
parametrů, těžebních a ekologických limitů stanovených podmínkami využitelnosti ložiska.
Vertikální omezení je dáno pouze technologickými limity. Mocnost ložiskového kaolinu se
pohybuje od 5,0 m až do 26,7 m. V horních polohách jsou kaoliny bohatší než v polohách
nižších. To je způsobeno výplavem. Horizontální omezení tvoří na severozápadě hranice
chráněné kulturní památky krásnodvorského parku.

3.1.4 Půdní poměry
Téměř celá plocha lomu se nachází na zemědělských pozemcích. V řešeném prostoru
jsou

lokalizovány

bonitované

půdně

ekologické

jednotky

4.28.01,

4.28.04

a 4.28.51.
HPJ 28 charakterizuje hnědé půdy pahorkatin a nižších až středních poloh vrchovin.
Půdotvorný substrát tvoří bazické a neutrální vyvřeliny, jsou to hlavně čediče, diabasy
a melafyry. Orniční vrstva je převážně středně těžká, slabě i středně skeletovitá s příznivými
vlhkostními poměry.

3.1.5 Klimatické, hydrologické a hydrografické poměry
Zájmové území se nachází v teplé klimatické oblasti, která se vyznačuje dlouhým
a suchým létem, krátkým a teplým jarem a podzimem, a krátkou, mírně teplou zimou s velmi
krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota vzduchu je 7,6 °C. Ložiskové území se

nachází ve srážkovém stínu Krušných a Doupovských hor s přibližným srážkovým úhrnem 460
mm/rok. Oblast je chudá na podzemní i povrchovou vodu a je dotována povrchovými vodami
od západu.
Klimatické podmínky významné pro biologickou rekultivaci:
Průměrná roční teplota:

7,6 °C

Průměrný roční úhrn srážek:

460 mm

Nejteplejší měsíc, průměrná teplota:

červenec, 17,3 °C

Nejchladnější měsíc, průměrná teplota:

leden, -2,4 °C

Průměrná roční teplota ve veget. období:

13,4 °C

Úhrn srážek ve vegetačním období:

330 mm

Území ložiska je odvodňováno do dvou potoků. Dolánecký potok protéká asi 1 km od
jižního

okraje

ložiska

ve

směru

od

západu

k východu

přes

obce

Buškovice

a Hlubany. Leskovský potok protéká rovněž od západu k východu přes zámecký park
v Krásném Dvoře asi 1 km severně od ložiska.

3.1.6 Hydrogeologické poměry
Hydrologický režim je pro celou rozlohu jednotný. Ložisko se nachází ve svrchní části
komplikované hydrogeologické struktury permokarbonských hornin a náleží nejvyšším partiím
línského souvrství. Je tudíž vysoko nad hlavními kolektorovými horizonty. Hydrologický režim
je ovlivněn podílem kaolinů v sedimentech, morfologií povrchu, mocností a hydrogeologickým
charakterem vulkanických materiálů, přítomností kaolinů a jílů v nadloží ložiska a tektonikou.
Hladina podzemní vody byla naměřena v hloubce přibližně 9 m p. t. – tj. v hloubce 322 m n.
m. Ve všech vrtech se pH zdejších vod pohybovalo v rozmezí 8-8,5. Voda má zde vyšší tvrdost
a nižší mineralizaci.
Velikost přítoku vody do dolu je ovlivněna především jeho velikostí a úrovní báze lomu
vůči hladině podzemní vody. Těžba nad hladinou podzemní vody není zavodněním ovlivněna,
vliv na zavodnění budou mít pouze infiltrované srážky. V případě těžby pod hladinou podzemní
vody bude přítok činit 7-14 ls-1.

Čerpání důlních vod na ložisku se provádí v přetržitých intervalech a v omezeném
množství. K tomuto účelu jsou v nejnižším místě vyhloubeny záchytné vodní jímky, ve kterých
se soustředí veškeré důlní vody, jež jsou čerpány do stávajících sedimentačních jímek. Ty jsou
zřízeny na jižní hranici dobývacího prostoru. V jímkách se důlní vody vyčistí, aby odpovídaly
požadavkům na vypouštění důlní vody podle povolení vodoprávního úřadu.

4. TĚŽBA
4.1

Kaolin

Kaolin je technický výraz pro bílou nebo světle šedou horninu, která obsahuje min. 10 %
jílového podílu s převažujícím obsahem kaolinitu. Kaolin vzniká za specifických podmínek
alterací hornin obsahujících živce. Hlavními matečními horninami jsou granitoidy, karbonské
arkózy a krystalické břidlice. Hlavní činitelé kaolinizace jsou: tropické klima, kyselé prostředí
a stálý odnos alkálií – dostatek vody. Kaolin se upravuje plavením, při kterém dochází nejdříve
k odstranění hrubých pískových a štěrkových částic, a poté k vyplavení prachových částic. Dle
následného využití se kaolin dělí do pěti skupin, které se navzájem prolínají, tzn. surovina může
odpovídat více technologickým typům: [6]
-kaolin pro výrobu porcelánu (KJ): nejkvalitnější kaolin s vysokými požadavky na
čistotu, reologické vlastnosti, pevnost po vysušení, čistě bílou vypalovací barvu
-kaolin pro ostatní keramickou výrobu (KK): nemá přesně definované vlastnosti,
používá se v různých keramických recepturách, ceněná je bílá a bělavá vypalovací
barva, nízké obsahy barvících kysličníků
-kaolin papírenský (KP): používá se jako plnivo do papíru a jako nátěrový –
požadována vysoká bělost za syrova a nízké obsahy abrazivních částic, dále jako plnivo
do gumy, plastů, skleněných vláken
-kaolin titaničitý (KT): má obsah TiO2 nad 0,5 % a vyskytuje se pouze na Karlovarsku,
při snížení TiO2 se dá využít jako KJ, případně KK i KP
-kaolin živcový (KZ): obsahuje vyšší podíly nekaolizovaných živců, používá se hlavně
pro keramický průmysl, zejména pro výrobu sanitní a užitkové keramiky
Světové zásoby kaolinu se odhadují na 12-14 mld. tun, z toho největším množstvím
disponují Spojené státy americké – přibližně 54 %, dále pak Brazílie – 28 %, Ukrajina – 7 % a
Indie – 7 %. Zásoby v České republice jsou vyčísleny v tabulce, data jsou z důvodu dostupnosti
informací zpracována do roku 2009. [6]

