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ANOTACE 

Cílem bakalářské práce je přiblíţit dnes velmi diskutované téma, kterým jsou sanace a 

rekultivace. Sanace a rekultivace po hornické činnosti jsou jednou z důleţitých součástí 

severočeského regionu. Zákon č. 44/1988 Sb. o ochranně a vyuţití nerostného bohatství 

(horní zákon) ukládá kaţdé těţební společnosti, tedy i SD a.s., povinnost upravit těţební 

prostor po ukončení těţby do poţadovaného stavu dle předloţené dokumentace POPD. Pro 

tuto činnost musí společnosti jiţ během těţby vytvářet rezervní fondy, ze kterých se tyto 

sanace a rekultivace financují. 

Klíčová slova: sanace, rekultivace, DNT, POPD, SD a.s. 

 

SUMMARY 

Aim of this work is to introduce discussed topics nowadays, which are remediation and 

reclamation. Remediation and reclamation after mining activities are important part and 

parcel of the North Bohemia Region. It deals with Law No 44/1988 in the statute books for 

the Protection and Utilization of Mineral Resources (the Mining Act). It requires for each 

mining companies including SD a.s. to restore the environment after the mining is finished. 

This is according submitted documentation the plan of development, preparation and 

extraction. Therefore the companies have to set up the reserve funds of which remediation 

and reclamation are financed. 

Keywords: remediation, reclamation, development, SD a.s. 
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Seznam použitých zkratek 

a.s.    akciová společnost 

ČEZ    České energetické závody 

ČHÚ    Český hydrometeorologický ústav 

ČR    Česká republika 

ČSN    Československá (Česká) státní norma 

DB    Doly Bílina 

DNT    Doly Nástup, Tušimice 

ha    Hektar 

HPF    Hlavní porubní fronta 

EHS    Evropské hospodářské společenství 

ES    Evropské společenství 

EU    Evropská unie 

km    Kilometr 

MW    Megawatt 

PD    Pásový dopravník 

POPD    Plán otvírky, přípravy a dobývání 

Sb.    Sbírka zákonů 

SD a.s.    Severočeské doly akciová společnost 

SPSR    Souhrnný plán sanace a rekultivace 

ř.z.    Říšský zákoník 

ZPF    Zemědělský půdní fond 

ŢP    Ţivotní prostředí 

 

Cizojazyčné zkratky 

EBIT Earnings Before Interest and Taxes - Zisk před zdaněním a 

úroky 

EBITDA Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization - Zisk před započtením úroků, daní a odpisů 

EIA    Environmental Impact Assessment – Posouzení vlivu na ŢP 

ZISC Zones d´interet spécial pour la conservation – Území 

zvláštního zájmu pro ochranu 
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1 Úvod, cíl práce 

Při kaţdé činnosti člověka dochází k poškození biosféry.  

V posledních letech se změnil přístup člověka k ochraně krajiny. Na základě této 

změny, se změnil i přístup celé společnosti ve vnímání ochrany a obnovy ţivotního 

prostředí. Jedním ze způsobů obnovy poškozené krajiny je sanace a rekultivace. Jedná se 

především o sanace a rekultivace po důlní činnosti hlubinné či povrchové, ale i sanace a 

rekultivace po jiných těţkých zásazích člověka do krajiny.  

Společnost Severočeské doly a.s., musí jiţ v rámci přípravného řízení a dokladování, 

předloţit Plán otvírky, přípravy a dobývání společnosti Severočeské doly, a.s (POPD). 

V rámci POPD musí mít vypracovaný postup přípravy dobývacího prostoru, dostatečný 

předstih otvírky a přípravy výhradního loţiska před dobýváním a jeho hospodárné a 

plynulé dobývání při pouţití vhodných dobývacích metod a zajištění bezpečnosti provozu. 

Těţební společnosti musí vytvářet rezervy k zahlazení následků hornické činnosti 

v průběhu a po ukončení těţby. Vyčíslení rezerv je také součástí POPD [8]. 

V rámci předkládané dokumentace, má společnost vytvořený Souhrnný plán sanace a 

rekultivace území dotčeného těţbou, ve kterém je zvolený správný druh sanace a 

rekultivace, případně jejich správná kombinace. Na základě studijních a projektových prací 

a jejich pozdějších doplnění a upřesnění, společnost volí mezi rekultivací zemědělskou, 

lesnickou, hydrickou (vodohospodářskou), či speciálními způsoby rekultivací. V této 

dokumentaci jsou také upřesněny postupy sanačních a rekultivačních prací v rámci 

postupného ukončení těţby v částech dobývacího prostoru a časový harmonogram prací. 

Cílem práce je přiblíţit oblast sanací a rekultivací, jejich moţnosti a vyuţití v oblasti 

Severočeských dolů a.s. resp. na Dolech Nástup Tušimice. SD a.s. a její předchůdci, 

provádí rekultivační činnost jiţ od roku 1950. 

 Dnešní dobývací prostor dolu Nástup Tušimice by měl ukončit svou činnost 

pravděpodobně v roce 2035. Ještě před ukončením činnosti dolu postupně probíhají 

sanační a rekultivační práce a následně má pak ve zbytkové jámě dolu Nástup vzniknout 

díky hydrické rekultivaci „jezero Libouš“ s rozlohou 940,1 ha. Břehová linie bude téměř 

17 km a má zde vzniknout i řada biologicky hodnotných mokřadních ekosystémů a 
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v neposlední řadě bude část slouţit pro rekreační účely. Rekultivační činnost DNT je 

naplánována s výhledem do roku 2050. V praktické části práce tedy budou podrobněji 

popsány rekultivační a sanační práce na oblastech budoucího jezera Libouš. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti 

Severočeská hnědouhelná pánev patří mezi třetihorní oblasti. 

První hornická činnost v Severočeské hnědouhelné pánvi začala jiţ v 16. století. 

Jednalo se především o malá hlubinná díla, protoţe do té doby mělo zásadní slovo dřevo 

jako surovina potřebná pro výrobu uhlí. Celá společnost však neměla moţnosti a 

schopnosti jak uhlí vyuţívat. V tomto období prováděli těţbu sedláci, kteří těţili uhlí 

převáţně v měsících, kdy nebylo moţno provádět práce na polích. Později se do těţby 

zapojila i vrchnost a církev, kterým v té době patřilo velké mnoţství pozemků. Vrchnost 

spatřovala v těţbě budoucnost. Těţba probíhala v uhelných jámách, aţ po hranici spodních 

vod, aby nedocházelo k zátopům šachet. Následně se uhlí prodávalo po malých částech, 

např. na nůše či povozy. Část uhlí se pálila na hromadách a popel se prodával a pouţíval 

jako hnojivo. 

