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1. Představení ČMŠ

2. Podklady pro návrhová opatření

3. Rekultivace

a) Plán managementu biodiverzity

I. Druhová ochrana

II. Biotopová (stanovištní) ochrana

III. Invazní druhy rostlin

IV. Výsadby ovocných stromů, alejí, sadů

b) Finální Plán sanace a rekultivace

I. Technická rekultivace

II. Biologická rekultivace

i. Lesnická rekultivace

ii. Zemědělská rekultivace

iii. Vodní rekultivace

iv. Ostatní rekultivace (přírodě blízka obnova)

4. Národní projekty a spolupráce v oblasti ochrany přírody

5. Mezinárodní projekty a spolupráci v oblasti ochrany přírody

6. Osvěta a propagace

Název prezentace - Autor

Stránka č. 2 - 3.10.2019

Obsah prezentace



Koexistence těžby s ochranou přírody – Kristýna Šebková

Stránka č. 3 – 26.9.2019

Celkem 27 provozoven



Stránka č. 4 - 26.9.2019

Dokumenty týkající se ochrany přírody

Podklady pro plánovací a realizační činnost

Koexistence těžby s ochranou přírody – Kristýna Šebková

INTERNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTY

HeidelbergCement Sustainability Commitments 2030

Biodiversity handbook

Plány managementu biodiverzity

Plány sanace a rekultivace

Konkrétní projekty

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR

Strategie ochrany biologické rozmanitosti České Republiky

2016-2025

Střednědobé vyhodnocení Strategie EU pro oblast biodiverzity 

do roku 2020

Strategický plán Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) do 

roku 2020

ZÁVAZNÁ STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, BIOLOGICKÉ

HODNOCENÍ

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení 

záměru na životní prostředí

Rozhodnutí o výjimkách dle § 56 ZOPK

Biologické hodnocení dle § 67 ZOPK

Ekologický dozor

Inventarizační průzkumy

LEGISLATIVA

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí



Název prezentace - Autor

Stránka č. 5 - 3.10.2019

Aktivity ČMŠ v oblasti ochrany přírody

1. Rekultivace

a) Plán managementu biodiverzity (dokument s aktualizací co 2 roky)

I. Druhová ochrana

II. Biotopová (stanovištní) ochrana

III. Invazní druhy rostlin

IV. Výsadby ovocných stromů v krajině (dobývacím prostoru)

b) Finální Plán sanace a rekultivace (dokument, který se aktualizuje jen 

při významné změně)

I. Technická rekultivace

II. Biologická rekultivace

i. Lesnická rekultivace

ii. Zemědělská rekultivace

iii. Vodní rekultivace

iv. Ostatní rekultivace (přírodě blízka obnova)

2. Národní projekty a spolupráce v oblasti ochrany přírody

3. Mezinárodní projekty a spolupráci v oblasti ochrany přírody

4. Osvěta a propagace



Název prezentace - Autor

Stránka č. 6 - 3.10.2019

1. Opatření na podporu druhů

• břehule říční (Riparia riparia)

• rybák obecný (Sterna hirundo)

• přeslička různobarvá (Eguisetum variegatum)

• obojživelníci (ropucha krátkonohá, čolek velký, skokan zelený)

• bělořit šedý, holub doupňák, skorec vodní

2. Opatření na tvorbu stanoviště

• výpěrkoviště

• tůně

• obnažené skály

• obnažené pískové břehy

• břehové a litorální pásma

3. Likvidace invazních druhů rostlin

• trnovník akát (Robinia pseudoacacia)

• křídlatka japonská (Reynoutria japonica)

• bolševník velkolepý (Heracleum sphondylium)

• netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), lupina velkolistá (Lupinus

polyphyllus)

• další…

4. Výsadby ovocných stromů v krajině

Aktivity ČMŠ v oblasti ochrany přírody



Název prezentace - Autor

Stránka č. 7 - 3.10.2019

Opatření na podporu druhů – břehule říční

před úpravou

Po úpravě

PÍSKOVNA BOŽICE

>3 m

>15 m

 úprava hnízdních stěn, vynechání části vhodných stěn z těžby



Název prezentace - Autor

Stránka č. 8 - 3.10.2019

Opatření na podporu druhů – břehule říční

pískovna v Bytči

kamenolom Olbramovice pískovna Planá nad Lužnicí

pískovna Cep I v Suchdole 

nad Lužnicí
štěrkopískovna Mankovice

pískovna Božice

 monitoring počtu břehulí (dle metodiky HC)
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Název prezentace - Autor