Tabulka 1: Zásoby kaolinu v ČR [6]

ROK
2005
POČET LOŽISEK
66
těžené
14
ZÁSOBY CELEKEM
1 104 330
bilančn. Prozkoumané
195 550
bilanční vyhledané
486 686
[kt]
nebilanční
422 094
TĚŽBA
3 882
plavením
649

2006
67
14
1 204 349
191 326
567 110
445 913
3 768
673

2007
69
14
1 220 325
249 703
497 185
473 437
3 604
682

2008
70
13
1 212 123
244 494
497 356
470 273
3 833
672

2009
70
13
1 208 331
244 636
504 720
458 975
2 886
525

V současné době patří mezi hlavní těžařské lokality kaolinu v České republice Karlovarsko,
Kadaňsko, Podbořansko a Plzeňsko. Další menší ložiska kaolinu se nacházejí na Znojemsku.
V Karlovarském kraji se nachází přibližně 5,5 km2 těžebních ploch a mezi největší doly patří
důl u obce Božičany, Jimlíkov a Hroznětín. Karlovarsko je typické těžbou nejkvalitnějších
kaolinů pro výrobu porcelánu (KJ) a jejich náhrady (KT). V Plzeňském kraji se nachází
přibližně 6,5 km2 s největším dolem u obce Kaznějov a Lomnička a kaolin, zde těžený, je
vhodný pro papírenský průmysl (KP). V Ústeckém kraji se nachází 3 km2 dolů kaolinu
s největším dolem za obcí Podbořany, který je řešený v této práci. Kaolin je vyhodnocený jako
kaolin pro výrobu porcelánu (KJ), ale kvalitou odpovídá spíše kaolinu pro keramický průmysl
(KK). [6]

Obrázek 14: Ložiska/těžba kaolinu v ČR, zdroj [6] (1. Karlovarsko, 2. Kadaňsko, 3. Podbořansko, 4.
Plzeňsko, 5. Znojemsko)

4.2

Ložisko Podbořany

Kaolin na Podbořansku vznikl alterací permokarbonských arkóz a používá se převážně pro
výrobu ostatní keramiky, elektroporcelánu a sanitární keramiky. Nicméně může být použit i pro
výrobu porcelánu a v papírenském průmyslu.

Z toho 9 mil. tun je vhodných pro hlubinnou těžbu, která v současné době neprobíhá.

4.3

Důlní práce

Jak již bylo zmíněno, v ložisku Krásný Dvůr v dobývacím prostoru Podbořany byla důlní
práce zahájena v roce 1965. Ložisko bylo otevřeno z jižní části, kde byl kaolin nejvíce
přístupný. Otvírka se uskutečnila jámovým lomem směrem k severu.
Před zahájením skrývkových prací je prováděna selektivní skrývka kulturních vrstev půd.
Tyto půdy jsou odvezeny na deponie ornice. Stávající deponie 1 je umístěna v jihovýchodní
části dobývacího prostoru a je zde deponováno 25 500 m3 ornice. Druhá deponie se vytváří
v severovýchodní části území a je zde uloženo 1 500 m3 ornice. Na tuto deponii bude uložena
ornice, která se vytěží při současné otvírce další části dobývacího prostoru. Na tuto deponii by
mělo být uloženo přibližně 24 600 m3 ornice.
Skrývkové práce probíhají v severní části dobývacího prostoru souběžně s těžbou kaolinu.
Celý objem nadloží je ukládán na vnitřní výsypku v jižní části dobývacího prostoru a je
urovnáván tak, aby byl v souladu s plánem rekultivace a byl napojen na okolní terén. Stejným
způsobem se ukládá i celý objem výklizu.

4.4

Dopady těžby na životní prostředí

Těžba s sebou přináší narušení, degradaci nebo devastaci krajiny bez ohledu na to, zda se
jedná o těžbu povrchovou nebo hlubinnou. Hlubinná těžba je typická pro ložiska ve velkých
hloubkách pod povrchem a nedochází při ní k plošné devastaci území. U tohoto typu těžby však
hrozí zborcení tunelů, a tím vznik poklesových kotlin a propadlin. V této práci je ale řešen důl
povrchový. Z důvodu sejmutí ornice s sebou povrchová těžba přináší plošnou devastaci území,

která negativně ovlivňuje abiotické i biotické složky prostředí. Při následné těžbě dochází
k ovlivnění hladiny podzemní vody. Vizuálně člověk vnímá jako první morfologické narušení
krajiny v podobě odvalů, propadů či těžebních řezů lomu.

Obrázek 15: Deponie zbytkového písku po plavení, Foto: autor

Jak je jasně patrné, v tomto případě došlo k výraznému narušení krajinného rázu za obcí
Buškovice, kde dochází k plavení kaolinu. Deponie zbytkového písku s sebou přináší i další
problémy. Za nepříznivých povětrnostních podmínek dochází k vátí písku a ten je unášen na
obec Buškovice a následně pak na Podbořany. Z tohoto důvodu je snaha deponii zatravnit a
zamezit tak větrné erozi.
Další problém souvisí s dopravou kaolinu z prostoru dolu do plavírny kaolinu, jenž se
v dole těží suchou formou, tzn. těžba nad hladinou podzemní vody. Firma Kaolin Hlubany, a.s.
sice vybudovala cestu, která tvoří částečný „obchvat“ obce, avšak v současné době přes část
Buškovic projíždí desítky kamionů denně. To má za následek zvýšenou hlučnost, prašnost a
zvýšené znečištění silnic a nemovitostí v části obce. Buškovice nejsou odkanalizované, a prach,
který padá z projíždějících nákladních automobilů, se drží na vozovce, a tím dochází k dalšímu
šíření znečištění.

