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Anotace 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá sanací a rekultivací lomu Všechlapy, ve 

kterém je dobýváno výhradní ložisko čediče ve stejnojmenném dobývacím prostoru. V 

návaznosti na stávající roztěžení ložiska a předpokládaný tvar lomu po ukončení těžby je 

navržen nejvhodnější způsob rekultivace všech ploch narušených těžbou uvedeným 

lomem. Tato práce navrhuje i využití rekultivovaného lomu v rámci rekreačních aktivit 

občanů k vedení trasy nové cyklostezky z obce Zabrušany přes osadu Všechlapy až do 

lázeňského města Teplice. 

Klíčová slova: 

Lom Všechlapy; sanace a rekultivace; likvidace lomu; lesnická rekultivace; výsadba 

dřevin; sukcese; cyklostezka 

 

Summary 

 

The presented thesis deals with the remediation and reclamation of the quarry Všechlapy in 

which a sole deposit of basalt is mined in the mining area of the same name. In connection 

with the existing mining-in-progress and estimated shape of the mine after the excavation 

works are finished the best way to the reclamation of all areas disturbed by mining of the 

above-mentioned quarry has been proposed. This thesis also suggests the use of the 

reclaimed quarry for the recreational activities of citizens for a new cycle way from the 

village Zabrušany through the settlement Všechlapy to the spa town of Teplice. 

Keywords: 

Všechlapy quarry; remediation and reclamation; quarry disposal; forestry reclamation; 

planting of trees; ecological succession; cycle way 
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1 ÚVOD 

Na okraji Českého středohoří v blízkosti města Teplice je těženo ložisko čediče v 

dobývacím prostoru (dále též jen „DP“) Všechlapy ve stejnojmenném lomovém provoze. 

V současné době je převážná část bilančních zásob užitkové suroviny vydobyta a velmi 

dobré znalosti úložních poměrů dosud nevytěženého čediče umožňují určit předpokládaný 

stav lomu po ukončení jeho provozu. I když se problematikou sanace a rekultivace (dále 

též jen „SaR“) lomu Všechlapy zabývá několik prací, zejména z hlediska požadavků 

předpisů vydaných na základě zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), bylo účelné prověřit a navrhnout takový způsob zahlazení 

následků těžby tohoto výhradního ložiska který by byl v souladu nejenom s uvedenými 

horními předpisy (horní zákon a předpisy podle něj vydané), ale v co největší míře 

respektoval zásady ochrany přírody a krajiny v daném území. Toto je hlavním cílem této 

bakalářské práce, ve které se věnuji rovněž i vhodnému využití rekultivovaného prostoru 

lomu. V této části předkládané práce jsem se snažil návrhem trasy nové cyklostezky 

vedoucí přes rekultivovaný lom, zvýšit rekreační funkci rekultivovaného území a tím 

rozšířit sportovní možnosti občanů zejména okolních obcí. 

Problematice současného způsobu vedení dobývacích prací, konkrétním 

plánovaným těžebním postupům se věnuji pouze v nejnutnější míře s ohledem na přání 

těžební organizace o zachování jejího obchodního tajemství. 
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2 CHARAKTERISTIKA LOŽISKA A ROZVOJ TĚŽBY 

2.1 Popis zájmového území 

Lom Všechlapy leží v Ústeckém kraji cca 2 km jihozápadně od Řetenic, které jsou 

jednou z městských čtvrtí města Teplic. Celý prostor lomu je situovaný na pozemcích 

ležících ve správním obvodu obce Zabrušany, jehož součástí je i katastrální území (dále jen 

„k.ú.“) Všechlapy. Přibližně v jeho jižní části leží osady Štěrbina a Straky jejichž okraj je 

od jihovýchodního okraje lomu vzdálen asi 500 m. Zastavěná část Všechlap, které sousedí 

s obcí Zabrušany, je od jihovýchodního okraje lomu vzdálena necelý jeden kilometr. Další 

sídelní útvary obcí Lahošť a Hudcov leží na severovýchod od lomu ve vzdálenosti cca 

1,5 km. Přibližně severojižním směrem je vedena silnice III/25327 spojující Zabrušany 

(přes Všechlapy) s Hudcovem. Z ní vede na východ krátké silniční odbočení (cca 150 m) 

do areálu lomu. V blízkém okolí neleží žádný průmyslový objekt. Mezi uvedeným 

silničním vjezdem do lomu a silnicí ze Zabrušan do Hudcova je několik nadzemních linek 

elektrického vedení VN. Kolmá vzdálenost nejbližší linky těchto vedení od hranice DP 

(vrchol 2) je 85 m a probíhá přibližně nad ústím zářezu, kterým je vedena hlavní 

příjezdová komunikace do lomu. Ve vzdálenosti 190 m severně od vrcholu 3 leží vodojem 

gravitačního vodovodního řadu pro Hudcov. 

 
Obr. č. 1 Situace okolí lomu Všechlapy 
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Mezi severním okrajem lomu a silnicí do Nové Vsi III/25328, která je jednou z 

městských částí Teplic je sportovní letiště se dvěma travnatými ranvejemi. Ze Všechlap, 

Štěrbiny i Strak [4] vede několik polních cest směrem k Nové Vsi. Situace všech 

uvedených objektů je dobře patrná na výše uvedeném mapovém výřezu doplněným o 

zákres hranic dobývacího prostoru, kde jsou prováděny těžební práce (viz obr. č. 1). 

Lom má oválný tvar ve směru severovýchod - jihozápad a leží ve spodní části 

jihozápadního svahu Kladrubsko-Hudcovského návrší. Ten je v těchto místech tvořena 

mírným svahem, který stoupá od uvedené silniční odbočky z výšky 235 m n. m. až k 

bývalé kótě 351,5 m n. m. v současnosti po odtěžení na výšku 330 m n m.  (Všechny 

nadmořské výšky jsou uváděny ve výškovém systému Bpv). Východně i západně od lomu 

leží pozemky zemědělsky obdělávané. V jeho severním předpolí jsou neobdělávané 

pastviny s křovinatým náletovým porostem. V blízkém okolí není žádná větší zalesněná 

plocha s výjimkou Řetenického lesa (obr. č. 2). 

Z geomorfologického hlediska je území ložiska Všechlapy součástí provincie 

Česká vysočina, Krušnohorská soustava, Podkrušnohorská podsoustava, celek České 

Středohoří, podcelek Milešovské středohoří a okresek Teplické středohoří [2]. Při řešení 

dané problematiky jsou důležité makroklimatické podmínky v dané oblasti. Podle rajonové 

klimatizace [2] jde o území v teplé podoblasti T 2, která je charakterizována dlouhým, 

velmi teplým a suchým létem, přechodné období je krátké s teplým jarem a podzimem. 

Zima je krátká, mírně teplá, suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Hodnoty 

některých klimatických charakteristik této podoblasti jsou následující: 

Počet letních dnů 50 - 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10° C 160 - 170 

Počet mrazivých dnů 100 - 110 

Průměrná teplota v lednu -2° C až - 3°C 

Průměrná teplota v červenci 18 - 19°C 

Průměrná teplota v říjnu 7°C - 9°C 

Průměrný počet dnů se srážkami na 1 mm 90 - 100 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 
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Širší okolí patří k oblastem s nízkým úhrnem atmosférických srážek Průměrné 

roční srážkové úhrny za období let 1931 - 1960 ve stanici Teplice - Trnovany 

(228 m n. m.) dosahují výšky 511 mm. 