Stránka č. 9 - 3.10.2019

Opatření na podporu druhů – rybák obecný

dřevěný ostrůvek betonový ostrůvek spojené betonové ostrůvky

 instalace a údržba umělých plovoucích ostrůvků – od r. 2007

– vývoj a výroba betonových ostrůvků: Fakulta stavební ČVÚT Praha, Českomoravský 

štěrk, a.s., BETOTECH, s.r.o., BETONIKA plus, s.r.o.

– spolupráce s Českou ornitologickou společností, Muzeum Komenského v Přerově

– každoroční monitoring 3 x za sezónu, kroužkování mláďat

– péče - každoroční příprava ostrůvků, vyčištění, nový štěrk, oprava dna – lišt, 

ohrádky, kotvícího zařízení 

on-line sledování skrz webkameru v Troubkách!



Název prezentace - Autor
Stránka č. 10 - 3.10.2019

Opatření na podporu druhů – rybák obecný

2007

2008

2009

2010

2011

2012 – 4

2019

Rok štěrkovna Tovačov                               štěrkovna  Hulín                       

dřevěný ostrůvek

betonový ostrůvek

betonový ostrůvek 

na Skašově



Název prezentace - Autor

Stránka č. 11 - 3.10.2019

Opatření na podporu druhů – rybák obecný
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Název prezentace - Autor

Stránka č. 12 - 3.10.2019

Opatření na podporu druhů – přeslička různobarvá

 transfer 120 drnů z PP Zátrže (pískovna) v CHKO Litovelské Pomoraví

– spolupráce s CHKO Litovelské Pomoraví (záchranný program)

– 5 stanovišť výběrkových ploch s různou periodicitou zaplavování a zarůstání

– každoroční monitoring

– péče - odstraňování náletových a mokřadních porostů

plocha č.1 plocha č.2 plocha č.3 plocha č.4 plocha č.5



Název prezentace - Autor

Stránka č. 13 - 3.10.2019
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Opatření na podporu druhů – přeslička různobarvá



Název prezentace - Autor

Stránka č. 14 - 3.10.2019

Opatření na podporu druhů - ropucha krátkonohá, 

čolek velký, skokan zelený a další… 

– spolupráce s orgány ochrany přírody, AOPK, neziskovými organizacemi, profesionály

– každoroční monitoring

– péče - odstraňování náletových a mokřadních porostů, obnažování písčitého povrchu 

okolo tůní, odbahňování, výlovy ryb

pískovna Cep I v Suchdole nad Lužnicí pískovna v Božicích refugium v Jablonném 

nad Orlicí



Název prezentace - Autor

Stránka č. 15 - 3.10.2019

Opatření na podporu druhů- ropucha krátkonohá, čolek velký, 

skokan zelený a další… 

kamenolom Bílý Kámen

čolek horský

Štěrkopískovna v 

Mankovicích v CHKO Poodří

kamenolom Bělkovice

ropucha zelená, skokan hnědý

ropucha zelená, skokan zelený



Název prezentace - Autor

Stránka č. 16 - 3.10.2019

Opatření na podporu druhů -

bělořit šedý, holub doupňák, skorec vodní

pískovna Tasovice na Znojemsku

 tvorba kamenných hromad, instalace budek

– péče nevyrušování při hnízdění, průběžné kontroly a monitoringy

kamenolom v Bělkovicích kamenolom v Bělkovicích

Hnízdo pod mostem před 

provozovnou skorce vodního

Nová budka pro skorce

Doplněno bude 1.10.2019



Název prezentace - Autor

Stránka č. 17 - 3.10.2019

1. Opatření na podporu druhů

• břehule říční (Riparia riparia)

• rybák obecný (Sterna hirundo)

• přeslička různobarvá (Eguisetum variegatum)

• obojživelníci (ropucha krátkonohá, čolek velký, skokan zelený)

• bělořit šedý, holub doupňák, skorec vodní

2. Opatření na tvorbu stanoviště

• výpěrkoviště

• tůně

• obnažené pískové břehy a stěny

• břehové a litorální pásma

3. Likvidace invazních druhů rostlin

• trnovník akát (Robinia pseudoacacia)