5. STABILITA KRAJINY
Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2, hlavním úkolem rekultivace je vytvoření ekologicky
stabilní krajiny, tzn. krajiny, která bude schopná odolávat změnám vyvolaným vnějším
zásahem. Stabilita krajiny stoupá s rostoucí biodiverzitou a se zvyšujícím se obsahem biomasy.
Základní význam pro zajištění ekologické stability mají ekologicky významné segmenty
krajiny, jež jsou tvořeny ekosystémy s relativně vyšší vnitřní ekologickou stabilitou, nebo
v nichž tyto ekosystémy převažují. Označujeme tak jednoznačně vymezené a ohraničené
krajinné prostory, které se svým charakterem výrazně odlišují od okolních krajinných prostorů,
jako je například listnatý remíz uprostřed polí. Soubor těchto ekologicky významných
segmentů krajiny tvoří kostru ekologické stability. [7]
Z pohledu životního prostředí je cílem rekultivace vytvořit ekologicky významný segment
krajiny a ten pak následně začlenit do okolí. Abychom tak mohli učinit, je třeba porovnat
současný stav segmentu se stavem přírodním.

5.1

Koeficient ekologické stability – KES

Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv.
stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků. KES je možné získat třemi způsoby, a to
metodou dle Míchala, Miklóse a metodou Agroprojekt. Každý postup používá odlišný způsob
výpočtu, proto vycházejí jiné výsledné hodnoty, tím pádem i třída zatřídění. Pro tuto práci jsem
zvolil metodu dle Míchala. Ta bude v této části popsána a následně v kapitole 6 pro jednotlivé
návrhy vypočítána a vyhodnocena.

Dle Míchala
Při tomto druhu výpočtu se vychází ze vzorce:
𝐾𝐸𝑆 = ∑
𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ

kde:

𝐿𝑃 + 𝑉𝑃 + 𝑇𝑇𝑃 + 𝑃𝑎 + 𝑀𝑜 + 𝑆𝑎 + 𝑉𝑖
𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙. 𝑒𝑘𝑜𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚𝑦
=
𝑂𝑃 + 𝐴𝑃 + 𝐶ℎ
𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙. 𝑒𝑘𝑜𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚𝑦

Stabilní prvky
LP - lesní půdy
VP - vodní plochy a toky
TTP - trvalý travní porost
Pa - pastviny
Mo - mokřady
Sa - sady
Vi - vinice

Nestabilní prvky
OP - orná půdy
AP - antropogenizované plochy
Ch - chmelnice

Tabulka 2: Popis koeficientů pro výpočet KES dle Míchala

Ze získané hodnoty pak můžeme prvek klasifikovat jako:
KES ≤ 0,10

území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické
funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány technickými zásahy

0,10 ≤ KES ≤ 0,30

území nadprůměrně využívané se zřetelným narušením přírodních
struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány
technickými zásahy

0,30 ≤ KES ≤ 1,00

území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou,
oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich
značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové
energie

1,00 ≤ KES ≤ 3,00

vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými

přírodními

strukturami,

důsledkem

je

i nižší potřeba energo – materiálových vkladů
KES ≥ 3,00

přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky
stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem

5.2

Stupeň ekologické stability – SES

Stupeň ekologické stability vyznačuje významnost krajinného prvku pro daný ekosystém.
Na rozdíl od KES je při výpočtu SES zahrnut a zohledněn stav jednotlivých krajinotvorných
prvků, které se na území vyskytují. Celkový SES se vypočítá jako vážený průměr ploch
jednotlivých složek. Váhy k jednotlivým prvkům jsou přiřazovány dle významnosti každého
segmentu pro krajinu a celková hodnota SES se vyčíslí dle následujícího vzorce:
𝑆𝐸𝑆 =

∑ 𝑆𝐸𝑆𝑖 ∗ 𝐹𝑖
∑𝐹

, kde:

Fi = plocha prvku
SESi = stupeň významnosti prvku
F = celková plocha území
SES = celkový stupeň ekologické stability

Škála stupně významnosti prvku pro území a následně pro jeho ekologickou stabilitu se
pohybuje v rozmezí 0-5, kde 0 je prvek bez významu pro ekologickou stabilitu, jako je
například intravilán. Hodnota 3 je prvek se středním významem. Do této skupiny patří
například lesy nepůvodních monokultur nebo maloplošné sady. Hodnota 5 je charakterizována
jako prvek velmi významný pro ekologickou stabilitu a do této skupiny patří porosty
s přirozenou a přírodě blízkou dřevinnou skladbou nebo stabilizované mokřady všeho druhu.
Stupeň ekologické stability jednotlivých návrhů bude opět vypočítán v kapitole 6.

5.3

Územní systém ekologické stability – ÚSES

ÚSES je vybraná soustava stávajících ekologicky významných segmentů krajiny doplněná
o další skladební části, které jsou účelně rozmístěny podle funkčních kritérií a prostorových
parametrů, tvoří územní systém ekologické stability. [7]
ÚSES je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu (Zákon ČNR č. 114/92 Sb.). Mezi hlavní cíle
ÚSES patří uchování a zabezpečení nerušeného vývoje přirozeného geofondu krajiny a
vytvoření optimálního prostorového základu ekologicky stabilních ploch v krajině z hlediska
zabezpečení jejich maximálního kladného působení na okolní méně stabilní části.