 
Obr. č. 2 Letecký pohled na lokalitu (Bílinská přírodovědná společnost) 

2.2 Geologické poměry ložiska a jeho okolí 

Předmětem těžby v lomu Všechlapy je nefelinický bazalt, jinak též nefelinický 

čedič [7] (dále jen „čedič“) který je v tomto lomovém provoze dále upravován na drcené 

kamenivo různé zrnitosti. Jde o silně bazickou výlevnou horninu terciérního stáří, která na 

tomto ložisku tvoří lávový proud o mocnosti 25 - 40 m nasedající konkordantně na 

druhohorní (křídové) sedimenty tvořené slíny a slínovci ve svrchní části silně navětralé. V 

hlubším podloží ložiska pod křídovým souvrstvím o mocnosti 100 - 150 m se nachází 

teplický paleoriolitový komplex s rozsáhlými výchozy mezi Teplicemi, Krupkou a 

Cínovcem [2]. Geneze vzniku tohoto ložiska je spjata s ranou fází vulkanické činnosti 

Českého středohoří datované do oligocénu (konec starších třetihor). Přívodní kanál tohoto 

výlevu nebyl dosud lokalizován, ale předpokládá se jeho situace severně od lomu, někde v 

oblasti vrcholové části návrší. Z geomorfologického hlediska je ložisko čedič Všechlapy 
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nejzápadnějším výběžkem Českého středohoří zabíhající do Mostecké části (Chabařovická 

pánev) sousední Podkrušnohorské soustavy. 

Ložisko bylo poprvé předmětem podrobného geologického průzkumu v roce 1960. 

Na základě jeho výsledku zde bylo příslušným výměrek KKZ č. j. 1909-05/183-61 ze dne 

20. 11. 1961 vyhodnoceno 8 022 000 m
3
 zásob. Po dalším geologickém průzkumu v letech 

1981 - 1982 zde bylo vyhodnoceno 10 038 00 m
3
 zásob suroviny a posledním průzkumem 

v letech 1985 -1987 zde bylo ověřeno celkem 7 336 581 m
3
 geologických zásob čediče 

vhodného pro výrobu drceného kameniva. Podle posledního ročního výkazu o pohybu a 

stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin za rok 2012, který byl předložen 

těžební organizací příslušnému orgánu státní správy (tiskopis ministerstva životního 

prostředí Geo (MŽP) V 3-01) byl stav celkový bilančních zásob v DP Všechlapy 

3 050 000 m
3
 a nebilančních (volné) 94 000 m

3
 [3]. 

Dobývací prostor (dále jen „DP“) s názvem Všechlapy zde byl stanoven 

rozhodnutím SČ KNV v Ústí n/L č.j6201/62-329-6/VAV ze dne 30. 12. 1962 a potvrzen 

ČBÚ č. j. 68-ZD/65 ze dne 17. 6. 1965. V evidenci Obvodního báňského úřadu pro území 

Ústeckého kraje (dále jen „OBÚ“) je uvedeno, že jeho držitelem je v současné době 

organizace Bazalt s.r.o. [3]. DP má tvar nepravidelného pětiúhelníku s těmito vrcholy v 

platném souřadnicovém systému JTSK (jednotná síť katastrální): 

 Vrchol souřadnice x y 

 1 978750 778400 

 2 978600 778820 

 3 977840 778530 

 4 977840 778050 

 5 978330 778100 

Jeho plošná výměra je 45 ha 50 a 50m
2
 a prostorově je omezen svislými rovinami 

proloženými jeho povrchovými hranicemi. Pro ochranu tohoto výhradního ložiska proti 

znemožnění nebo ztížení jeho dobývání bylo stanoveno chráněné ložiskové území 

Všechlapy rozhodnutím OBÚ v Mostě č. j. 2378/91 ze dne 22. 7. 1991. Jeho plošná je 

skoro 139,92 ha a zahrnuje území, na kterém by stavby nebo zařízení nesouvisející s 

dobýváním mohly ohrozit nebo ztížit využívání ložiska čediče v DP Všechlapy. 
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Obr. č. 3 Geologická mapa okolí ložiska čediče Všechlapy (Česká geologická služba) 

Čedič na tomto ložisku má černou až šedočernou barvu s porfyrickými vyrostlicemi 

olivínu (do l mm) a menšími vyrostlicemi augitu. Základní hmotu tvoří především augit, 

nefelin a magnetit. Textura je většinou kompaktní s balvanitou až kulovitou odlučností, 

pouze výjimečně je sloupcovitá se šestiúhelníkovým omezením. V některých částech 

ložiska je čedič pórovitý až struskovitý, který je pro výrobu kameniva zcela nevhodný. 

Také se zde vyskytují zjílovatělé vulkanické brekcie o velkých rozměrech uzavřené v 

čedičovém příkrovu. Tyto části ložiska mají charakter výklizu a jsou odváženy na odval 

nebo se ponechávají netěžené na místě. Čedič je poměrně dost narušený puklinami, které 

jsou vyplněny jílovitými minerály a v některých případech i karbonáty, převážně 

aragonitem. Skrývka je převážně tvořena svahovými hlínami o malé mocnosti ale i silně 

zvětralými vulkanickými partiemi, které dosahují místy do hloubky i několika metrů. 

Nejsvrchnější partie skrývky jsou pokryty a slabou vrstvou ornice. Ložisko jako celek není 
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postiženo tektonikou. Geologická situace ložiska je patrná na výše uvedené části 

geologické mapy (obr. č. 3). 

V Souhrnném plánu SaR (dále jen „SPSaR“), který byl pro tento lom vypracován v 

roce 2004, bylo ukončení provozu lomu plánované přibližně na rok 2019, kdy bylo 

uvažováno se zahájením hlavních sanačních prací [2]. Podle současného stavu zásob 

suroviny na ložisku uvedeném ve výkazu Geo (MŽP) V 3-01 předpokládám posunutí 

tohoto termínu cca o 5 - 6 let. 

2.3 Hydrologické a hydrogeologické poměry 

Využíváním ložiska čediče Všechlapy není dotčen žádný vodní tok nebo vodní dílo 

(jezero, rybník, údolní nádrž). Hydrograficky náleží celý prostor do povodí potoka 

Bouřlivec (číslo hydrologického pořadí 1-14-01-056) který pramení v Krušných horách a 

ústí do řeky Bíliny u obce Hostomice (190 m n. m.) [10]. Severní okraj ložiska s kótou 

351,5 m n. m. (dnes již odtěženo) tvoří rozvodí tří dílčích povodí této vodoteče, takže i v 

případě větších dešťových srážek nedochází k výraznému negativnímu ovlivnění provozu 

lomu. Voda z dešťových srážek většinou odtéká po jihozápadních svazích okolo lomu k 

silnici (Zabrušany - Hostomice) a dále pak k vodní nádrži „Všechlapy“ s kótou její hladiny 

kolem 210 m n. m. o ploše cca 35 ha. Ta byla vybudována na potoce Bouřlivec v letech 

1958 -1961 pro zajištění vody pro elektrárnu Ledvice. Erozivní základna (údolí Bouřlivce) 

leží pod bází ložiska ve výšce 205 m n. m. 

Určitá část vody z dešťových srážek se vsakuje do trhlin v čediči a dotuje podzemní 

vodu zadržovanou na nepropustném slínovcovém podloží. Těžební práce jsou prováděny v 

podstatě nad hladinou podzemní vody a nijak provoz lomu neovlivňují. Směr podzemní 

vody nebyl zjišťován, ale z tvaru terénu a slínovcového podloží budou směřovat na 

jihozápad k vodní nádrži Všechlapy. Část srážkových vod se akumuluje v menších 

depresích v nejhlubších částech lomu. Většina těchto vod je ale odváděna jednoduchými 

odvodňovacími příkopy k ústí lomu okolo technologického zařízení směrem k uvedené 

silnici. V prostoru ložiska není registrován žádný zdroj pitné vody. Vodohospodářská 

situace okolí ložiska čedič Všechlapy je patrná z obr. č. 4.  