Velký rozvoj hornictví a těţby nastal zhruba v polovině 19. století díky vědecko-

technické revoluci a moţnosti vyuţití nových technologií, např. parních strojů či zavedení 

ţeleznice. Zavádění nových technologií bylo věcí pomalou, převáţně díky vysokým 

investicím. V severočeském regionu začaly vznikat první těţební společnosti, jako byla: 

Mostecká uhelná společnost (1871), Vídeňský uhelný spolek (1872), Duchcovská uhelná 

společnost (1872), Lomské uhelné závody (1878), Severočeská uhelná společnost (1892) a 

další [2], [3]. 

Většina panovníků se snaţila více či méně úspěšně panovnickými dekrety zakotvit 

právo vlastnické a způsoby těţby. „V roce 1854 byl vydán Císařský patent pro celou 

Rakouskou monarchii včetně Uher - Všeobecný horní zákon č. 146/1854 ř.z. - tzv. horní 

regál §3 – kterým se rozumí zeměpanské výsostné právo vyhrazující výlučně nejvyššímu 

zeměpánu nakládati volně s určitými nerosty, nalezenými v jejich přirozených ložiskách. 

Předmětem horního regálu jsou veškeré nerosty, jichž lze využít pro jejich obsah kovů, síry, 

kamence, skalice nebo kuchyňské soli, dále vody cementové, tuha a živice a konečně 

veškeré druhy černého a hnědého uhlí. Takové nerosty se nazývají nerosty vyhrazenými. 

Císařský patent č. 146/1854 ř.z. byl zrušen zákonem č. 41/1957 Sb. o využití nerostného 

bohatství. Zákon č. 41/1957 byl zrušen zákonem č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (Horní zákon).“ [5]. 
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Postupně se k hlubinné činnosti přidala i činnost lomového dobývání. Během první a 

druhé světové války došlo díky hospodářské krizi k poklesu objemu těţby. Během druhé 

světové války došlo k poškození mnohých lomů i dolů a byly nutné následné těţké nápravy 

poškozeného stavu. V roce 1945 došlo k znárodnění dolů a byl ustanoven národní podnik 

Severočeské hnědouhelné doly v Mostě. 

Na území mezi Chomutovem a Kadaní, tedy v nejzápadnější části pánve, vznikl mezi 

lety 1960-1980 největší důlně energetický komplex v ČR. S roční těţbou převyšující 

20 milionů tun uhlí a instalovaným výkonem zdejších elektráren ve výši 3 170 MW [6]. 

Do roku 1990 se těţba uhlí neustále zvětšovala a díky tlaku na charakter zhoršujícího 

se ţivotního prostředí, začala společnost vnímat oblast sanací a rekultivací za uţitečnou a 

důleţitou pro ráz krajiny a zdraví lidí ţijících v daném regionu. Lidé ţijící v postiţených 

oblastech na severu Čech dostávali tzv. pohřebné, jako kompenzaci za ţivot ve 

znečištěném prostředí.  

Po roce 1990 se rozpadl systém centrálního plánování a řízení revíru a vznikly dvě 

samostatné společnosti – Severočeské doly a.s. se sídlem v Chomutově sdruţující dva 

místně vzdálené povrchové velkolomové provozy – Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. 

Severočeské doly a.s. vznikly 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů 

Bílina. Jedná se o největší těţební společnost v severočeské hnědouhelné pánvi. Jediným 

akcionářem je společnost ČEZ a.s. a tato je také největším odběratelem [1]. 

Dobývací prostor Tušimice, se nachází západně a jihozápadně od Chomutova 

v prostoru mezi Chomutovem, Prunéřovem, Kadaní, Tušimicemi, Nechranickou vodní 

nádrţí a Březnem. Těţí se zde především energetické uhlí. Dobývací prostor Bílina se 

nachází mezi Bílinou, Duchcovem, Lomem a Braňany. V tomto dole se těţí nízko sirnaté 

tříděné a energetické uhlí. 

V tabulce č. 1 je uveden přehled hrubé těţby v rámci celé společnosti SD a.s.  
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Tabulka 1 - Hrubá těžba uhlí [tis. t] 

Rok DB DNT 

SD a.s.  

celkem 

2003 9 807 13 634 23 441 

2004 9 173 12 850 22 023 

2005 9 040 13 201 22 241 

2006 9 222 13 619 22 841 

2007 9 467 14 336 23 803 

2008 9 670 12 783 22 453 

2009 9 419 12 945 22 364 

2010 9 341 12 288 21 629 

2011 10 358 14 853 25 211 

2012 10 160 13 013 23 173 

Zdroj: [13] + vlastní zpracování 

 

 

Graf 1 - Hrubá těžba uhlí [tis. t] 

Zdroj: vlastní zpracování 

Důleţité vybrané ukazatele o společnosti SD a.s. jsou uvedeny v následující tabulce 
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Tabulka 2 - Přehled vybraných výsledků SD a.s. 

  Jednotka 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Podíl na trhu % 44,90 44,80 45,86 47,82 46,87 48,61 49,42 53,73 52,55 

Hrubá těţba uhlí tis. tun 22 023 22 241 22 841 23 803 22 453 22 364 21 629 25 211 23 173 

Odbytová těţba uhlí tis. tun 21 753 21 776 22 461 23 597 22 272 22 029 21 757 25 144 22 789 

       z toho pro ČEZ a.s. tis. tun 17 125 17 057 16 775 18 316 16 660 16 471 15 598 18 072 15 935 

Výdaje na ekologii mil. Kč 572,70 389,50 163,79 258,92 308,56 178,37 359,37 546,12 545,86 

Fyzický počet  

zaměstnanců k 31.12. počet 3 685 3 554 3 525 3 517 3 517 3 485 3 464 3 467 3 432 

Trţby mil. Kč 7 801 7 998 8 932 10 031 10 278 10 965 10 490 10 877 10 527 

EBITDA mil. Kč 1 860 3 607 4 365 4 766 4 819 5 293 4 279 4 789 4 391 

EBIT mil. Kč 517 2 660 3 371 3 670 3 593 3 877 2 640 2 896 2 229 

Čistý zisk mil. Kč 355 2 010 2 639 2 925 3 146 3 184 2 369 2 510 2 584 

Rentabilita invest. kapitálu % 3,25 17,34 23,81 17,60 14,60 16,20 11,38 11,87 8,50 

Celková aktiva mil. Kč 24 328 22 528 24 697 31 431 32 633 30 103 29 658 30 065 31 967 

Vlastní kapitál mil. Kč 14 302 14 218 15 826 17 146 18 569 17 374 17 994 18 988 2 025 

Finanční dluh mil. Kč 0 0 0 5 883 5 690 3 802 2 113 757 1 771 

Finanční dluh/vlastní kapitál % 0,00 0,00 0,00 34,30 30,64 21,88 11,74 3,98 8,74 

Investice mil. Kč 1 255 1 272 1 416 1 359 3 208 3 653 4 084 4 253 3 829 

Provozní cash flow mil. Kč 2 344 3 250 4 307 4 345 4 913 5 380 4 956 4 885 4 904 

Zdroj: [16], [17]  + vlastní zpracování
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2.1 Příprava území – dobývacího prostoru 

Před samotnou těţbou musí být území upraveno. V dané lokalitě musí být proveden 

biologický průzkum, který je zaměřen na veškeré rostlinné a ţivočišné druhy v dané 

lokalitě. Na základě tohoto průzkumu jsou vykáceny stromy a odstraněna zeleň, dle 

platných zákonů a předpisů, mimo období vegetace a hnízdění ptactva. Vytěţená zeleň se 

můţe likvidovat kompostováním, či můţe být pouţita jako palivo [10], [7]. 