Mezi skladebné prvky ÚSES patří:
Biocentrum – biotop nebo soubor biotopů v krajině, jehož stav a velikost umožňuje trvalou
existenci přirozeného/přírodě blízkého ekosystému
Biokoridor – neumožňuje trvalou existenci rozhodující části organismů, umožňuje však jejich
migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť
Interakční prvek – svou velikostí a stavem ekologických podmínek doplňuje dílčím, ale
zásadním způsobem ekologická biocentra a biokoridory
Dle biogeografického významu rozdělujeme prvky ÚSES na prvky s lokálním,
regionálním a nadregionálním významem. S tímto dělením souvisí i rozloha těchto prvků, která
se pohybuje od malých ploch do 10 ha u lokálních prvků až po plochy s rozlohou 1000 ha u
nadregionálních prvků.
Je třeba si uvědomit, že v rámci rekultivace může vzniknout ekologicky významný
segment krajiny, který lze následně zakombinovat do prvků ÚSES. Řešená plocha rekultivace
je přibližně 35 ha, což svou rozlohou umožňuje vznik regionálního biocentra (plocha
regionálního biocentra je v rozmezí od 10 do 50 ha).

5.4

Stávající ÚSES v okolí

Nově vzniklý ekologický segment krajiny by bylo vhodné propojit se současnými prvky
územního systému ekologické stability. Z toho důvodu je přiložen obrázek současného stavu
ÚSESu v okolí povrchového dolu.

Obrázek 16: ÚSES v okolí povrchového dolu, zdroj: ÚSES [online]. In: . [cit. 2018-05-24]. Dostupné z:
http://geoportal.gov.cz/arcgis/services, upraveno autorem

Jak je patrné z obrázku, v okolí 5 km od povrchového dolu se nenachází žádný z prvků
ÚSES, proto je důležité vytvořit v tomto území ekologický segment krajiny, který bude
následně využit pro tvorbu biocentra. Takto vzniklý segment krajiny by bylo pravděpodobně
problematické napojit na současné prvky ÚSES z důvodu velké vzdálenosti, antropogenních
překážek a nedostatku aktivních segmentů v okolí. Je však nutné si uvědomit, že takto vzniklý
ekologický prvek je velmi cenným prvkem pro ekologickou stabilitu krajiny i přesto, že nebude
napojen na současné, aktivní části ÚSES.

6. NÁVRH REKULTIVACE VYBRANÉHO ÚZEMÍ
V této části práce jsou popsány varianty řešení rekultivačních prací na území kaolinového
dolu za obcí Podbořany.

Obrázek 17: Letecký snímek současné situace

Při vyhodnocení nejvhodnějšího způsobu rekultivace bylo přihlédnuto k mnoha faktorům,
jako například k současnému stavu pozemků, k morfologii území a k současným požadavkům
na ochranu krajiny. Součástí je popis technologické části rekultivace, finanční analýza,
posouzení ekologické stability navržené varianty a grafická část v příloze.
První varianta, která je v práci popsána, koresponduje se sanačním a rekultivačním plánem
a s největší pravděpodobností bude na území realizována. Druhá varianta je mnou navržený
způsob rekultivace. Při návrhu tohoto řešení jsem přihlížel převážně k místním podmínkám a
k rekultivacím vytvořených v okolí.

6.1

Varianta I. - Lesnicko-zemědělsko-hydrická rekultivace [5]

Tato varianta zahrnuje kombinaci tří typů rekultivace. Každý z nich bude aplikován
v jiné míře a použit na vhodné části dolu.

Při návrhu bylo přihlíženo k aktuálnímu sanačnímu a rekultivačnímu plánu a je oficiální
variantou, podle které se bude provádět následná rekultivace.
Lesnická rekultivace vytvoří velmi ceněná společenstva. Ta mají kladný vliv nejen na
vlastní zalesněnou plochu, ale i na své okolí. V krajině plní mnoho funkcí, mezi hlavní patří
funkce protierozní, stabilizační, hydrická a klimatická. Lesnická rekultivace bude realizována
na všech svazích lomu a na svazích a etážích vnitřní a vnější výsypky. Při jejím návrhu je nutné
přizpůsobit druhovou skladbu přirozenému ekosystému a použít domácí druhy dřevin. Tento
typ rekultivace bude použit na necelých dvou třetinách pozemku a tato plocha bude po
dokončení rekultivačních prací převedena v katastru nemovitostí do kultury lesní pozemek.
Zemědělská rekultivace bude navržena na všechny plochy, které svým tvarem,
umístěním a velikostí vyhovují potřebám zemědělského obhospodařování, tzn. bude použita na
část etáží vnitřních výsypek, na současnou technologickou plochu, část vnější výsypky a na
plochy po zpracovaných deponiích ornice. Zemědělská rekultivace se využije přibližně na
třetině území. Tyto pozemky budou po ukončení rekultivačních prací převedeny do
zemědělského půdního fondu.
V severní části území dojde po ukončení těžby a zastavení čerpání podzemních vod
k nastoupání hladiny. Tak bude vytvořeno prostředí pro hydrickou rekultivaci. Malá vodní
plocha by měla být co nejpřirozenější, měla by vytvořit životní prostředí pro vodní rostliny a
zvěř, a tím založit ekologicky stabilní systém. Volná hladina by měla nastoupat do úrovně 300
m n. m..