Celý prostor ložiska leží v širším ochranném pásmu (dnes ochranné pásmo II 

stupně) přírodních léčivých zdrojů a zřídelní oblasti Teplice, který byl stanoven výměrem 

ministerstva zdravotnictví zn.: LZ/3-2884-14.9.59 ze dne 9. 10. 1959 [2]. Omezující 
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podmínky stanovené pro toto pásmo se týkají prakticky výlučně pro dnes již 

neprovozované hnědouhelné doly. Z bodu 4 g) tohoto výměru však lze dovodit, že 

jakákoliv hornická činnost vedená nad kótou 200 m n. m. ležící mimo oblast výskytu 

teplického porfyru může být prováděna bez jakéhokoliv omezení. Na základě této 

skutečnosti konstatuji, že na ložisku čediče Všechlapy mohou být prováděny těžební práce 

a samozřejmě i následná sanace a rekultivace ploch narušených těžební činností. Aniž by 

to bylo v rozporu s režimem tohoto ochranného pásma. 

 
Obr. č. 4 Vodohospodářská situace okolí ložiska čedič Všechlapy 

2.4 Využívání ložiska Všechlapy 

2.4.1 Historie těžebních prací 

Podle informací uvedených v Souhrnném plánu sanace a rekultivace lomu 

Všechlapy vypracovaným GET s.r.o. pro těžební organizace STONE s.r.o. v roce 2004 [2] 

je začátek dobývání ložiska čediče v KÚ Všechlapy datován do roku 1930. Majitelem 

tohoto lomu byl až do roku 1945 soukromý podnikatel p. Waltr Schőd po kterém jeho 

provoz přešel do správy Státních silnic n. p. Teplice. Od roku 1961 po delimitaci lom 

převzal Severokámen n. p. Liberec, pod který spadala v té době těžba všech výhradních 

ložisek kamene v tehdejším Severočeském kraji. V rámci privatizace státních podniků bylo 

v roce 1992 zařízení tohoto lomu prodáno firmě STONE s.r.o. (IČO: 46710701) do jejíž 
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správy byl převeden i DP Všechlapy. Tato organizace se v roce 2009 spojila s firmou ATS 

SILNICE s.r.o. (IČO: 182 34 160) na kterou byl uvedený DP převeden 2. 3. 2010 jak je 

uvedeno v obchodním rejstříku. Dne 11. 5. 2010 došlo ke změně názvu této organizace na 

BASALT CZ s. r. o se stejným identifikačním číslem (IČO: 182 34 160) na kterou je v 

evidenci OBÚ v současné době DP Všechlapy zaregistrován. Na tuto organizaci přešel 

všechen majetek lomu včetně všech příslušných ostatních oprávnění vyplývajících z 

horních předpisů vztahující se k tomuto výhradnímu ložisku, jako jsou povolení hornické 

činnosti, trhacích prací apod. 

2.4.2 Dobývací práce 

Ložisko čediče v DP Všechlapy je těženo stěnovým lomem, i když k jeho menší 

mocnosti a situování v plochém, mírném svahu má spíše charakter jámového lomu. S 

výjimkou úzkého vstupního zářezu do svahu před vrcholem 2 DP, kterým je vedena od 

drtírny a třídírny jediná přístupová cesta do lomu je celý těžební prostor pod úrovní 

okolního terénu. Ve směru hlavního postupu těžby k severní hranici DP tvořené spojnicí 

jeho vrcholů 3 a 4 se pohybuje mocnost ložiska od cca 27 m (vrt V 26/86) do 38 m (vrt 

V 27/86). Těžebními pracemi vedenými v souladu s plánem otvírky, přípravy a dobývání 

(dále jen „POPD“) na základě kterého zde byla povolena hornická činnost (dále jen „HČ“) 

rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 3041/03/II ze dne 2. 10. 2003 je ložisko roztěženo až 

čtyřmi etážemi jejichž pracovní plošiny mají tyto průměrné nadmořské výšky: 

1. etáž – 328 -330 m 

2. etáž – 318 - 324 m 

3. etáž – 272 - 301 m 

4. etáž – 268 - 290 m 

Před postupem nejsvrchnější 1. etáže byla provedena a skrývka nadloží, které zde 

má velmi malou mocnost cca 0,5 - 1 m. Odstranění těchto zemin obsahující značné 

množství kamenitého materiálu se provádí jeho shrnutím buldozery, nakládkou na nákladní 

automobily a odvozem na vnější výsypku na okraji ložiska. 
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Obr. č. 5 Přípravné vrtací práce 

Hlavní technologie dobývacích prací spočívá v rozrušování skalního masivu 

trhacími pracemi velkého rozsahu (dále též „TPVR“) na základě generálního projektu 

clonových odstřelů cizí organizací specializující se na tento druh prací (viz obr. č. 5). 

Parametry odstřelů jsou stanoveny tak aby kusovitost uvolněné horniny byla co 

nejpříznivější pro další zpracování drcením a tříděním a nepříznivé účinky odstřelů na 

okolí byli minimalizovány [14]. V tomto případě jde hlavně o seismické účinky na 

nejbližší zástavbu, kterou tvoří obytné objekty osady Štěrbina. Jak prokázala kontrolní 

měření těchto účinků na stavby v této osadě, zjištěné seismické vlivy jsou pod hodnotou, 

která způsobuje první známky škod na stavebních objektech. Rovněž tak hodnoty 

akustického tlaku od CO jsou tak nízké, že nemohou ve Štěrbině způsobit žádné škody. 

Toto hodnocení platí samozřejmě pro odstřely provedené v souladu s příslušnými horními 

předpisy v souladu se schválenou provozní dokumentací. Vyskytují-li se v rozvalu po 

clonovém odstřelu (dále též „CO“) nadměrné kusy kamene, které svými rozměry nemůže 

primární drtič zpracovat, jsou rozrušovány trhacími pracemi malého rozsahu (dále jen 

„TPMR“). Trhací práce v lomu jsou prováděny podle příslušných technologických postupů 
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(projektu) na základě povolení vydaných OBÚ v Mostě. Dodavatelskou organizací je 

Destrukce s.r.o. Litoměřice, které mají s těmito pracemi v lomu Všechlapy dlouhodobou 

zkušenost., 

 

 
Obr. č. 6 Dobývací práce v severovýchodní části DP 

Surovina rozrušená trhacími pracemi je nakládána lopatovým pásovým rýpadlem  o 

obsahu lžíce 1,8 m
3
 na nákladní vozidla (dempry, viz obr. č. 6) o obsahu korby 32 m

3
. Ty 

odváží surovinu po lomových komunikacích od těžebních stěn k dalšímu zpracování do 

drtírny a třídírny situované západně od vrcholu 2 DP. První objekt tohoto úpravárenského 

zařízení, tvořený prvním stupněm drcení (nájezdová rampa primárního čelisťového drtiče) 

je od tohoto vrcholu vzdálen cca 200 m (viz příloha č. 1). Část suroviny je zpracovávána 

mobilní drtící soupravou s nájezdní rampou umístěnou v jižní polovině lomu. Od ní je 

podrcený materiál dopravován odtahovou cca 740 m dlouhou pasovou linkou o šířce 

pásma 1200 mm k dalšímu zpracování. Hlavní objem drceného kameniva je vyráběn v 

několika podlažním objektu úpravny s třídiči a zásobníky na jednotlivé frakce drceného 

kameniva. Dále jsou zde volná depa na některé druhy hotových výrobků. V blízkosti 



Petr Horák: Návrh na sanaci a rekultivaci kamenolomu Všechlapy 

 

2013  12 

 

úpravny, směrem k silnici leží správní budova, dílny a sklady. Na hranici DP ve 

vzdálenosti cca 30 m od jeho vrcholu 2, vedle výjezdové komunikace z lomu je sklad 

výbušnin, který je obložený trhavinami jen výjimečně, protože je používán pouze nárazově 

pracovníky Destrukce s.r.o. Litoměřice při trhacích pracích. 