Na základě průzkumu je zjištěno, jací ţivočichové ţijí v dané lokalitě, a je 

zabezpečen jejich transfer ve vhodných ročních obdobích do předem vybraných lokalit. 

Stejně se postupuje i při přesazování chráněných druhů rostlin. Zde je ale také důleţitou a 

nedílnou součástí i následné pečování o přemístěné rostliny. 

Jestliţe se v místě těţby nachází vodní toky, musí být přeloţeny. Dále musí být 

provedeny přeloţky vedení, ať jiţ elektrických, plynových či jiných, poloţených v zemi či 

na povrchu. 

Na základě platných předpisů musí být vydán orgánem ochrany zemědělského 

půdního fondu souhlas k odnětí zemědělské půdy, povinnost zajistit na veškeré odnímané 

zemědělské půdě oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy a hlouběji uloţených 

zúrodnitelných zemin. Tyto zeminy se dělí na ornice
1
, spraše

2
 a slínovce

3
 [7]. 

Proto vznikají úloţiště půd a zemin tzv. deponie a zde jsou uloţeny pro pozdější 

účely. Aby nedošlo k znehodnocení ornice a dalších zemin, musí být správným způsobem 

ošetřeny. Musí být zajištěn odvod sráţkových vod, aby nedocházelo k rozplavování těchto 

deponií. 

Při odstraňování půd a zemin dochází také k archeologickému výzkumu daných 

lokalit. Zde je rozdíl mezi oblastí Bíliny a Tušimic. V oblasti Bíliny procházela v období 

od pravěku do středověku obchodní stezka, a proto zde dochází ke zvláště cenným 

nálezům. Oblast Tušimic není tak archeologicky zajímavou, ale i zde došlo k nálezu 

největšího sídliště u potoka Hutná. Cenné nálezy jsou ukládány v muzeích v Mostě, 

Chomutově či Teplicích [3]. 

                                                 
1
 Ornice – vysoce úrodná vrstva půdy, pouţívaná pouze pro zemědělské rekultivační účely 

2
 Spraše – vysoce vyuţitelné zeminy, pouţívané pro lesnické rekultivace 

3
 Slínovce – meliorační zeminy, pouţívané pro zúrodňování písků a fytotoxických zemin 
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2.2 Způsob těžby na DNT, báňsko-technické podmínky dobývání uhlí 

Způsob těţby a dobývání uhlí je dáno prostorem (lokalitou) ve kterém se dané práce 

provádí (dobývací prostor). Dále má na těţbu vliv celková mocnost nadloţí, jeho průběh. 

Doly Nástup Tušimice měly poměrně stálou kvalitu uhlí, vhodnou pro spalování ve 

zdejších tepelných elektrárnách – Tušimice II, Prunéřov I a II, Chvaletice. Těţební prostor 

Libouš II, ale bohuţel bude náročnější. Nachází se zde stará důlní díla jako důl Ludvík – 

Anna, Sirius, Franz – Josef, Pankrác, Leo a Carl – Leo. 

Nejprve musí velkostroje odklidit zeminu na výsypky a poté můţe dojít k samotné 

těţbě velkorypadly. Odkliz zeminy probíhá v několika řezech, dle mocnosti nadloţí. 

S nárůstem mocnosti se dobývací podmínky zhoršují. V samotném nadloţí se jiţ můţe 

nacházet i uhlí. Toto uhlí bývá znečištěno zeminou a tudíţ znehodnoceno. V tomto případě 

je vyklizeno také na výsypky.  

Těţba v uhelném lomu můţe být ale také stejně problematická. Největším 

problémem je nerovnoměrné uloţení sloje a kvalita jednotlivých vrstev. Zhoršená kvalita 

uhlí znamená niţší výrubnost uhlí a zvýšení odklizu. 

Samotná přeprava vyrubané horniny, je prováděna pomocí pásových dopravníků na 

skládky či je přímo sypána do připravených vagónů a odvezena do elektráren. 
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3 Vymezení základních pojmů z oblasti rekultivací 

Kaţdé území vyţaduje zvláštní přístup k úpravě dané lokality. Musí se zohlednit 

nejen samotné technické ale i sociální a kulturní dopady. Jinak se budou sanovat a 

rekultivovat oblasti vzdálené, téměř bez přístupu člověka. Někteří odborníci upozorňují na 

fakt, ţe příroda si mnohdy umí sama poradit a v tzv. nerekultivovaných oblastech se 

vyskytují druhy rostlin a ţivočichů, které bychom v rekultivovaných územích jen těţce 

hledali. Pod pojmem nerekultivované území odborně „sukcese“ se rozumí přirozený vývoj, 

sled změn v dané oblasti. 

Sanace je opatření k nápravě škod způsobených lidskou činností na krajině či 

majetku.  

Rekultivace je samotný technologický proces likvidace škod povrchové a hlubinné 

těţby. 

Revitalizace je následné vyuţití území po ukončení rekultivací. 

Resocializace je začlenění sanovaných a rekultivovaných oblastí do běţného ţivota, 

vznikají místa vhodná k rekreaci, podnikání a ekonomický rozvoj dané oblasti. 

ČR v rámci států Evropské unie přistoupila k ochraně ţivotního prostředí v rámci 

dvou významných projektů a to Natura 2000 a Smaragd. 

„Smaragd je soustava zahrnující území zvláštního zájmu pro ochranu (Zones 

d´interet spécial pour la conservation – ZISC), která musí být vytvořena na území 

smluvních stran Bernské konvence a na území států, které mají statut pozorovatele při této 

úmluvě, zejména zemí střední a východní Evropy a členských států Evropské unie. Pro 

členské státy Evropské unie jsou lokality soustavy Smaragd totožné s lokalitami soustavy 

Natura 2000.“ [14]. 

„Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 

jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit 

ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského 

pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou 

oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní 

předpisy EU na ochranu přírody: 
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1) směrnice 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o ochraně volně žijících 

ptáků („směrnice o ptácích“) 

2) směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“)“ [11]. 

Rekultivační řešení daných oblastí musí plynule navazovat na rekultivace jiţ 

ukončené či rozpracované. Proto dochází k zapracování nových poznatků do aktualizací 

souhrnných plánů sanace a rekultivace (SPSR) dle zjištěných skutečností. Můţe docházet 

k úpravám plánů zemědělské, lesnické či hydrické rekultivace. 