6.1.1 Technická část rekultivace
Jak již bylo zmíněno v předchozích částech popisujících rekultivaci obecně, hlavním cílem
technické části rekultivace je připravit vhodné podmínky pro biologickou rekultivaci v podobě
tvaru území a charakteru zemin na jeho povrchu. Tvarování území probíhá na dotěžených
částech lomu souběžně s těžbou na částech aktivních.
Terénní úpravy svahů
Tyto terénní úpravy budou realizovány jak na závěrových svazích lomu, tak na svazích
jednotlivých etáží výsypek a budou probíhat již v průběhu těžby. Cílem je získat stabilní svahy,
na kterých by nemělo docházet k sesuvům. Toho bude docíleno zvolením vhodného sklonu

svahů a následnou biologickou rekultivací. Rozsah provedených terénních úprav na svazích
lomu bude přibližně 78 000 m3.
Celoplošné terénní úpravy
Celoplošné terénní úpravy proběhnou na rovinných plochách, odstraní se drobné
nerovnosti a erozní rýhy. Tyto úpravy budou z praktických důvodů probíhat až před zahájením
vlastní biologické rekultivace, čímž se současně odstraní buřeň. Úpravy tohoto typu budou
prováděny v rozsahu přibližně 23 000 m3.
Navezení ornice
Nezbytnou součástí rekultivace je vytvoření úrodné vrstvy půdy. K tomuto kroku se
použije deponovaná ornice získaná v průběhu těžby. V současné době je zásoba ornice 25 500
m3 a při následné těžbě je počítáno se ziskem dalších 24 600 m3. To znamená, že je k dispozici
přibližně 50 100 m3 ornice. Ta bude po ukončení terénních úprav přemístěna na plochy určené
pro zemědělskou rekultivaci. V případě navezení ornice ve standardní mocnosti 50 cm, bude
k převrstvení ploch plánované zemědělské rekultivace využito pouze 30 000 m3 ornice.
Zbývajícím objemem, tzn. 20 100 m3, dojde k vylepšení okolních zemědělských pozemků.

6.1.2 Biologická část rekultivace
Lesnická rekultivace
Základ pro lesnickou rekultivaci tvoří převážně listnaté dřeviny. Ty mají v první fázi
svou meliorační funkcí podstatný význam při přeměně zeminy na půdu. Jejich skupiny se na
ploše střídají a po redukci pomocných dřevin dojde ke smíšení s různým vertikálním a
horizontálním členěním. Lesnická rekultivace proběhne za přibližně stejných podmínek, jako
je již realizována na plochách vnější výsypky. Pro rekultivaci budou použity dřeviny, které
odpovídají původnímu výskytu, tzn.:
stromy: dub zimní, dub letní, habr, lípa, javor klen, jasan, bříza, jeřáb
keře: ptačí zob, růže šípková, dřín, svída, líska, řešetlák, zimolez
Před samotnou výsadbou je vhodné nechat půdu projít dvouletou agropřípravou, při níž
dojde k částečnému zúrodnění půdy. Při výsadbě musíme zohlednit stanovištní podmínky,
zejména půdní vlhkost. Základní výsadba bude probíhat na podzim do předem připravených
kopaných jamek a využijí se 2 až 4 leté školní sazenice. Kvalita sazenic musí odpovídat

požadavkům vyhlášky č. 80/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o
evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
Na všech použitých sazenicích musí probíhat následná pěstební péče, která má zajistit
lesní kulturu. V prvních letech dojde k okopání, obžínání sazenic a následnému vyžíhání
buřeně. Sazenice budou přihnojeny plným hnojivem. Dále musí být provedena ochrana proti
škodám způsobených zvěří nátěrem repelentního přípravku.
V případě odumření nebo poškození některých sazenic bude docházet k dosadbě dřevin.
Dále musí probíhat výchovné, udržovací a tvarovací prořezávky.
Pěstební péče proběhne podle stavu porostu, vývoje klimatických podmínek
a případných dalších okolností, v rozsahu pěti až dvanácti let.
Zemědělská rekultivace
Jednotlivé plochy budou po ukončení návozu ornice upraveny, pohnojeny
a zorány. V průběhu biologické rekultivace proběhne pětiletý meliorační agrocyklus, při kterém
dojde k použití luskovitoobilné směsi a vojtěšky. Na závěr cyklu bude vyset trvalý travní porost.
To by mělo vést k získání úrodné, biologicky oživené zemědělské plochy.
Hydrická rekultivace
Po nastoupání hladiny v místě hydrické rekultivace bude tento prostor ponechán
sekundární sukcesi. Ta povede k vytvoření přirozeného a vyváženého ekosystému.

6.1.3 Finanční analýza
Finanční analýza proběhla ve dvou fázích. V první fázi byly určeny celkové plochy
jednotlivých rekultivací a byly zaneseny do tabulky 3.
Tabulka 3: Výměra, typ rekultivace, popis plochy – varianta I.

PLOCHA

ROZLOHA
2
[ha]
[m ]

1

19455

1,95

2

7226

0,72

3

8460

0,85

4
5
6
7

13324
24770
33072
106307
3414

1,33
2,48
3,31
10,63
0,34

8

246080

24,61

Celková plocha
rekultivace

355800

35,58

TYP REKULTIVACE

Zemědělská
rekultivace

POPIS
Rovinná plocha na severovýchodní
hranici lomu
Stávající deponie na jihovýchodní
hranici lomu
Plošina etáže výsypky na jihovýchodní
hranici lomu
Vnější výsypka 1
Vnější výsypka 2
Technologická plocha

Hydrická rekultivace

Báze zbytkové jámy
Svahy lomu, svahy vnitřních i vnějších
Lesnická rekultivace
výsypek, malé plochy etáží

Následně byla k jednotlivým plochám přirazena jednotková cena prací, které budou
v rámci rekultivace prováděny. Ceny uvedené v tabulce 3 jsou přibližné a čerpané ze sanačního
a rekultivačního plánu. [5] V něm se tyto ceny stanovily na základě skutečných nákladů
rekultivačních akcí realizovaných ve srovnatelných podmínkách. Tyto částky jsou na cenové
úrovni roku 2010 a při cenové kalkulaci v dnešní době by bylo nutné je přepočítat.
Jak je možné vidět v tabulce 4, celkové náklady na realizaci sanace a rekultivace
kaolinového dolu jsou vyčísleny na přibližně 28 000 000 Kč. Ve smyslu zákona č. 168/19993
Sb. § 37 a, odst. 1. je organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků na vypořádání
důlních škod. Tato rezerva je tvořena na vrub nákladů a musí odpovídat potřebám na
vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, případně v předstihu před
jejich vznikem.