Průměrná výše těžby je podle informací vedení organizace v posledních letech 

necelých 200 000 m
3
 a těžební ztráty jsou přibližně 12 - 15 %. Provozovna Všechlapy 

vyrábí tyto frakce drceného kameniva (viz obr. č. 7) : 

0-2, 0-4, 2-5, 4-8, 5-8, 8-11, 8-16, 11-16, 11-22, 16-22, 16-32, 32-63, 0-32, 0-45, 0-

63, 0-120, 0-125, 0-250, 63-125, 63-350, 90-250. 

 

 
Obr. č. 7 Pohled na primární úpravnu drceného kameniva 

Vlastnické poměry pozemků ležících v DP Všechlapy včetně jejich výměry podává 

tento přehled (číslo parcely - výměra): 

Česká republika: 
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2
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375/3 – 3375 m
2
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3 ZÁSADY SANACE A REKULTIVACE LOMU VŠECHLAPY 

3.1 Legislativa zahlazení následků těžby 

Dobývání nerostných surovin je vždy provázeno v menší či větší míře narušováním 

přírodního prostředí [16]. Ke zvlášť intenzivní degradaci přírody dochází při povrchovém 

dobývání ložisek, kdy je ke zpřístupnění produktivních částí ložiska nutné úplné odstranění 

jeho nadloží potřebnými skrývkovými pracemi. Velikost plochy, kde jsou tyto práce 

prováděny, je přímo úměrná negativním zásahům do přírodního prostředí a ve velké míře 

závisí na hloubce dobývacích prací, mocnosti a charakteru nadložních zemin a reliéfu 

terénu kde je prováděna. Aby náprava těchto škod byla minimalizována a následky 

těžebních prací v této oblasti co nejúčinněji odstraněny je v našich právních předpisech 

řada zákonů, vyhlášek a nařízení zabývající se i touto problematikou. Jedním ze základních 

zákonů, z kterého je třeba při řešení této věci vycházet je zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 

využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění jeho pozdějších změn (dále jen „HZ“) 

[12]. Ložisko čediče ve Všechlapech je výhradní ve smyslu tohoto zákona a proto se na něj 

vztahují všechna jeho ustanovení, jakož i předpisy podle něho vydané (dále též pouze 

„horní předpisy“). V HZ se omezení nepříznivých vlivů dobývání týká zejména § 23 

odst. 2 písm. f) a g), který řeší tuto problematiku ve vztahu k projektování, výstavbě a 

rekonstrukci dolů a lomů a § 30 odst. 1 kde je stanovena povinnost využívat výhradní 

ložiska hospodárně, čímž se dle tohoto ustanovení rozumí také vyloučit, cituji: 

„…neodůvodněné nepříznivé vlivy na pracovní a životní prostředí“. Obě tato ustanovení 

tedy s problematikou zahlazení následku těžby na ložisku Všechlapy přímo nesouvisí. 

Naproti tomu vyhl. č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o 

povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 

způsobem, vydaná podle § 30 odst. 7 a § 32 odst. 5 HZ ve znění její novely 

č. 434/2000 Sb. [5] je daleko konkrétnější. Podle tohoto obecně závazného předpisu musí 

být každá HČ povolena příslušným OBÚ přičemž žádost o takovéto povolení je třeba 

doložit podle § 6 odst. 2 písm. c) dokumentací POPD. Ten musí obsahovat podle bodu 1. 6 

přílohy č. 3 této vyhlášky toto, cituji: 

„Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou: 

a) technický plán a harmonogram prací, 
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b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a 

na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání, 

c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich 

vytvoření.“[11]. 

Jak bylo uvedeno, HČ byla na tomto ložisku povolena rozhodnutím OBÚ č. j. 

3041/03/II ze dne 2. 10. 2003 (viz též kap. 2.4.2). Jednou z podmínek tohoto rozhodnutí 

bylo dodržování dokumentace POPD na základě které bylo vydáno. I když tato 

dokumentace není uvedeným orgánem státní báňské správy schvalována, ale je pouze 

jedním z podkladů, které musí být součástí podání o povolení HČ a její schválení je 

povinností závodního lomu, je pro těžební organizaci závazná. Každé rozhodnutí OBÚ o 

povolení této HČ je vázáno na plnění řady podmínek, včetně toho, jak postupovat při 

dobývacích pracích podle zásad POPD. Součástí dokumentace POPD ložiska čediče 

Všechlapy je „Plán sanace a rekultivace kamenolomu Všechlapy (kap. 1.6 Plánu otvírky, 

přípravy a dobývání)“ vypracovaný GET s.r.o. Praha v únoru 2003. Pro úplnost uvádím, že 

do této doby byl závazný pro těžební organizaci „Generel rekultivace pro kamenolom 

Všechlapy“ zpracovaný stejnou organizací v únoru roku 1997 podle tehdy platného znění 

vyhlášky č. 104/198989 Sb. V září 2004 byl pro STONE s.r.o. vypracován GET s.r.o. další 

„SOUHRNNÝ PLÁN SANACE A REKULTIVACE výhradního ložiska čediče 

VŠECHLAPY (3019900) v dobývacím prostoru VŠECHLAPY“ [2], který danou 

problematiku řeší daleko komplexněji než jejich dvě výše citované práce (1997, 2003). 

Informaci o tom do jaké míry jsou závěry zde uvedené pro současnou těžební organizaci 

závazné jsem neměl k dispozici, ale zřejmě nahrazuje dokumentaci SPSaR z roku 2003. 

Takováto změna POPD totiž podléhá ohlašovací povinnosti podle § 8 odst. 4 cit. vyhl.  

č. 343/2000 Sb. protože v daném případě nedochází ke zhoršení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a bezpečnosti provozu a nejsou dotčeny objekty a zájmy právnických a 

fyzických osob chráněných podle zvláštních předpisů nad rozsah uvedený v rozhodnutí o 

povolení HČ. Předpokladem je ovšem, aby nová verze SPSaR nebyla v rozporu s 

připomínkami (vyjádřeními) orgánů státní správy na úseku ochrany přírodního a životního 

prostředí vznesenými během správního řízení o povolení HČ v roce 2003 nebo aby byla 

doložena souhlasnými vyjádřeními těchto orgánů. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že SPSaR, který je součástí POPD je dokument, který 

je dost flexibilní a může se přizpůsobovat novým skutečnostem, které se vyskytnou v 

průběhu dalších dobývacích prací až do doby likvidace příslušného hornického provozu. 

To je i případ lomu Všechlapy, kdy od doby vypracování poslední verze SPSaR (2004) 

uplynulo do dnešní doby více než devět let. K této problematice ještě uvádím, že na 

konečné sanační a rekultivační práce po skončení dobývání je třeba vypracovat 

projektovou dokumentaci na základě, které bude příslušným orgánem státní správy vydáno 

povolení těchto prací. Ty nelze v žádném případě považovat za HČ a proto tato věc 

nemůže být řešena orgánem SBS. Jeho působnost v zásadě končí povolením HČ podle 

plánu likvidace a dále pak zrušením DP. 

3.2 Koncepce sanace a rekultivace lomu 

Povrchová těžba ložisek nerostných surovin má za následek prakticky úplnou 

devastaci původního terénu a tedy i značnou degradaci původního přírodního prostředí 

[16]. Míra těchto negativních důsledků do značné míry závisí na rozsahu ložiska, jeho 

úložních poměrech a způsobu exploatace. V neposlední řadě hraje nezanedbatelnou roli i 

reliéf původního terénu před jeho narušení těžbou. Je nepochybné, že stěnový lom v 

kopcovitém terénu naruší přirozený ráz krajiny v daleko větší míře než jámový lom v 

rovinaté krajině. Z úložních poměrů hraje velkou roli hloubka uložení ložiska, mocnost 

jeho nadloží a hladina podzemních vod [15]. V neposlední řadě zde hraje důležitou roli i 

přístup těžební organizace minimalizovat negativní důsledky jejich činnosti na přírodní a 

životního prostředí a respektování legislativních zásad daných naším právním řádem. 