Předkládaná rekultivační řešení proto respektují: 

- rozpracované a ukončené rekultivace v zájmových územích a logicky na ně 

navazují, 

- zájmy obecné ochrany přírody, zejména vazby na okolní územní systém 

ekologické stability, 

- zájmy okolních obcí obsaţené v územně plánovacích dokumentacích a 

revitalizačních opatřeních ve smyslu vládního usnesení č. 272/2002 s tím, ţe 

pokud jsou technicky řešitelné, dává jim dostatek prostoru k realizaci [10]. 

3.1 Biotopy zemědělské rekultivace 

Biotop je společenství, souţití všech sloţek systému v dané lokalitě (rostliny, 

ţivočichové, mikroorganismy atd.). Zemědělská rekultivace slouţí k opětovnému vyuţití 

rekultivovaných ploch pro zemědělské účely (obdělávané či dočasně neobdělávené 

plochy). Zemědělská rekultivace se řídí především zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu (ZPF). 

Kategorizace zemědělské rekultivace podle výše uvedeného zákona je následující: 

- Trvalý travní porost – není prvotně určen pro zemědělskou prvovýrobu. Jde 

o zatravněné plochy, slouţící například k výrobě pícnin či plochy ke 

spásání. Tyto plochy se ale dají následně upravit dle rozborů a potřeb na 

plochy určené k následné zemědělské prvovýrobě. 

- Plochy určeny k následné zemědělské prvovýrobě – orná půda,  

- Ovocné sady, 

- Zahrady, 

http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/2009_147_es.pdf
http://www.nature.cz/publik_syst2/files/92_43_ehs.pdf
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- Chmelnice a vinice [23]. 

Zemědělská rekultivace je velice problematickou oblastí. V dnešní době se většinou 

preferují plochy trvalých travních porostů spojené s remízky a členěním krajiny. Orná půda 

v dnešní době není plně vyuţívána.  

Zemědělskou rekultivaci je moţno pouţít na plošiny a mírné svahy. Plochy se 

upravují s cílovou kulturou trvalých travních porostů. V případě zájmu a potřeby je moţno 

tyto pozemky převést na ornou půdu nebo je lze pouţít jako plochy pro výsadbu ovocných 

sadů. Na plochy se pouţívá předvrstvení 0,5 m ornice a meliorační osevní postup před 

konečným zatravněním (3 - 5 letý agrocyklus). Plochy zemědělské rekultivace jsou také 

doplněny rozptýlenou zelení s funkcí větrolamů, remízků a doprovodné zeleně podél 

příkopů a komunikací [10]. 

3.2 Biotopy lesnické rekultivace 

Lesnická rekultivace je dnes jednou z nejrozšířenějších rekultivací. Lesnická 

rekultivace se zaměřuje na zalesnění výsypek, strmých míst a míst kde není vhodné pouţití 

zemědělské rekultivace. Lesnická rekultivace se řídí především zákonem č. 289/1995 Sb., 

o lesích. Lesy lze rozdělit na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. 

Lesy ochranné jsou dle § 7 zmiňovaného zákona lesy, které jsou na zvláštně 

nepříznivých místech, jako např. na odvalech či výsypkách, na píscích, náplavách, 

prudkých svazích, rašeliništích. 

Lesy zvláštního určení jsou dle § 8 zmiňovaného zákona lesy, které jsou v pásmech 

hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, v ochranných pásmech zdrojů přírodních 

léčivých a stolních minerálních vod, na území národních parků a národních rezervací. 

Lesy hospodářské jsou dle § 9 zmiňovaného zákona lesy, nezařazené do 

předchozích kategorií. [22] 

Lesy na výsypkách se řadí do kategorie lesů ochranných dle § 7. Jejich hlavní 

funkcí je především funkce půdoochranná – protierozní a funkce půdotvorná – meliorační. 

Samozřejmě lesy plní i další jejich tradiční funkce jako zadrţování vody v krajině, 

hygienickou – sniţují hlučnost, částečně zachycují pevné i plynné znečištění. Lesy dále 

plní funkci ekologickou, coţ znamená, ţe poskytuje útočiště pro řadu druhů. Předposlední 

funkce je funkce estetická, kdy lesy pomáhá rozdělit krajinu na menší části, lépe začlenit 
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okolní stavby do rázu krajiny. A poslední funkce je rekreační, o té mluvíme kdyţ jsou 

rekultivace plně dokončeny a lesy jsou předány k uţívání [10]. 

Doporučuje se vysazovat smíšené porosty, střídat hustější, řidší či bezlesní plochy. 

Hustota porostu je také dána lesním zákonem. Nedoporučuje se tzv. liniové sázení, u 

kterého dochází k větším erozím a horšímu zadrţování vody.  

Lesnická rekultivace se pouţívá převáţně na svahových partiích, na plošinách slouţí 

převáţně k prostorovému oddělení zemědělské či hydrické rekultivace, k pozvolnému 

přechodu mezi těmito územími. Těmto přechodovým okrajovým územím se říká ekotony, 

např. louka – les, louka – voda apod.  Tato území by měla být delší, sloţitější a členitější. 

Na základě rozborů zemin můţe být území pro lesnickou rekultivaci před samotnou 

výsadbou dřevin upraveno dvouletým agrocyklem, kdy jsou plochy předem osety 

některými z vhodných plodin pro zelené hnojení
4
. [10], [7] 

3.3 Biotopy hydrické (vodohospodářské) rekultivace 

Hydrická rekultivace neznamená pouze pevné vodní nádrţe, toky a napuštěná jezera 

ve zbytkových jámách. Ale celou koncepci území včetně poldrů, mokřadů a 

odvodňovacích kanálů. Některé vodní plochy vznikají samovolně u pat výsypek či ve 

sníţeninách, jsou to tzv. nebeská jezírka. V těchto případech se upřednostňuje otevřenost 

plochy bez zásahů (tzn. bez výsadeb dřevin v okolí). Hydrická rekultivace se především 

řídí zákonem č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách (vodní zákon). Vodní plochy jsou dle 

vodního zákona kategorizovány na mokřady, vody stojaté a vody tekoucí. 

Mokřady jsou podmáčená místa, místa na rozhraních souše a vody, vyskytují se zde 

organismy vodní i suchozemské (luhy, močály, blata, vlhké louky, rašeliniště atd.). 

Vody stojaté jsou vody bohaté na ţiviny, ale chudé na kyslík, vyskytují se v nich 

velká mnoţství organismů, které se přizpůsobili nedostatku kyslíku. 