• křídlatka japonská (Reynoutria japonica)

• bolševník velkolepý (Heracleum sphondylium)

• netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), lupina velkolistá (Lupinus

polyphyllus)

• další…

4. Výsadby ovocných stromů v krajině

Aktivity ČMŠ v oblasti ochrany přírody



Název prezentace - Autor

Stránka č. 18 - 3.10.2019

Opatření na tvorbu stanoviště

 Výpěrkové plochy - „kalová pole z výpěrek“

– projekty Birdlife, QLA soutěž,spolupráce s AOPK, neziskovými organizacemi

– občasný monitoring, často předmětem vědeckých, studentských, diplomových aj. prací

– péče – neustálé přeplavování, posunování trubní výustě, vyřezávání, sečení

– pavouci – 107 druhů, 15 čeledí, Vážky – 27 druhů řádu Odonata, rovnokřídlí – 17 druhů 

z řádu Orthoptera, motýli – 112 druhů z 16 čeledí, brouci – 282 druhů z 43 čeledí

štěrkopískovna Mankovice

pískovna Hulín

štěrkopískovna Tovačov

kamenolom Olbramovice

pískovna Milhostov

pískovna Bytča



Název prezentace - Autor

Stránka č. 19 - 3.10.2019

Opatření na tvorbu stanoviště

 Tůně

– spolupráce s AOPK, neziskovými organizacemi

– projekty Birdlife, QLA soutěž

– občasný monitoring

– péče – sečení, vyřezávání, obnovení zazemněných částí

štěrkopískovna Mankovice

kamenolom v Jablonném n. Orlicí

pískovna v Božicích

štěrkopískovna Tovačov



Název prezentace - Autor

Stránka č. 20 - 3.10.2019

Opatření na tvorbu stanoviště
 Pískové otevřené plochy (suché i vlhké) a stěny

– spolupráce s AOPK, neziskovými organizacemi

– projekty Birdlife, QLA soutěž

– občasný monitoring, často předmětem vědeckých, 

studentských, diplomových aj. prací

– péče - obnovení písčitého povrchu (strojový pojezd, 

seškrábnutí svrchní vrstvy, vyřezávání)

štěrkopískovna Mankovice

pískovna Tasovice

pískovna Božicepískovna Planá nad Lužnicí

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

paslíďák keřový

svižník písčinný

Ještěrka obecná



Název prezentace - Autor

Stránka č. 21 - 3.10.2019

Opatření na tvorbu stanoviště 
 Břehové a litorální pásma

– spolupráce s AOPK, neziskovými organizacemi

– projekty Birdlife, QLA soutěž

– často předmětem vědeckých, studentských, diplomových aj. prací

– péče - sečení, vyřezávání, tvorba kos, laloků, poloostrovů, zátoky s proměnlivou 

hloubkou vody

Pískovna Suchdol n. L – Cep II Pískovna Hulín

Pískovna Planá n. Lužnicí

1

2

3



Název prezentace - Autor

Stránka č. 22 - 3.10.2019

Aktivity ČMŠ v oblasti ochrany přírody

1. Rekultivace

a) Plán managementu biodiverzity (dokument s aktualizací co 2 roky)

I. Druhová ochrana

II. Biotopová (stanovištní) ochrana

III. Invazní druhy rostlin

IV. Výsadby ovocných stromů v krajině (dobývacím prostoru)

b) Finální Plán sanace a rekultivace (dokument, který se aktualizuje jen 

při významné změně)

I. Technická rekultivace

II. Biologická rekultivace

i. Lesnická rekultivace

ii. Zemědělská rekultivace

iii. Vodní rekultivace

iv. Ostatní rekultivace (přírodě blízka obnova)

2. Národní projekty a spolupráce v oblasti ochrany přírody

3. Mezinárodní projekty a spolupráci v oblasti ochrany přírody

4. Osvěta a propagace



Název prezentace - Autor

Stránka č. 23 - 3.10.2019

Finální Plán sanace a rekultivace

 Biologické rekultivace

Příklad lesnické rekultivace (návrat do PUPFL)

Příklad vodní rekultivace (ostatní plocha)