Při volbě základní koncepce SaR prací vycházím z řešení SPSaR který byl součástí 

dokumentace POPD respektive jeho další, podrobnější verze z roku 2004 (viz kap. 3.1). To 

považuji za závazný právní rámec, protože všechny jiné způsoby zahlazení následků těžby 

by byly v rozporu se stanovisky příslušných orgánů státní správy, zejména na úseku 

ochrany přírody a životního prostředí. Teoreticky je ovšem možné vytěžený prostor bez 

dalších úprav v rámci schváleného plánu likvidace předat nerekultivovaný k jinému 

využití, například skládkování nebo k zastavění. Ale v případě lomu Všechlapy tato 

varianta nepřipadá v úvahu, protože by byla v rozporu s platnou územně plánovací 

dokumentací obce Zabrušany (viz dále) takže se touto variantou dále nezabývám. 
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Účelem SaR lomu je začlenění narušeného území do okolní krajiny tak, aby se stalo 

co nejvíce přirozeným a obohacujícím krajinotvorným prvkem, morfologicky odpovídající 

jejímu utváření. Koncepce rekultivace vychází z předpokládaného stavu lomu v době 

ukončení HČ, místních geologických, hydrogeologických a klimatických podmínek a bere 

v úvahu prvky územního systému stability v dané oblasti. 

Celé území, které bude předmětem SaR lze v zásadě rozdělit do několika kategorií. 

Především to je vlastní areál lomu zahloubený pod úroveň okolního terénu až o 31 m s 

mírně ukloněnou, nepravidelně tvarovanou nejspodnější pracovní plošinou s ponechanými 

neproduktivními částmi ložiska tvořenými zjílovatělým zpěněným (pórovitým až 

tufovitým) čedičem a dosud nevytěženými částmi ložiska včetně již vytvořených 

konečných svahů lomu v místech kde bylo dosaženo konečných postupů těžby. Dále je to 

plocha vnější výsypky situovaná převážně za západní hranicí DP, kam je převážně ukládán 

odpad z výroby drceného kameniva. Ta svým severovýchodním okrajem, ležícím již v DP 

sousedí s plochou, kam byl ukládán skrývkový a výklizový materiál. Při každém z vrcholů 

DP 3 a 4 jsou samostatné plochy deponie rekultivace schopných nadložních zemin 

tvořených převážně ornicí. Za jihozápadním okrajem DP za jeho vrcholem 2 leží plocha s 

provozními budovami lomu (úpravna, dopravníky, skládky kamene, dílny, sklady, správní 

budova apod.) která bude po jejich odstranění také předmětem SaR prací. Také zde leží 

část pozemků, kde byla prováděna těžba v začátcích dobývání, zřejmě ještě před 

stanovením DP Všechlapy. Pouze velmi malá část při jižní hranici DP mezi jeho vrcholy 1 

a 2 nebyla dotčena těžbou ani zde nejsou žádné práce plánovány. 

Dobývacími pracemi, jakož i činností s tím spojenou byl poměrně mírně plochý, 

svažitý terén přetvořen v území s členitým povrchem, jehož převážná část leží pod úrovní 

okolního nenarušeného terénu. Tato skutečnost nedozná žádných větších změn ani v 

průběhu zbývajících dobývacích prací. Což prakticky to vylučuje rekultivovat narušené 

území zpětně na zemědělský půdní fond. Také hydrogeologické poměry na ložisku 

(viz kap. 2.2) vylučují hydrickou rekultivaci s výjimkou uměle založených menších, 

mělkých vodních retencí na dně lomu. Také lesnickou rekultivaci se vznikem produkčního 

lesního porostu nepovažuji za vhodnou nejenom ke značné členitosti rekultivovaného 

povrchu ale zejména proto, že za prioritní považuji vznik nového významného ekosystému 

s nezanedbatelnou rekreační funkcí. Navrhuji proto ponechat většinu území procesu 

přirozené reprodukce, která se bude průběžně sledovat a případně podporovat bude-li to 
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nutné, například odstraňováním nežádoucích invazních druhů. Také bude v rámci této 

koncepce vhodně rozšířena druhová skladba porostů podle požadavků orgánů ochrany 

přírody a krajiny uplatňovaných v rámci připomínkového řízení ke Generelu rekultivace 

(1997) a SPSaR (GET s.r.o. 2003, 2004). 

Navrhovaný způsob rekultivace, který lze také označit jako renaturalizace, považuji 

za vhodnější než klasická lesnická rekultivace. Důvodem je skutečnost, že tak bude 

vytvořeno území, které svou polohou, morfologií a četností různorodě utvářených ploch se 

stane v budoucnu jistě cenným ekosystémem právě těch společenstev, které byly z okolní 

krajiny dlouhodobě vytlačovány a to nejenom industrializací, ale i intenzivním 

zemědělstvím. 

3.3 Vztah plánovaných prací k prvkům ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (dále též „ÚSES“) je podle zákona České 

národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, přírodě blízkých ekosystémů udržujících přírodní rovnováhu. 

Rozlišují se místní, regionální a nadregionální systémy ekologické stability. Stanovuje se v 

plánu systému ekologické stability, je důležitým nástrojem aktivní ochrany přírody a 

neopomenutelným podkladem při plánování pozemkových úprav a zpracovávání územně 

plánovací dokumentace. Cílem ÚSES je tvorba pokud možno vzájemně propojených 

ekologicky stabilních území, která příznivě ovlivňuje okolní, méně stabilní krajinu a 

zachování nebo obnovení přirozeného geofondu krajiny, rozmanitosti původních 

biologických druhů a jejich společenstev [6]. 

Pro okres Teplice byl v letech 1993 -1995 vypracován Generel lokálního systému 

ekologické stability, z kterého vychází i Územní plán obce Zabrušany schválený 

zastupitelstvem této obce jako „Opatření obecné povahy č.1/2008“ pod č. j.: ÚP 03/2008 

ze dne 18. 6. 2008 (účinný od 5. 7. 2008). Tento plán obsahuje návrh systému ÚSES 

akceptující závazný podklad „2. Změny a doplňky ÚPN VÚC SHP“ zpracovaný 

TERPLANEM a.s. v roce 2001. V souvislosti s lomem Všechlapy jsou v tomto plánu 

lokalizovány tyto prvky ÚSES místního významu: 

Biocentrum LC 4a - Řetenický les tvořený příměstským lesem s různorodou 

druhovou skladbou dřevin. Jedná se o funkční regionální biocentrum zasahující svým 

jihozápadním okrajem do KÚ Všechlapy. Do DP Všechlapy, který byl v době vyhlášení 
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tohoto prvku ÚSES již stanoven, zasahuje plochou cca 3,3 ha. Jde o část ložiska kolem 

vrcholu 2, která je částečně přetěžená skrývkou a prvním řezem a kde je rovněž umístěna 

deponie rekultivace schopných vrstev (viz též kap. 2.2) 

Biocentrum LC 12 - Lesík u Strak situovaný jihovýchodně od intravilánu osady 

Straky obce Zabrušany. Jde o lesík s různorodými dřevinami o ploše cca 8 ha. 

Lokální biokoridor LK - 4 spojující biokoridory LC 4a s LC 12. V současné době je 

nefunkční, protože asi v délce 440 m jde přes DP Všechlapy v místech zasažených 

dobývacími pracemi. 