Vody tekoucí jsou většinou velké plochy, řeky, veletoky. [21] 

  

                                                 
4
 Zelené hnojení – druh organického hnojení, pěstování plodin pro jejich zapravení do půdy a tím zlepšení 

úrodnosti a chemického sloţení, obohacuje půdu o dusík. 
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3.4 Biotopy ostatní rekultivace 

Biotopy ostatní rekultivace se řídí především stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

Řadíme sem různé plochy určené pro rekreační účely, výstavbu komunikací zpevněných i 

nezpevněných (komunikace veřejné, účelové a hospodárnice) a jiné technické účely. 

Můţeme sem zařadit různé ozeleněné plochy se skupinovou výstavbou, plochy ponechané 

přirozenému vývoji či plochy určené pro náhradní suché a teplé biotopy (jedná se 

především o jiţní svahy, kde můţeme simulovat travnaté stepi) [4]. 

Veřejné komunikace jsou přístupové komunikace, které splňují směrové a sklonové 

parametry silnic III. třídy. 

Účelové komunikace jsou provozní obsluţné komunikace. Tyto komunikace budou 

zprvu slouţit k přístupu do míst určených k sanaci a rekultivaci, později budou slouţit jako 

cyklostezky či turistické trasy. Tyto komunikace budou částečně zpevněné pomocí štěrku 

či štěrkopísku. 

Hospodárnice jsou zatravněné plochy slouţící jako přístupové cesty k plochám 

rekultivací. 

3.5 Univerzální mikrobiotopy 

Do této oblasti patří územní a druhová ochrana dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny. 

V místech ukončených rekultivací je třeba vytvářet úkryty a hnízdiště pro nejen 

chráněné organismy. Patří sem také ochrana rostlinstva i ochrana neţivé přírody. Na místa 

sanovaná a rekultivovaná se postupně vrací ţivočichové a je třeba jim vytvářet místa 

vhodná pro ţivot (budky pro ptáky, mraveniště, čmelíny
5
, loggery

6
 aj.) [18], [4]. 

  

                                                 
5
 Čmelíny – budky pro chráněné čmeláky, instalují se do max. výšky 50 cm nad zemí, výše čmeláci nelétají 

6
 Loggery – broukoviště, kmeny z 1/3 zakopány do země, slouţí jako útočiště a ochrana brouků vázaných na 

mrtvé dřevo (např. roháčů). Leţící kmen by mohli napadnout plísně a proto je lépe kmen zakopat do země, 

aby na něj působily stejné klimatické vlivy jako u stojícího stromu. 
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4 Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou 

dolů Nástup Tušimice 

V souhrnném plánu sanace a rekultivace (SPSR) území dotčeného těţbou dolů 

Nástup Tušimice se řeší celý postup sanace a rekultivace pro dané území. Obsahuje 

výchozí podmínky pro řešení. Tento dokument se pravidelně kaţdý rok obnovuje a 

přizpůsobuje daným podmínkám, dle námětů a připomínek, ať se jedná o úpravy zákonů a 

nařízení či zapracování nových poznatků z jiných lokalit. 

Na obrázku 2 jsou vyznačeny dobývací prostory Merkur, Březno a Libouš. 

 

 

Obrázek 1 - Souhrnný plán sanace a rekultivace DNT 

Zdroj: [10] 

SPSR se rozumí řešení komplexní úpravy území a územních struktur dotčených 

vlivem dobývání v návaznosti na plánované vyuţití území po ukončení dobývání. SPSR je 

koncepčním materiálem, který vychází z územně plánovací dokumentace a řeší oblast 

zahlazování důsledků dobývání na povrch s výhledem do konce ţivotnosti dolu a po jejím 

ukončení. SPSR se zpracovává pro celé loţisko včetně vnějších výsypek a dalších ploch, 

které byly dobýváním výhradního loţiska devastovány. SPSR vychází a je v souladu: 

- se zhodnocením vlivů těţební činnosti na ţivotní prostředí, 
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- s posouzením vlivu na ţivotní prostředí (EIA), 

- stanoviskem orgánů Ministerstva ţivotního prostředí ČR k příslušnému 

těţebnímu záměru, 

- s vyhodnocením důsledků dobývání na zemědělský půdní fond, 

- se souhlasem k odnětí zemědělského půdního fondu. 

SPSR je závazný pro zpracování plánů sanací a rekultivací předkládaných organizací 

při povolování hornické činnosti (POPD). Za zpracování a aktualizaci SPSR odpovídá 

odbor přípravy území a rekultivací. 

Skrývkové řezy mají za úkol uvolnit prostor pro samotné uhelné dobývání. Aby bylo 

moţno těţit uhlí dle různých kvalitativních parametrů. Daná lokalita dolu Libouš, má 

3 skrývkové řezy. V případě potřeby je moţno pouţít i tzv. odlehčovací řez před postupem 

1. skrývkového řezu. 

Dobývací prostor DNT je rozdělen na části Libouš II – sever (která bude i 

v budoucnu hlavní dobývacím prostorem uhlí a skrývky) a Odstavená porubní fronta a 

Libouš HPF (v tomto prostoru bude mezi lety 2013 - 2015 těţba ukončena) [9]. 

4.1.1 Postupy výsypkových stupňů  

Postupy výsypkových stupňů budou rozděleny dle tří (čtyř) skrývkových řezů, ze 

kterých se bude čerpat skrývková zemina. Zakladače budou postupně zakládat výškové i 

úpatní výsypkové stupně. Postupy jednotlivých výsypek jsou navrţeny tak, aby se 

postupně dosypávali oblasti západní, a po dosypání západního okraje, bude postupováno 

severním směrem. Postupně se bude zkracovat transportní cesta zemin na výsypky. Tyto 

stupně budou postupně upravovány do konečného tvaru budoucího jezera [9]. 

Lokalita DNT je rozdělena na výsypkové lokality, kterými jsou lokalita Merkur, 

Prunéřov, Březno, Severní svahy a Libouš.  

Lokalita Merkur se nachází mezi elektrárnou Tušimice, městem Kadaň a obcí 

Prunéřov a jiţními svahy lomu Libouš o celkové výměře 800 ha. V lokalitě jsou převáţně 

mírné svahy, které se hodí pro zemědělské rekultivace a na kterých hospodaří školní statek 

Zemědělské školy Kadaň. Dále zde vznikla rozloha ca 112 ha ovocnářských rekultivací. U 

města Kadaň v rámci lesnické rekultivace vznikl příměstský park, který jiţ slouţí občanům 

Kadaně [12]. 
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Lokalita Březno se nachází mezi nechranickou nádrţí, elektrárnou Tušimice a svahy 

lomu Libouš o celkové výměře 600 ha. Na této lokalitě byla pouţita meliorační metoda 

pomocí elektrárenského popela. Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně zde 

zaloţil pokusné plochy a zjišťoval vliv různých dávek popelovin na různé druhy plodin. 

Oblast 250 ha byla pouţita v rámci lesnické rekultivace a z toho ca 15 ha bylo pouţito 

k zalesnění bez terénních úprav. Vznikla „výsypková pahorkatina“. Výšková členitost 

pahorkatin je zhruba 50 – 150 m [12]. 