Mašovice Hostěradice

Stráž nad NežárkouSvětlá nad Orlicí

Výkleky



Název prezentace - Autor

Stránka č. 24 - 3.10.2019

Finální Plán sanace a rekultivace

 popis probíhajících finálních sanačních a 

rekultivačních prací na konkrétním příkladu 

v Olšanech u Vyškova na principu podpory 

přírodě blízké obnovy 

Geologie
území budováno jemnozrnnými šedými drobami, které se 

střídají s polohami tmavě šedými deskovitě až laminovitě

odlučnými prachovci a jílovitými břidlicemi

2009

2009

2014

2018



Název prezentace - Autor

Stránka č. 25 - 3.10.2019

I. TECHNICKÁ REKULTIVACE

i. závoz vytěžených prostor a úprava závěrných svahů uložením výpěrek 

kameniva frakce 0/1 na horní (382 m.n.m.) a prostřední etáž            

(376 m.n.m.) v rámci dvou etap => změna ph

II. BIOLOGICKÁ REKULTIVACE

i. původní záměr – zalesnění ploch 

ii. nový plán sanace a rekultivace podporuje vznik různorodých, 

heterogenních biotopů

a) likvidace akátu na dnech etáží s cílem uvolnit borovicový nálet 

b) závěrné stěny obnažit vyřezáním náletu a odkrýt zbytky skalních 

výchozů, které nebyly zavezeny výpěrkovým materiálem

c) mulčování prostřední etáže na její části

d) zatravnění prostřední etáže komerční směsí na její části

e) tvorba tůní na střední etáži

f) likvidace křídlatky japonské

Finální Plán sanace a rekultivace – DP Olšany –

západní část Koprovka



Název prezentace - Autor

Stránka č. 26 - 3.10.2019

Finální Plán sanace a rekultivace – DP Olšany –

západní část Koprovka

• rozdělení území do 4 ploch v rámci rekultivačních prací

• 3.letá následná péče, počátek prací v roce 2019, konec 2022

• botanický, arachnologický, karabidologický monitoring

• průběžná fotodokumentace z fotobodů



Název prezentace - Autor

Stránka č. 27 - 3.10.2019

Finální Plán sanace a rekultivace – DP Olšany –

západní část Koprovka

Fotobody

Prostřední etáž před počátkem prací  Vytvoření tůní

Prostřední etáž před počátkem 

prací, v severní části  

Sečení trávního porostu a vyřezávání 

akátu



Název prezentace - Autor

Stránka č. 28 - 3.10.2019

Mulčování

zpracovatel: - ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Příprava ploch – posečení, likvidace komonice

Mulčovacích ploch – 10 (M01, M02, M03, M04, M05 – rok 2019)

(M06-010 – rok 2020)

Kontrolní body – MZLU, botanický monitoring

Mulčovací plochy M03-M05, provedeno červen 2019

Nesmí se mulčovat

Mulčovací plochy M01, M02, provedeno, červenec 2019  
K_číslo – kontrolní body (determinace rostlin)

M_číslo – mulčovací plochy

Mulčovací směs - zdrojové lokality Hády a PP Velká 

Klajdovka



Název prezentace - Autor

Stránka č. 29 - 3.10.2019

Aktivity ČMŠ v oblasti ochrany přírody

1. Rekultivace

a) Plán managementu biodiverzity (dokument s aktualizací co 2 roky)

I. Druhová ochrana

II. Biotopová (stanovištní) ochrana

III. Invazní druhy rostlin

IV. Výsadby ovocných stromů v krajině (dobývacím prostoru)

b) Finální Plán sanace a rekultivace (dokument, který se aktualizuje jen 

při významné změně)

I. Technická rekultivace

II. Biologická rekultivace

i. Lesnická rekultivace

ii. Zemědělská rekultivace

iii. Vodní rekultivace

iv. Ostatní rekultivace (přírodě blízka obnova)

2. Národní projekty a spolupráce v oblasti ochrany přírody

3. Mezinárodní projekty a spolupráci v oblasti ochrany přírody

4. Osvěta a propagace



Název prezentace - Autor

Stránka č. 30 - 3.10.2019

Národní projekty a spolupráce v oblasti ochrany 

přírody a krajiny

I. spolupráce s Českou společností ornitologickou

II. Soutěž Quarry life award

III. Projekt Medolomy a Včely v lomu

IV. spolupráce s předními odborníky na problematiku přírodě blízkých 

rekultivací, se zástupci orgánů ochrany přírody, se středními a 

vysokými školami



Název prezentace - Autor

Stránka č. 31 - 3.10.2019

 spolek pro Tovačovská jezera, z.s.