Situace LC-4a a LK-4 zasahující do DP Všechlapy je patrná na níže uvedeném 

výseku mapové přílohy č. 4 výše uvedeného územního plánu obce Zabrušany  

(viz obr. č. 8). 

 
Obr. č. 8 Prvky ÚSES z územního plánu obce Zabrušany (Obecní úřad Zabrušany) 
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V současné době je část biocentra LC - 4a ležící v severním okraji DP nefunkční v 

důsledku těžebních prací v lomu. Po skončení rekultivačních prací bude tato část biocentra 

moci opět plnit svůj původní účel a zároveň bude možno iniciovat rozšíření tohoto prvku 

ÚSES na celou severní část rekultivovaného DP. Rekultivace severovýchodní části DP v 

okolí hranice tvořené spojnicí jeho vrcholů 4 a 5 dále umožní obnovit funkčnost 

biokoridoru LK-4 která byla dočasně přerušena rovněž dobývacími pracemi na tomto 

ložisku (viz též výše). V této věci se domnívám, že jeho trasa by měla být upravena tak, že 

by byla ukončena po jeho spojení s rozšířeným biocentrem LC-4a na hranici DP v okolí 

jeho vrcholu 5. Konečné řešení v této věci však přísluší orgánům ochrany přírody a obci 

Zabrušany v rámci řízení o změně jejího územního plánu. Pro úplnost uvádím, že územní 

plán obce počítá s obdobným řešením s tím, že cituji: „Prvky mají výsledně zahrnovat 

vytvořené čedičové stěny a hranu lomu nad stěnami“[18]. 
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4 TECHNICKÁ REKULTIVACE LOMU 

4.1 Úprava bočných svahů  

Závěrné, resp. boční svahy souběžně sledují hranici DP od severozápadu až severu 

ve dvou nesouběžně jdoucích etáží o průměrných výškách 1. etáže, 6 - 9 m a 2. etáže 8 – 

12 m a plošin širokých na severozápadně 4 - 6 m a na severu 6 - 10 m. Při východním 

okraji DP jsou plošiny mezi etážemi zrušené a je zde vytvořen souvislý svah o výšce cca 

15 - 25 m. Délka dnes již vytvořeného závěrného svahu je celkem 1300 metrů. Celkové 

délky ostatních řezů, kde není dosaženo konečných postupů, jsou cca 2500 m. V této části 

lomu je 3. a 4. etáž je souvislá na jihovýchodní straně a výšky těžební řezů jsou zde kolem 

6 - 7 m. Tvar jednotlivých řezů je členitý a v několika místech přerušen dopravními 

cestami spojující jednotlivá těžební pracoviště. 

Závěrné svahy lomu bude nutno v rámci sanačních prací v severní a 

severovýchodní části sesvahovat z důvodu bezpečnosti. Skalní masiv bude nutno v 

předpolí rozrušen vrty a následně odstřelen. Samovolné sesuvy svahů vytvoří suťové 

plochy a kužely. Části sesutých svahů mohou být dále upraveny dosypáním zbytkovým 

materiálem z třídění. Výraznější modelace terénu bude vhodná v nejbližším okolí 

plánované cyklostezky. Severovýchodní hranice závěrného svahu bude nejvhodnější místo 

pro výjezd cyklostezky z lomu směrem na Teplice (viz kap. 6). Úprava svahu zde bude 

tvořena příčným zářezem a částečným dosypáním pro vytvoření příznivého sklonu trasy. 

Vytvořený zářez v závěrném svahu lomu bude mít podélný sklon do 10% a jeho boční 

svahy by měly mít sklon do 45 °. Vzhledem k relativní výšce místa hloubení zářezu, která 

je zde 10 – 12 m (okolí vrcholu 2 DP) bude jeho délka přibližně 100 m (viz obr. č. 10 v 

kap. 6). 

4.2 Úprava dna lomu a výsypek 

Cílem sanačních prací (technické rekultivace) je docílit takové terénní úpravy 

nejspodnějších partií lomu a výsypek aby po skončení dobývání a provedení likvidace 

podle povolení této HČ orgánem SBS bylo možno zahájit biologickou rekultivaci. V 

daném případě jde o řízenou sukcesi v souladu se zásadami, které jsem uvedl v kap. 3.2. V 

současné době, kdy na ložisku probíhá intenzivní těžba, jejíž ukončení předpokládám v 
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horizontu 8 - 10 let lze pouze v hrubých rysech odhadnou, jak budou tyto části lomu 

vypadat. Je nepochybné, že zejména v případě dna lomu nepůjde o rovinatý terén což je 

patrné zejména z poslední záměry lomu provedené v květnu tohoto roku (viz příloha č. 1). 

Nejsou zde žádné nebezpečné prohlubně, které by bylo nutné z hlediska bezpečnosti osob 

zavážet, nebo naopak takové terénní zlomy vyžadující ze stejných důvodů svahové úpravy. 

Největší výškové rozdíly na dně lomu jsou pouze tam, kde leží většinou neodtěžené 

neproduktivní části ložiska tvořené zjílovatěným tufovým materiálem nebo pórovitým 

čedičem. V severní části ložiska lze předpokládat ponechání většího bloku neodtěženého 

materiálu s maximálním převýšením nade dnem lomu cca 15 – 20 m. Protože však jde 

převážně o méně soudržný materiál mající v některých případech spíše charakter zemin, 

nedojde zde k vytváření žádných strmých skalních stěn, které by vyžadovaly svahování. To 

samé platí pro obě výsypná tělesa v západní části ložiska (plochy B a C v příloze 2). 

Pro umožnění následné biologické rekultivace bude nezbytné kamenité dno lomu v 

některých místech překrýt vrstvou rekultivace schopných zemin cca 0,3 – 0,5 m silnou. 

Půjde zejména o rovinaté nebo mírně skloněné části lomu kam bude nutno přepravit tyto 

zeminy uložené na depech při severním okraji DP. Pro usnadnění této dopravy bude zřejmě 

nutné provést v některých místech menší terénní úpravy (sjezdy, odstranění nerovností 

apod.). Jejich rozsah nelze v současné době ani přibližně stanovit. V zásadě tedy dno lomu 

zůstane podstatně nezměněno, což je v souladu s celkovou koncepcí SaR, která počítá s 

morfologicky členěnou bází likvidovaného lomu. Plocha zařazená do SaR prací jako „Dno 

lomu“ o které pojednává tato část mé práce, je příloze 2 označena písmenem E a má 

plochu 444 128 m
2
. Do této plochy pro zjednodušení zahrnuji i deponii nadložních zemin v 

jihovýchodní části DP u jeho vrcholu 1 o ploše cca 1 ha v místech kde nebyly prováděny 

žádné těžební práce. Byla sypána z úrovně cca 293 m n. m. jižním směrem až skoro k 

hranici DP v okolí vrcholu 1. Největší výška jejího svahu k tomuto vrcholu je kolem 7 m. 

Problematiku týkající se cyklostezky zde neřeším, i když její zřízení bude vyžadovat 

provedení určitých zemních prací. Této věci se věnuji blíže v kapitole 6. 

Jak již bylo uvedeno, výsypná tělesa jsou zde dvě. Jedno, které bylo provozováno 

zejména v dřívější etapě dobývacích prací, je situováno převážně za západní hranicí DP. 

V příloze 2 je označeno jako plocha B a její výměra je 31 035 m
2
. Kóta temene této 

výsypky se pohybuje přibližně mezi 24 - 27 m s převýšením jejího svahu orientovaného 

západním směrem kolem 20 m. Východním směrem víceméně plynule navazuje na 
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opuštěné části lomu uvnitř DP. Druhá výsypka, kam je ukládán převážně výklizový 

materiál, s první výsypkou sousedí jejím severním okrajem. Leží uvnitř DP při jeho hranici 

tvořené spojnicí jeho vrcholů 2 a 3 a v uvedené příloze je označena, jako plocha C. Její 

horní plošina se pohybuje okolo kóty 300 m n. m. s převýšením cca 18 - 20 m. Její plošná 

výměra je 15 020 m
2
. 