Lokalita Prunéřov je nejmladší výsypkovou lokalitou o celkové výměře ca 250 ha, 

která se nachází mezi elektrárnou Prunéřov, obcí Prunéřov a výsypkou Merkur. V této 

lokalitě jsou budovány skládky stabilizátoru z odsíření z elektrárny Prunéřov. Mimo tyto 

skládky bude na tomto území pouţito více lesnické rekultivace a to ve spolupráci 

s elektrárnou Prunéřov [12]. 

Lokalita Severní svahy bývalého lomu Merkur se nachází na severní straně lomu 

Libouš, mezi obcemi Málkov a Spořice, celková výměra je 150 ha. Svahy bývalého lomu 

jsou zalesněny a celá oblast je pojata jako příměstská lokalita zeleně a lesoparků [12]. 

4.1.2 Postupy výsypek 

Výsypky vnější leţí mimo areál těţby. 

Výsypky vnitřní jsou v areálu těţby, výsypky se ukládají do jiţ vyuhlených prostor. 

Výsypková zemina je skrývaná zemina, která se vysypává na výsypky. Výsypkové 

zeminy musí být řádně ošetřeny, aby nedocházelo k jejich rozplavování a poklesům. 

Výsypkové zeminy se musí upravovat, protoţe nejsou velmi úrodné, obsahují velké 

mnoţství jílů. K zúrodnění ţlutých jílů se pouţívají komposty z organických odpadů, 

čistírenské kaly, papírenské kaly, rybniční bahno, rašelina a popeloviny – popílek (suchý 

nejjemnější úlet z komínů) a popel (směs popílku, škváry a veškerých popelnatých zbytků).  

4.1.3 Postupy uhelných řezů 

Uhelné souslojí rozštěpené proplástky dosahuje v jiţní části aţ 40 m. V severní části 

můţeme hovořit o uceleném vývoji mocnosti aţ 30 m. V dnešní době těţí DNT na dva 

uhelné řezy. 
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4.1.4 Strojní technologie 

Strojní technologie je také předkládána v rámci přípravného řízení a předkládání 

dokumentace POPD. Pro odkliz se pouţívají rypadla, zakladače a dálková pásová doprava, 

nakládací a shazovací vozy a drtící zařízení. Pomocná technologická zařízení jsou 

buldozery, nákladní automobily, jeřáby, kolové nakladače a další stroje [9]. 

4.2 Biologicko - technická fáze 

Technická fáze je vlastní příprava území pro rekultivace. Tato fáze probíhá jiţ během 

samotné těţby, protoţe tvar terénu jiţ není moţné po ukončení těţby zásadním způsobem 

měnit. Je nutné jiţ předem vědět, jaké sklony svahů mají být v té které části, kde budou 

uloţeny výsypky, zda na nich budou probíhat mechanizované práce či nikoliv. Další 

důleţitou součástí je úprava terénu před erozí a s tím související meliorační práce. Dále 

předvrstvení zeminami či ornicí. Nesprávně provedená technická fáze můţe znamenat 

poklesy, propady či úklony terénu. Tyto škody je nutné následně napravit. Nápravy pak 

stojí nemalé úsilí, ale i zvyšují celkové náklady. 

Biologická fáze je vlastní oţivení ploch, ať jiţ zemědělskou, lesnickou, hydrickou či 

jinými způsoby rekultivací. 

4.2.1 Zemědělská rekultivace 

Před samotným navezením potřebného mnoţství ornice a zemin je provedena 

samotná příprava půdy. Tu představuje střední aţ hluboká orba. Po navezení 0,5 m ornice 

je třeba provést opět střední orbu. Postup samotné orby je prováděn následovným 

postupem: smykování, vláčení, setí, vláčení a válení. Pak následuje osevní postup
7
. 

Správně zvolený osevní postup a výběr plodin je důleţitou součástí v zúrodnění či naopak 

zhoršení kvality zemin a aktivitě mikroorganismů. V neposlední řadě, ale také můţe 

docházet k zaplevelení půd či jejich rozplavování. V prvním roce se pouţívá tzv. směska 

(směs trav a jetelů), v druhém hořčice a ve třetím řepka, která se pouţívá jako zelené 

hnojení (Obrázek 2). 

Po ukončeném tříletém agrocyklu se na plochy vysévá jetelotráva a nebo se pozemky 

pronajímají. V případě ploch určených k následné zemědělské prvovýrobě a jsou pronajaty, 

se doporučuje vyuţití obilného programu – ozimá pšenice, jarní ječmen, ozimý ječmen, 

                                                 
7
 Osevní postup – ověřené střídání plodin v určitém časovém cyklu. 
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tritikale (kříţenec ţita a pšenice), ţito a dále pak řepka, slunečnice. 

Na těchto zemědělských plochách musí také docházet ke sběru kamene. V dnešní 

době existují stroje přímo určené k tomuto sběru. 

 

 

Obrázek 2 - Zemědělská rekultivace - osev 

Zdroj: vlastní fotografie 

 

4.2.2 Lesnická rekultivace 

Před samotnou lesnickou rekultivací je moţné doporučit, dle rozboru zemin, 

přípravný dvouletý agrocyklus zeleného hnojení a to bez předvrstvení ornicí, případně 

potřeby se pouţívají jiné výsypkové zeminy. Nejdříve je provedena orba, smykování, 

vláčení, setí (dle projektu – nejčastěji hořtice), posekání, zaorání, a druhým rokem opět 

smykování, vláčení, setí, posekání a zaorání. Poté můţe začít základní výsadba. Výběr 

vysazovaných dřevin se musí řídit konkrétními stanovištními podmínkami, které se zjišťují 

pomocí rekognoskace terénu
8
, vyhodnocením půdních rozborů a s přihlédnutím ke klimatu 

a vegetačnímu stupni. Počet sazenic na 1 ha je závislý na druhu dřeviny, ale měl by se 

pohybovat mezi ca 6 600 aţ 10 000 ks, coţ je ca metrová vzdálenost dřevin (1 x 1 m). 

                                                 
8
 Rekognoskace terénu – zjišťování skutečného stavu přímo na místě. 
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V tzv. oplocenkách se vysazují především dub letní či zimní a borovice. Dále se 

vysazují javor klen a mléč, do vlhčích míst pak jasan ztepilý, do stinných míst habr 

obecný. Do sušších a slunných oblastí s vyšším podílem písčitých zemin se pouţívají 

borovice lesní či modřín opadavý. Mezi meliorační dřeviny lze zařadit olše, lípy, topoly a 

osiky. 

Součástí lesnické rekultivace jsou i doplňkové dřeviny a keře, např. jeřáb ptačí, jeřáb 

břek, jilm vaz, ptačí zob, zimolez. 