 umělé ostrůvky pro rybáky obecné a kroužkování

 projekt SpringAlive a exkurze, projekty Birdlife

Spolupráce s Českou ornitologickou společností



Název prezentace - Autor

Stránka č. 32 - 3.10.2019

 každé 3 roky

 Vyhlašuje skupina HeidelbergCement v 26 zemích

 2 kategorie – vědecko-výzkumná a veřejně-komunitní

 5. ročník bude vyhlášen v roce 2020

 V roce 2019 dobíhají projekty z minulého ročníku

Soutěž Quarry Life Award

www.quarrylifeaward.cz 

1. místo v kategorii vědecko-výzkumné „Jak geodiverzita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy 

pískoven“ v Plané nad Lužnicí

1. místo v kategorii veřejně-komunitní „Biodiverzita a člověk“ v Bytči



Název prezentace - Autor

Stránka č. 33 - 3.10.2019

Projekt Medolomy

 3 včelařské kroužky

 Hrabůvka, Tovačov, Opatovice u Vyškova

 nově připravované včelařské kroužky v Bytči

(SR), Stříbrné Skalici a Světlé

 Spolupráce s včelařskými kroužkami: soutěž 

Zlatá včela, medobraní



Název prezentace - Autor

Stránka č. 34 - 3.10.2019

Projekt Včely v lomu

 instalace úlových referenčních vah BeeTech pod včelí úl

 systém Beespy

 měření váhy, vlhkosti, teploty vně i uvnitř úlu v 15 min intervalu a 

zaznamenávání dat, která jsou dostupná na internetu

 průběžnou elektronickou evidenci umožňuje napájení solárním panelem

1. záznamy jsou průběžné, přináší možnost lepší přípravy 

a plánování prací, šetří čas

2. získaná data umožnují lepší představu o přírodních 

souvislostech a závislostech

3. zaznamenané změny v hmotnosti dobře odrážejí 

změny zásob v úlu

4. sledovaná data umožňují přehled o rozšiřování a 

zúžování včelstva či předcházení úhynu včelstva

5. sledováním teploty získáváme informace o počátku a 

konci plodování a o dalších procesech v úle

6. úlové váhy umožňují minimální osobní kontroly

VÝHODY
Opatovice

Hrabůvka



Název prezentace - Autor

Stránka č. 35 - 3.10.2019

Mezinárodní projekty a spolupráce v oblasti ochrany 

přírody a krajiny

I. Spolupráci s Heidelbergcementem a jejími zástupci na ochranu 

přírody
i. spolupráce s Birdlife

ii. Soutěž Quarry life award

iii. Biodiversity expert group

iv. After use plan expert group

2012 – Grand prize - Cep II. – pískovna pro biodiverzitu

2018 – Grand prize – Sezónní aktivita včelstev ve vztahu k biodiverzitě lomů



Název prezentace - Autor

Stránka č. 36 - 3.10.2019

Aktivity ČMŠ v oblasti ochrany přírody

1. Rekultivace

a) Plán managementu biodiverzity (dokument s aktualizací co 2 roky)

I. Druhová ochrana

II. Biotopová (stanovištní) ochrana

III. Invazní druhy rostlin

IV. Výsadby ovocných stromů v krajině (dobývacím prostoru)

b) Finální Plán sanace a rekultivace (dokument, který se aktualizuje jen 

při významné změně)

I. Technická rekultivace

II. Biologická rekultivace

i. Lesnická rekultivace

ii. Zemědělská rekultivace

iii. Vodní rekultivace

iv. Ostatní rekultivace (přírodě blízka obnova)

2. Národní projekty a spolupráce v oblasti ochrany přírody

3. Mezinárodní projekty a spolupráci v oblasti ochrany přírody

4. Osvěta a propagace



 webové stránky www.nase-biodiverzita.cz

 informační tabule

 omalovánky

 články v odborných časopisech

 účast na konferencích, přednášky pro univerzity, výstavách

 dny Země, zapojení se do kampaní – výsadba stromu republiky

 ceny

Název prezentace - Autor

Stránka č. 37 - 3.10.2019

Osvěta a propagace

www.nase-biodiverzita.cz
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Stránka č. 38 - 3.10.2019

Osvěta a propagace