4.3 Likvidace objektů a zařízení 

Po skončení těžby, v průběhu prací podle plánu likvidace dojde k vyklizení lomu 

od těžební a jiné mechanizace jako je mobilní drtírna, pasové dopravníky apod. Zároveň by 

měl být proveden jeho úklid především od železného šrotu a ostatního nekovového 

odpadu. Tato povinnost je těžebními organizacemi v závěru dobývání často podceňována. 

To je v rozporu jednak s platnými předpisy ale může komplikovat i následné SaR práce 

nebo přímo ohrozit život nebo zdraví osob. Rovněž je třeba zajistit, aby se na plochách 

určených k SaR nenacházely žádné zeminy kontaminované ropnými produkty, které by 

mohly v delším časovém horizontu zhoršovat kvalitu podzemních vod v dané oblasti. I 

když jsem neměl žádné informace o tom, že by k takovému znečištění během provozu 

docházelo, nelze to vyloučit. Zcela nepochybně k určitým únikům ropných produktů došlo 

během provozu v okolí areálu dílen a zejména skladu pohonných hmot a mazadel (jižní 

části plochy A - viz příloha 2). Z těchto důvodů je třeba věnovat této problematice 

zvýšenou pozornost a všechnu znečištěnou zeminu předem odstranit a řádně zlikvidovat. 

V DP se nenachází žádná stavba s výjimkou skladu výbušnin, který leží při patě 

bočního svahu lomu na hranici DP v blízkosti jeho vrcholu 2. Zastavěná plocha je cca 10 - 

20 m
2
 takže po jeho odstranění zde nebude třeba provádět žádné zvláštní terénní úpravy. 

Pouze bude nutno odstranit všechen demoliční materiál a zlikvidovat oplocení. 

Relativně větší ucelená plocha likvidovaného provozu, která bude předmětem SaR 

prací, vznikne po odstranění objektu úpravny, zásobníku na jednotlivé frakce kameniva, 

dílen, skladů, primárního drcení, prostory volných dep drceného kameniva, pasových 

dopravníků a správní budovy za předpokladu, že nebude užívána k jiným účelům. Jde o 

plochu označenou v příloze 2 písmenem A, která leží celá za hranicemi DP a má výměru 

72 717 m
2
. Tato plocha nepravidelného tvaru o delší ose ve směru východ - západ na 

severu a jihu sousedí s původním plochým terénem zemědělsky obdělávaným. Aby tato 

plocha vhodně navázala na tento terén, navrhuji provést na jejím styku s těmito pozemky 
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alespoň hrubé zemní úpravy odstraňující terénní nerovnosti větší než cca 2 m. V případě 

zemního tělesa nájezdní rampy pro navážku do násypky primárního drtiče ve středu plochy 

A bude nutné sesvahování její čelní strany po odstranění drtící technologie a opěrné zdi.  
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5 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE 

V kapitole 3.2 jsem volil nejvhodnější způsob rekultivace ploch narušených HČ na 

ložisku čediče Všechlapy řízenou sukcesi. Ta je vhodná tam kde jsou příznivé podmínky k 

rozvoji cílových společenstev, ale kde chybí zdroje rostlinstva zajišťujících jejich 

rozmnožování (diaspory), nebo kde chybí mechanizmy pro jejich šíření. V zásadě jde o 

skoro samovolný vývoj s poměrně malými lidskými zásahy podporující žádoucí přirozenou 

obnovu (sukcesi, viz obr. č. 9). Většinou se jedná o dodání vhodný diaspor nebo 

ovlivňování konkurence jinými druhy či vytváření vhodného prostředí pro živočichy šířící 

semena rostlin [16]. Protože cílem je, co nejvíce urychlit vývoj do relativně stabilního 

stavu navrhuji dílčí výsadbu takových rostlinných druhů, které se sami šíří na okolní 

plochu. Tím dojde k přetváření přírodního prostředí pomocí přírodních procesů. V daném 

případě jde o poměrně levnou revitalizaci směřující k nastartování přirozených procesů. 

Její určitou nevýhodou je delší časové období potřebné k dosažení požadovaného stavu 

rekultivovaných ploch. 

 
Obr. č. 9 Přirozená sukcese na severozápadních svazích lomu 
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První etapa rekultivačních prací by se měla týkat závěrných svahů lomu v místech, 

kde byly trhacími pracemi odstraněny strmé části nejsvrchnějšího těžebního řezu sousedící 

s okolním nenarušeným terénem. Tyto svahy, mající charakter suťových kuželů musí být 

překryty alespoň 0,4 m silnou vrstvou zeminy umožňující uchycení prvotní vegetace 

tvořené rychle rostoucími kolonizačními druhy travin. Zároveň doporučuji aplikovat 

současně na tyto svahy, včetně všech ostatních svahů v boku lomu již dříve vytvarovaných 

do úhlu přirozené sklonitosti semena břízy bělokoré, která svou nenáročností vytváří 

předpoklady vzniku stromového porostu. Ten bude plnit hlavně stabilizační a protierozní 

funkci těchto svahů což bude mít příznivý vliv na průběh další sukcese. S výsadbou jiného 

biologického materiálu na tyto svahy neuvažuji. Tyto okrajové partie lomu bezprostředně 

sousedí s okolním přírodním prostředím nenarušeným činností lomu, takže jsou zde zvlášť 

příznivé podmínky pro samovolné osídlování žádoucími druhy rostlinstva odpovídající 

danému biotopu. Na základě této příznivé okolnosti by měla sukcese proběhnout do 

cílového stavu poměrně rychle. 

Deponie zemin u severního okraje DP (plochy D1 a D2) budou v průběhu 

rekultivačních prací odstraněny, protože tento materiál bude převážně použit na přehrnutí 

bočních svahů lomu (viz výše) a pro následnou hnízdovou výsadbu keřů a stromů. Aby 

mohly být tyto plochy uvolněny pro biologickou rekultivaci, co nejdříve navrhuji zbytek 

zemin, které zde zůstanou redeponovat na vhodné místo uvnitř plochy A pro její pozdější 

rekultivaci. Jako nejvhodnější místo doporučuji prostor dnes užívaný pro volné skládky 

drceného kameniva vedle primární drtírny. Tak budou uvolněny plochy D1 a D2 pro 

založení travního porostu. Na těchto plochách nenavrhuji žádnou další výsadbu z důvodu 

velmi příznivých podmínek pro další přirozenou sukcesi. To platí zejména pro plochu D1 u 

vrcholu 3 DP, která leží celá v biocentru LC 4a - Řetenický les (viz příloha 3), který bude 

opět plně funkční v celém svém rozsahu. 

Na západní straně plochy E v okolí hranice DP tvořené spojnicí jeho vrcholů 3 a 4 

leží dvě výsypky. První na ploše B svým západním okrajem sousedí se zemědělsky 

obdělávanými pozemky a na severu s lesním komplexem jižního okraje biocentra LC 4a - 

Řetenický les. Protože je tato výsypka již delší dobu mimo provoz proběhla na ní přirozená 

sukcese a z tohoto důvodu zde není nutné provádět žádné sanační ani rekultivační práce s 

výjimkou odstraňování nežádoucího náletového porostu. Výsypka situovaná na ploše C, 

kam je v současné době ukládán výklizový a skrývkový materiál svým severním okrajem 
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sousedí také s výše uvedeným biocentrem a na jihovýchodě s porostem pokrytou prvou 

výsypkou, takže i zde jsou velmi vhodné podmínky pro přirozenou sukcesi bez dalších 

umělých zásahů.  