Po základní výsadbě následuje pěstební péče. Sem patří ochrana daných dřevin proti 

škodám způsobených zvěří, např. nátěr proti okusu. Dále se musí 2x ročně celoplošně 

vyţínat celé plochy či okolí samotných sazenic (dále dle potřeby). Provádí se také 

okopávka sazenic. Nedílnou součástí je také přihnojování sazenic (např. NPK), které se 

obvykle prování ve druhém a pátém roce od výsadby, ale je moţné hnojit i dle konkrétního 

stavu porostu. Často dochází k rozdílnému vývoji sazenic v prvních letech, některé druhy 

sazenic rostou pomaleji, ale tento rozdíl se po ca 5 - 6 letech zmenšuje, aţ úplně vymizí 

(Obrázek 4). V době vegetačního klidu se provádí u starších porostů případné prořezávky, 

tvarové ořezy a vyvětvení. V prvních letech je také nutné vysazování náhradních sazenic 

za uhynulé. Toto je však vţdy velice náročné a mělo by se tomuto stavu v rámci moţností 

předcházet. Celková pěstební péče o tyto porosty je dvanáct let. Poté mohou být lokality 

poskytnuty k např. rekreačním účelům. Jde o to, v jaké lokalitě jsou tyto oblasti a zda ještě 

v okolí neprobíhá těţba a není sem vstup zakázán. 

Do daných lokalit se umísťují budky pro ptáky, pro mravence a brouky se pokládají 

doupné stromy popř. se vyrábí z pilin a pařezů vhodná stanoviště, na vytipovaná místa se 

umísťují berličky pro káňata a dravce. 

Škody na plodinách i výsadbě mohou způsobit divočáci, vysoká či hlodavci 

(Obrázek 3). V honitbách dochází k odstřelu divoké zvěře či kladení odpuzovačů (stop 

kanec) a nástrah na trávení hlodavců. 
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Obrázek 3 - Poškození remízků divočáky 

Zdroj: vlastní fotografie 

 

 

 

Obrázek 4 - Rozdíly mezi vysazenými stromy u lesnické rekultivace 

Zdroj: vlastní fotografie 
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4.2.3 Ostatní rekultivace 

Mezi ostatní rekultivace se řadí plochy různého charakteru např. břehové valy, 

ochranné pásy ochraňující okolní obce (Obrázek 6), plochy pro rekreační účely atd. Pro 

zatravněné plochy je doporučen agrocyklus jako u zemědělské rekultivace, musí být ale 

upraven dle dané lokality. Nebude pouţito předvrstvení ornicí, ale budou pouţity ostatní 

zeminy a agrocyklus bude zkrácen na 2 roky. V případě pronájmu pro zemědělské účely 

bude pak moţno pouţít dané plochy pro výrobu píce. 

 

 

Obrázek 5 - Nutrie 

Zdroj: vlastní fotografie 
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Obrázek 6 - Ochranný pás u obce Černovice 

Zdroj: vlastní fotografie 

 

4.3 Předávací práce 

Sanační a rekultivační práce probíhají v rámci několika lokalit: Březno, Merkur, 

Prunéřov, Severní svahy, Libouš. Dle přiloţených tabulek je patrné, jak jsou postupně 

dokončovány sanační a rekultivační práce v lokalitách.  

Z tabulky č. 3 vyplývá největší procentní podíl zemědělská rekultivace a to ve výši 

55,61 % na jiţ ukončených rekultivací. Druhou nejrozšířenější rekultivací je lesnická 

rekultivace ve výši 38,44 %, poté ostatní rekultivace ve výši 4,09 % a vodní rekultivace ve 

výši 1,86 %. 

Tabulka 3 - Ukončené rekultivace k 30. 9. 2012 [ha] 

 
Lesní Zemědělská Vodní Ostatní Celkem 

Březno 240,20 436,80 9,60 21,90 708,50 

Merkur 378,40 609,90 11,60 47,20 1 047,10 

Prunéřov 178,60 128,00 12,10 8,60 327,30 

Severní svahy 28,60 20,00 6,50 10,10 65,20 

Libouš 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 

Celkem [ha] 825,80 1 194,70 40,00 87,80 2 148,30 

Zdroj: [10] + vlastní zpracování 
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V grafu č. 2 je grafické vyjádření ukončených rekultivací k 30. 9. 2012 v ha. 

 

graf 2 - Ukončené rekultivace k 30. 9. 2012 

Zdroj: [10] + vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 4 je přehled plánovacích rekultivací od roku 2013 do vyuhlení 

dobývacího prostoru. Nejvíce má být zemědělské rekultivace a to 33,382 %. Druhou 

nejrozšířenější rekultivací má být vodní rekultivace a to ve výši 29,743 %, poté lesní 

rekultivace ve výši 27,534 % a ostatní rekultivace ve výši 9,341 %. 

 

Tabulka 4 – Plánované rekultivace od roku 2013 do vyuhlení [ha] 

Oblast Lesní Zemědělská Vodní Ostatní Celkem 

Březno 140,80 274,20 27,40 29,90 472,30 

Merkur 312,20 398,40 23,90 16,90 751,40 

Prunéřov 56,50 147,90 1,40 6,40 212,20 

Severní svahy 12,00 0,00 0,00 0,70 12,70 

Libouš 418,20 318,80 962,40 264,90 1 964,30 

Celkem 939,70 1 139,30 1 015,10 318,80 3 412,90 

Zdroj: [10] + vlastní zpracování 
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Rekultivační práce lokality Severní svahy započaly jiţ v roce 2003 a v roce 2013 

byly zahájeny poslední dvě etapy prací o ploše 12,7 ha. 

Z grafu č. 3 je patrný začátek prací na lokalitě Libouš, kde bude pouţito nejvíce 

hydrické rekultivace. 

 

 

Graf 3 - Plánované rekultivace od roku 2013 do vyuhlení 

Zdroj: [10] + vlastní zpracování 

 

Rekultivace zahájené v letech 2003 aţ 2012 byly ve výměře ca 1 043,41 ha. Od roku 

2013 zbývá ca 3 412,90 ha do ukončení sanačních a rekultivačních prací. Tyto lokality 

budou postupně dokončovány a jako poslední bude ukončena lokalita Libouš, ve které 

bude v rámci hydrické rekultivace napuštěno jezero. 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny náklady na sanace a rekultivace v období 2013 do 

ukončení těţby. Jedná se o náklady na všechny typy rekultivací včetně nákladů na úpravu 

zbytkové jámy. 
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Tabulka 5 - Náklady na sanace a rekultivace v období 2013 do ukončení těžby [mil. Kč] 

Typ rekultivace: Náklady [mil. Kč] 

Zemědělské 1 046,340 

Lesnické 1 797,412 

Hydrické (bez jezera zbytkové jámy) 87,500 

Ostatní 1 900,762 

Zbytková jáma:   

Úprava dna a svahů 300,000 

Napouštěcí objekty 80,000 

Poplatky za napouštění (vodní zákon) 165,200 

Celkem 5 377,214 

Zdroj: [11] + vlastní zpracování 

4.4 Rekultivace území – „Jezero Libouš“ 

Dle předloţené dokumentace počítá SPRS s tím, ţe ve zbytkové jámě lomu Nástup 

vznikne jezero. Hloubka jezera by měla být do 23 m, délka břehové linie 17 km a 

s objemem vody 940 l. Jezero by mělo být asi tak 3x menší neţ nechranická přehrada. Toto 

jezero bude určeno k mnohostrannému vyuţití, ať jiţ jako stabilizační, estetické a 

ekologické propojení krajiny a bude vyuţito k rekreačním a sportovním účelům. Mnohé 

plány počítají s výstavbou celého multifunkčního areálu slouţícího jak pro aktivní tak 

pasivní rekreaci, tento by měl být v jiţní části jezera u obce Březno. V okolí by měl být 

také vystavěn zalesněný svah ochraňující okolí od případného hluku. Na ostatní okolní 

plochy bude pouţito zemědělské či lesnické rekultivace.  