Tabulka 4: Finanční analýza – varianta I

Varianta I - finanční analýza
TECHNICKÁ REKULTIVACE
Jednotková
cena
Terénní upravy
[Kč/m3]
rovina
70
svah
95
3
[Kč/m ]
Navezení ornice
70
[Kč/m2]
Úprava komunikace
400
BIOLOGICKÁ REKULTIVACE
Zemědělská rekultivace
[Kč/ha]
agrocyklus 1. rok
20 000
agrocyklus 2. rok
15 000
agrocyklus 3. rok
15 000
agrocyklus 4. rok
15 000
agrocyklus 5. rok
15 000
Celkem
80 000
Lesnická rekultivace
[Kč/ha]
příprava
20 000
základní výsadba +
180 000
pěstební péče
pěstební péče + dosadba 100 000
pěstební péče 3.-5. rok
170 000
pěstební péče 6.-12. rok 130 000
Celkem
600 000
Hydrická rekultivace
CELKOVÉ NÁKLADY REKULTIVACE

Rozsah

Cena

[m3]
23374
77525
3
[m ]
29863
[m2]
2840

[Kč]
1636180
7364875

[ha]
10,63
10,63
10,63
10,63
10,63

2090410
1136000

212614
159460
159460
159460
159460
850455

[ha]
24,61

492160

24,61

4429440

24,61
24,61
24,61

2460800
4183360
3199040
14764799
0
27843000

0,34

6.1.4 Posouzení ekologické stability návrhu
Jelikož by mohlo být rekultivované území zařazeno do stávající kostry územního systému
ekologické stability, je nutné vypočítat koeficient ekologické stability KES a stupeň ekologické
stability popsané v kapitole 5.
𝐾𝐸𝑆 = ∑
𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ

𝐿𝑃 + 𝑉𝑃 + 𝑇𝑇𝑃 + 𝑃𝑎 + 𝑀𝑜 + 𝑆𝑎 + 𝑉𝑖
24,61 + 0,34
=
= 2,35
𝑂𝑃 + 𝐴𝑃 + 𝐶ℎ
10,63

Jak je patrné z výpočtu, hodnota KES se pohybuje v rozmezí 1,00 ≤ KES ≤ 3,00, z čehož
plyne, že se jedná o krajinu vcelku vyváženou. Při výpočtu bylo uvažováno s „nejhorším“
možným výsledkem, tzn. v rámci zemědělské rekultivace vznikne orná půda. V případě, že by
místo orné půdy vznikaly pastviny nebo trvalé travní porosty, hodnota koeficientu KES by
rostla.
Pro výpočet SES jsem vytvořil tabulku s výměrou ploch a s přiřazenou hodnotou dle jejich
významu pro ekologickou stabilitu.
Tabulka 5: Data pro výpočet SES – varianta I

ROZLOHA

PLOCHA

2

1
2
3
4
5
6
7
8
Celková plocha
rekultivace

𝑆𝐸𝑆 =

[m ]
19455
7226
8460
13324
24770
33072
106307
3414
246080

[ha]
1,95
0,72
0,85
1,33
2,48
3,31
10,63
0,34
24,61

355800

35,58

TYP REKULTIVACE

Zemědělská
rekultivace

Hydrická rekultivace
Lesnická rekultivace

VÝZNAM PRO
EKOLOGICKOU
STABILITU
1
1
1
1
1
1
4
4

∑ 𝑆𝐸𝑆𝑖 ∗ 𝐹𝑖
1 ∗ 10,63 + 4 ∗ 0,34 + 4 ∗ 24,61
=
= 3,10
∑𝐹
10,63 + 0,34 + 24,61

Při výpočtu byla opět zvažována nejhorší možná varianta a hodnota SES vyšla 3,1 z čehož
plyne, že se jedná o prvek se středním významem pro krajinu. Je však nutné si uvědomit, že
území v prvních letech po dokončení rekultivace plochy nebude odpovídat těmto výpočtům.

6.2

Varianta II. - Hydricko-lesnická rekultivace

Další variantou je rekultivace vodohospodářská. Tento typ je možný pouze v případě,
že se v blízkosti lomu nachází vodní tok, nebo je zde poměrně nízká hladina podzemní vody a
v průběhu těžby je z prostoru dolu čerpána. Pokud se zvolí tato možnost, je do prostoru
vytěženého ložiska sveden vodní tok nebo je zastaveno čerpání podzemních vod, a ty následně
ložisko zaplaví. Tento způsob je na Podbořansku využit u dalších 3-5 vytěžených ložisek
kaolinu. Zatopené lomy jsou hojně využívány k rekreačním účelům. Z tohoto důvodu jsem se
rozhodl zpracovat alternativní návrh na rekultivaci tímto způsobem. Součástí řešení je opět
popis technologické části, finanční analýza a posouzení ekologické stability.