Po ukončení těţby ca v roce 2035 bude jezero postupně napouštěno jak z veřejných 

zdrojů či sráţkových vod. Voda bude brána v největším rozsahu z řeky Ohře 1,0 m³/s 

Podkrušnohorským přivaděčem, dále pak z ostatních okolních potoků 0,1 m³/s – Luţnička, 

Libeňský potok, Hutná a případně i potok Hačka. U těchto výpočtů je ale nutné, započítat i 

odpar vody z hladiny, který by měl být ca 0,1 m³/s. Dle potřeby je moţno přítoky a čerpání 

vody z různých zdrojů upravit. Průměrný přítok z podpovodí byl vypočten na základě 

průměrných sráţek (550 mm/rok dle zdroje ČHÚ). Upřednostňovány budou zdroje vod tzv. 

gravitačních, které nejsou zpoplatňovány ve smyslu vodního zákona. Napouštění jezera by 

mělo probíhat přibliţně 7 let, i kdyţ nejnovější studie se spíše přiklánějí ke kratšímu 

termínu zhruba 3 let. Napouštění by mělo být rychlé a plynulé bez zbytečných kolísání 

hladiny, aby nedocházelo k poškozování stability a k abrazi břehové linie způsobenou 
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vlnobitím. Břehové abrazi se dá částečně zabránit pouţitím vhodných materiálů či úpravou 

terénu do sklonu svahu 1:20 (tzv. pláţové sklony). Břehy se mohou chránit pomocí 

technických a biologických způsobů, nebo jejich vzájemnou kombinací. Na strmých 

březích se pouţívají pasivní ochranné prvky. Ty jsou konstruovány tak, aby přímo 

odolávali působení abraze, jedná se o technickou ochranu břehů. Na mírných sklonech 

pouţíváme aktivní ochranné prvky (jsou ekonomicky výhodné), jedná se o biologickou 

ochranu. Ta sniţuje či zastavuje transport jiţ uvolněného materiálu [10]. 

Technické ochrana břehů je ochrana pomocí pevných materiálů, především 

kameniva, panelů a dlaţdic. Biologická ochrana je ochrana pomocí vegetace a dává se 

především na mírnější sklony – vlhkomilné a bahenní rostliny - vrby, olše, rákosiny. 

Ochrana břehové linie mírných sklonů bude také prováděna pomocí hydroosevu
9
, který 

bude chráněn geotextilií. Kombinace technické a biologické ochrany se pouţívá na místech 

kde je potřeba kromě ochranných prvků pouţít i estetické prvky [10]. 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny předpokládané parametry jezera Libouš. 

 

Tabulka 6 – Předpokládané parametry jezera 

Parametr Hodnota parametru 

Kóta hladiny 275,2 m n. m. 

Plocha hladiny 940,1 ha 

Objem vody v jezeru 235,652 mil. m 

Délka břehové linie 16 413 m 

Průměrná hloubka 22,90 m 

Maximální hloubka 75,80 m 

Zdroj: [10] + vlastní zpracování 

 

V rámci odtoku přebytečné vody z jezera bude vybudován v rámci předpolí 

odvodňovací příkop, který bude odvádět vodu do Luţického potoka. 

  

                                                 
9
 Hydroosev – rychlá a efektivní metoda. Na určené plochy se aplikuje formou nástřiku směs semen, vody, 

hnojiva, organické hmoty (mulčovacího materiálu) a protierozivních přísad. Rychlé zatravnění brání 

prašnosti, erozi a zaplevelení ploch. 
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5 Závěr 

V úvodu bakalářské práce jsem se zaměřila na historii hornictví v severočeské pánvi 

a jeho tradici v regionu.  

V části sanací a rekultivací se nejdříve věnuji obecnému popisu dané problematiky. 

Popisu jednotlivých druhů rekultivací - zemědělské, lesnické, vodní i ostatních. Dle 

platných předpisů se musí sanovat a rekultivovat veškeré plochy dobývacího prostoru. 

V další části se věnuji přesnému popisu a koncepci v lokalitě DNT. Celý prostor dolu 

Nástup Tušimice je rozdělen do několika částí – Březno, Merkur, Prunéřov, Severní svahy 

a Libouš. Sanace a rekultivace lokality DNT jsou zatím plánovány do roku 2050. V této 

době by měla být celá lokalita plně sanována a rekultivována, včetně napuštěného jezera 

Libouš. Koncepce sanací a rekultivací se postupně upravují dle nejnovějších poţadavků 

státu, v rámci platné legislativy, nových poznatků získaných z jiných jiţ zrekultivovaných 

lokalit i potřeb okolních obcí v rámci resocializace. 

Výsledky rekultivační práce vracejí těţbou narušenou krajinu zpět jejímu původnímu 

účelu. V oblasti DNT byly úrodné půdy, které se navrací pomocí zemědělské rekultivace. 

Dále se výsadbou lesních porostů vytváří nová krajina a vznikají nové vodní plochy, které 

budou v budoucnu vyuţívány k rekreačním a sportovním účelům. Tato krajina bude opět 

oţivena, vrací se zvěř, ptáci atd. 

Po napuštění jezera můţe dojít ke změně klimatu v dané lokalitě. Dle nejnovějších 

studií dochází díky odkrývání velkého mnoţství zemin a změny rázu místní krajiny k větší 

prašnosti a zvyšování teploty. Díky zeleni jiţ nebude docházet k nárůstu teploty tak jako 

v odryté krajině, protoţe zeleň bude zadrţovat a lépe regulovat odpar vody v krajině. 

Postupně by se místní klima mělo měnit a mělo by docházet ke zlepšení ţivotního 

prostředí. 

Lokalita DNT můţe v rámci následného studia a veřejných diskusí změnit dnešní 

praxi a umoţnit v dalších sanovaných a rekultivovaných oblastech v rámci ČR část 

dobývacích prostorů ponechat sukcesi, s případnými malými zásahy člověka. 
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