6.2.1 Technická část rekultivace
Hlavním úkolem při technické části vodohospodářské rekultivace je posouzení stability
svahů a jejich následná úprava do přípustných sklonových poměrů. V tomto případě je
minimální sklon svahu navržen v poměru 1:3. Tento poměr je orientační a v případě realizace
tohoto typu rekultivace by bylo nutné stabilitu svahu posoudit způsobilým geotechnikem. Dále
je nutné počítat s přítokem podzemních vod a se soudržností jílovitých zemin, které mohou být
vodou rozplavovány. Z tohoto důvodu bude probíhat postupné hutnění navážky. Nepříznivým
následkem napouštění lomu může být utržení svahů a spolu s tím spojená nebezpečí. Ze stěn
důlního prostoru budou také odtěženy uvolněné kameny, zátrhy a převisy. V západní části bude
vytvořena větší písčitá pláž s pozvolným vstupem do vody umožňující využívat vzniklou vodní
plochu pro rekreační účely. Stejným způsobem vznikne pláž v menším rozsahu také v jižní části
rekultivace. K tomuto účelu bude použit zbytkový písek po plavení kaolinu, který společnost
Kaolin Hlubany skladuje u plavírny kaolinu za obcí Buškovice. Při úpravě terénu budou také
vytvořeny plošky několik desítek centimetrů pod plánovanou hladinou. Ty po zatopení vytvoří
mělké tůně a mokřady umožňující růst kořenujících vodních rostlin. Budou také využívány
obojživelníky v jejich reprodukčním období.
Okolní terén bude upraven pro následné osázení dřevinami popsanými níže. Kombinace
technické a biologické rekultivace okolí vodní nádrže plní mimo jiné také protierozní funkci.
Jelikož se celé řešené území nachází v mírném svahu a okolí tvoří hlavně zemědělská půda,
musíme při návrhu dbát na zamezení smyvu zemědělské půdy do vodního recipientu, zvláště
když se v tomto způsobu rekultivace uvažuje převážně s rekreačním využíváním vodní nádrže.
V rámci rekultivace budou zachovány dvě rovinné plochy ve východní části dolu pro
zemědělskou rekultivaci.

6.2.2 Biologická část rekultivace
Okolí nově vzniklé vodní plochy bude ponecháno přirozené obnově, což povede ke
vzniku ekosystému, který je z hlediska ekologie, ochrany biodiverzity a ekologické stability
krajiny nesrovnatelně kvalitnější a hodnotnější než ekosystém vzniklý lidskou činností.
Přirozené obnově se doporučuje ponechat přibližně 25 % z revitalizovaného území.

Lesnická rekultivace proběhne stejně jako v předchozí variantě. Pro rekultivaci budou
zvoleny druhy stromů a keřů odpovídající klimatickým a morfologickým podmínkám řešeného
území. Na nově vzniklém lesním porostu bude probíhat následná pěstební péče.

6.2.3 Finanční analýza
Při finanční analýze jsem postupoval stejným způsobem jako v předchozí kapitole. Nejdříve
jsem si vytvořil tabulku s výměrou pozemků.
Tabulka 6: Výměra, typ rekultivace, popis plochy – varianta II.

PLOCHA

ROZLOHA
2

[m ]
1

19455

2

7226

3

125827

4

27071

5

11610

8

164611

Celková plocha
rekultivace

355800

TYP REKULTIVACE

POPIS

[ha]
Rovinná plocha na severovýchodní
hranici lomu
Stávající deponie na jihovýchodní
0,72
hranici lomu
Nově vzniklá plocha po úpravě svahů na
12,58 Hydrická rekultivace
hlavní technologické ploše
Písečná pláž na severozápadě vodní
2,71
Ostatní rekultivace
plochy
1,16
Písečná pláž na východě vodní plochy
Svahy lomu, svahy vnitřních i vnějších
16,46 Lesnická rekultivace
výsypek, malé plochy etáží
1,95

Zemědělská
rekultivace

35,58

Následně jsem k jednotlivým plochám přiřadil jednotkovou cenu prací, které se budou
v rámci rekultivace provádět. Ceny uvedené v tabulce 7 jsou opět přibližné a čerpané ze
sanačního a rekultivačního plánu. [5] Jak jsem již napsal v kapitole 6.1.3, tyto ceny byly
stanoveny na základě skutečných nákladů rekultivačních akcí realizovaných ve srovnatelných
podmínkách. Tyto částky jsou na cenové úrovni roku 2010 a při cenové kalkulaci v dnešní době
by bylo nutné je přepočítat.

Tabulka 7: Finanční analýza – varianta II

Varianta II - finanční analýza
TECHNICKÁ REKULTIVACE
Jednotko
vá cena
Terénní úpravy
rovina
svah

[Kč/m3]
70
95
3

Rozsah

Cena

[m3]
23374
77525

[Kč]
1636180
7364875

3

[Kč/m ]
70
100

[m ]
13340
38681

933800
3868100

[Kč/m2]
Úprava komunikace
400
BIOLOGICKÁ REKULTIVACE
Zemědělská rekultivace
[Kč/ha]
agrocyklus 1. rok
20 000
agrocyklus 2. rok
15 000
agrocyklus 3. rok
15 000
agrocyklus 4. rok
15 000
agrocyklus 5. rok
15 000
Celkem
80 000
Lesnická rekultivace
[Kč/ha]
příprava
20 000
základní výsadba +
180 000
pěstební péče
pěstební péče + dosadba 100 000
pěstební péče 3.-5. rok 170 000
pěstební péče 6.-12. rok 130 000
Celkem
600 000
Hydrická rekultivace
CELKOVÉ NÁKLADY REKULTIVACE

[m2]
2840

1136000

Navezení ornice
Navezení písku

[ha]
2,67
2,67
2,67
2,67
2,67

53400
40050
40050
40050
40050
213600

[ha]
16,46

329200

16,46

2962800

16,46
16,46
16,46

1646000
2798200
2139800
9876000
0
21601000

12,58

6.2.4 Posouzení ekologické stability návrhu
V této kapitole jsem vypočítal koeficient KES a SES obdobně jako v kapitole 6.1.4. Při
výpočtu jsem opět vycházel ze vzorce v kapitole 5.
𝐾𝐸𝑆 = ∑
𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ

𝐿𝑃 + 𝑉𝑃 + 𝑇𝑇𝑃 + 𝑃𝑎 + 𝑀𝑜 + 𝑆𝑎 + 𝑉𝑖
16,46 + 12,58
=
= 4,44
𝑂𝑃 + 𝐴𝑃 + 𝐶ℎ
2,67 + 3,87

Koeficient KES vyšel KES ≥ 3, což značí přírodní, či přírodě blízkou krajinu. Je však nutné
si uvědomit, že tato varianta rekultivace vytváří převážně rekreační území, které je stále
ovlivňováno člověkem.
Pro výpočet SES jsem opět vytvořil tabulku s výměrou ploch a s přiřazenou hodnotou dle
jejich významu pro ekologickou stabilitu.
Tabulka 8: Data pro výpočet SES – varianta II.

PLOCHA

ROZLOHA
2

TYP REKULTIVACE

1

[m ]
19455

[ha]
1,95

2

7226

0,72

3
4
5
8
Celková plocha
rekultivace

125827
27071
11610
164611

12,58 Hydrická rekultivace
2,71
Ostatní rekultivace
1,16
16,46 Lesnická rekultivace

355800

35,58

𝑆𝐸𝑆 =

Zemědělská
rekultivace

VÝZNAM PRO
EKOLOGICKOU
STABILITU
1
1
3
1
1
4

∑ 𝑆𝐸𝑆𝑖 ∗ 𝐹𝑖
1 ∗ 2,67 + 3 ∗ 12,58 + 1 ∗ 3,87 + 4 ∗ 16,46
=
= 3,09
∑𝐹
2,67 + 12,58 + 3,87 + 16,46

Při výpočtu se uvažovalo s nejhorší možnou variantou. Hodnota SES vyšla 3,09 z čehož
plyne, že se jedná o prvek se středním významem pro krajinu. Platí zde však stejné podmínky
jako při výpočtu KES - krajina bude následně využívána pro rekreační účely.

6.3

Porovnání variant

Navržené plochy, ceny jednotlivých rekultivací a hodnoty koeficientů KES a SES byly pro
přehlednost porovnání zapsány do tabulky.
Tabulka 9: Data pro porovnání variant

VARIANTA I
[ha]
zemědělská
10,63
Plochy
lesnická
24,61
rekultivací hydrická
0,34
ostatní
[kč]
Cena rekultivace
27 843 000,00
[-]
KES
2,35
SES
3,1

VARIANTA II
[ha]
2,67
16,46
12,58
3,87
[kč]
21 161 000,00
[-]
4,44
3,09

Jak je patrné, hlavní rozdíl mezi navrženými způsoby je v zastoupení ploch jednotlivých
rekultivačních metod. V první navržené variantě vznikne v rámci zemědělské rekultivace o 8
ha zemědělské půdy více. To samé platí i v rámci lesnické rekultivace, kde znovu vznikne o 8
ha více lesnických ploch. Naopak v rámci hydrické rekultivace vznikne o 12 ha vodních ploch
více u varianty II.
Odlišnosti jsou zjevné i u finančních nákladů. První řešení je přibližně o 6,5 mil. korun
dražší. To je způsobeno tím, že bude třetina rekultivovaného území zatopena a jediné náklady,
které na této ploše vzniknou, bude cena terénních úprav.
Další rozdíl je v koeficientu KES. Ten pro první možnost vyšel 2,35 a pro druhou 4,44. To
je způsobeno větším zastoupením ekologicky stabilních ploch u varianty II. Tyto hodnoty jsou
však zkreslené a počítat s nimi můžeme až v pozdějším stádiu rekultivace, kdy dojde
k částečnému vývoji území.
Posledním rozdílem mezi rekultivacemi je následné využití území. První způsob může být
využit ke vzniku biocentra. Druhý je brán jako území s rekreačním potenciálem. Koncentrace
lidí spojená s touto rekreací může zapříčinit plašení zvěře a ničení přírodních ekosystémů.
Avšak oba typy rekultivace mají potenciál vytvořit v krajině hodnotné prvky.

7. ZÁVĚR
V práci byly popsány rekultivace z obecného hlediska a následně navržena dvě řešení pro
povrchový důl poblíž Podbořan. První z možností je v souladu se sanačním a rekultivačním
plánem. Při řešení druhého, alternativního návrhu, jsem vycházel z vlastních znalostí místních
podmínek. V závěru jsem provedl jejich porovnání a objektivní zhodnocení.
V případě subjektivního srovnání obou možností rekultivace vyplynuly dva hlavní faktory,
na jejichž základě jsem se rozhodoval. Po celkovém uvážení nejsem schopen se zcela a jistě
přiklonit ani k jedné ze zmíněných variant. Částečně bych zvolil rekultivaci varianty I.
z důvodu možného vzniku přirozeného přírodního prostředí, které má potenciál vytvořit
biocentrum. To se v blízkém okolí nenachází a do budoucna by mohlo zlepšit ekologickou
situaci. Na základě toho, že využívám oba bývalé, v současné době zatopené lomy, bych volil
vlastní alternativu, jelikož by vzniklo území vhodné pro rekreaci.
Po zvážení všech hledisek bych doporučil variantu I. S největší pravděpodobností nedojde
ke změně sanačního a rekultivačního plánu, jenž počítá s variantou I. a na území bude
provedena lesnicko-zemědělsko-hydrická rekultivace. Ta vytvoří ekologicky stabilní krajinu
s možností vzniku osamoceného biocentra, které patrně nepůjde napojit na ostatní prvky ÚSES,
ale pro své okolí bude velmi významné. S ohledem na změnu obvyklých praktik od doby
vytvoření návrhu může mé vlastní řešení sloužit jako aktualizace a doplnění stávajícího
způsobu.
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