S rekultivačními pracemi na ploše A bude mít význam započít až po odstranění 

technologického zařízení (úpravna, drtírna, pasové dopravníky apod.), všech stavebních 

objektů podle plánu likvidace lomu v souladu s příslušným povolení rozhodnutím OBÚ a 

provedení sanačních prací. Protože jde o relativně nejméně členitý terén sousedící se 

zemědělsky obdělávanými pozemky, navrhuji jeho převrstvení rekultivace schopnými 

zeminami o mocnosti cca 0,5 m. K tomuto účelu bude použit materiál redeponovaný z 

ploch D1 a D2 (viz výše) doplněný v případě potřeby z deponie situované v jižním okraji 

DP u jeho vrcholu 1, kterou jsem zahrnul do plochy E (viz kap. 4.2). Biologickou 

rekultivaci navrhuji provést založením travnatého porostu a ponechat dále přirozené 

sukcesi. Výsadbu dřevin doporučuji pouze v místě likvidace zemního tělesa nájezdní 

rampy pro navážku k primárnímu drtiči. 

V souladu s SPSaR považuji za účelné založení v nejnižších místech na dně lomu 

několik malých vodních ploch (jezírek) z důvodu velkého množství obojživelníků, jejichž 

výskyt byl zjištěn v okolí menší vodní retence v jihozápadní části lomu, kde již byly 

těžební práce skončeny. Toto území je přirozeným biotopem pro celou řadu obojživelníků 

vázaných celoročně na vodní plochu nebo na ty které ji využívají pouze k reprodukci. 

Vodní plochy, založené v rámci SaR budou zřejmě přes léto vysychat, přesto budou mít 

velmi příznivý vliv na obohacení místní fauny a mohou být jedním z důvodů pro rozšíření 

biocentra LC 4a do tohoto prostoru [2]. Vymezit za současného stavu lomu místa k 

založení těchto vodních ploch ale nepovažuji za účelné, protože to by měl řešit až 

konkrétní projekt rekultivace zpracovaný na základě konečné záměry lomu po ukončení 

dobývacích prací. 

V prvé etapě biologické rekultivace bude v rámci prvotního osevu aplikována 

speciální travní směs určená pro rekultivaci devastovaných ploch například po stavební 

činnosti. Tyto směsi budou jistě vhodné pro použití v lomu Všechlapy, protože zaručují 

rychlé ozelenění díky semenům jílku jednoletého, jílku vytrvalého, kostřavy rákosovité a 

dalších pionýrských druhů travin a bylin. Druhá etapa by měla následovat přibližně po 2 - 
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4 letech kdy budou aplikovány jeteloviny zlepšující strukturu a úrodnost půdy. Zároveň 

doporučuji výsev semeny ostružníku, šípku a semeny břízy bělokoré. 

Dno lomu doporučuji v rámci druhé etapy rekultivace doplnit o hnízdovou výsadbu 

vhodných druhů dřevin a keřů. Z dřevin by to měl být převážně dub zimní, javor babyka, 

lípa srdčitá a dub pýřitý doplněné v menším zastoupení dubem letním, javorem klen a b 

borovice lesní. Pro keřovou výsadbu navrhuji zejména dřín obecný, habr obecný, jeřáb 

muk skalník. Jako doplňkové druhy mohou být vysázeny hloh, třešeň ptačí, líska obecná a 

ptačí zob obecný. 
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6 NÁVRH NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ REKULTIVOVANÉHO LOMU 

6.1 Koncepce využití území 

Rekultivované území, kde byla provedena technická rekultivace (sanace) a je 

připraveno k biologické rekultivaci, by mělo mít stanovenou koncepci svého dalšího 

využití [16]. V případě lomu Všechlapy považuji za nejvhodnější jeho začlenění do 

stávajícího systému ekologické stability a zároveň ho využít k rekreačním účelům. Jak 

jsem uvedl v kapitole 5, navrhuji rekultivovat pozemky dotčené HČ formou řízené 

sukcese. Tak vznikne na ploše cca 55,4 ha nový krajinný prvek s členitým povrchem 

nejdříve převážně zatravněným, který bude v dalších fázích sukcese postupně pokrýván 

nesouvislým keřovitým a stromovým porostem. V konečném stádiu zde bude vytvořen 

smíšený lesní porost s ustáleným ekosystémem, který vykazuje dostatečnou ekologickou 

stabilitu. Od tohoto cílového stavu se odvíjí i možnosti využít tohoto území pro posílení 

funkce některých prvků ÚSES co bude nezanedbatelným přínosem pro celou oblast 

extrémně zasaženou antropogenní činností, zejména těžbou nerostných surovin [18].  

Územní plán obce Zabrušany neuvažuje se zřizováním nových prvků ekologické 

stability ale pouze s obnovením jejich funkčnosti po ukončení provozu lomu (LC 4a, 

LK 4). Toto řešení považuji v současné době za překonané a jsem toho názoru, že 

rekultivované území by mělo být nejpozději v závěrečných fázích sukcesního procesu 

vhodným způsobem zapojeno do stávajícího systému ÚSES. Jak jsem uvedl dříve, v prvé 

řadě by se mělo biocentrum LC 4a (Řetenický les) rozšířit jižním směrem na celý areál 

lomu zahrnující plochy B, C, D1, D2 a E. Z dokumentace územního plánu obce Zabrušany 

vyplývá, že toto biocentrum zasahuje do DP Všechlapy plochou cca 3,3 ha (viz kap. 3.3). Z 

toho přibližně 0,9 ha leží v ploše D1, HČ lomu nebylo zasaženo při hranici DP asi 0,1 ha  

a přibližně 2,3 ha leží v přilehlé části plochy E. Rozšířením hranic tohoto biocentra, 

tak jak navrhuji, by se jeho plocha zvětšila o 46 ha plochy, která z ekologického hlediska 

má daleko větší stabilitu,  než měla před zahájením těžebních prací. 

Pokud se týká dalšího prvku ekologické stability, jehož problematika se týká 

rekultivovaného území, jde o biokoridor LK 4 spojující biocentra LC 12 (Lesík u Strak) s 

LC 4a. V této věci konstatuji, že rekultivací východní části plochy E bude v plné míře 
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obnovena funkčnost tohoto biokoridoru, která byla přerušena v průběhu dobývání této části 

ložiska.  

6.2 Rekreační využití území 

Využití rekultivovaných ploch dotčených dřívější HČ k rekreačním účelům je 

považováno za jeden z vhodných způsobů obnovy tohoto území [16]. Jak jsem se zmínil 

již dříve, navrhuji využít prostoru lomu k rozvoji cykloturistiky vybudováním trasy 

cyklostezky vedoucí z obce Zabrušany, přes Všechlapy, rekultivovaný lom a dále až na 

jihozápadní okraj Teplic do Řetenic. Její trasa by vedla nejdříve po silnic III/25327 (viz též 

kap. 2.1), z které by odbočila na hlavní příjezdovou komunikaci do prostoru u 

administrativní budovy, podél drtírny odkud by směřovala do DP a dále pak ve směru dnes 

situovaného pasového dopravníku do míst kde je v současné době instalována mobilní 

drtírna. Pak by pokračovala částečně po plošině 3. etáže a dále na severovýchod do 

prostoru severních závěrných svahů lomu. Zde bude nutno pro její vystoupání až na úroveň 

okolního terénu vytvořit zářez směřující od hranice DP k vodojemu, kde se napojuje na 

stávající lesní cestu vedoucí kolem bývalého vápencového lomu až na silnici II/254 

(Duchcov - Teplice). Podélný úklon cesty bude přizpůsoben výškovým poměrům terénu. 

Ten od jejího začátku v Zabrušanech (225 m n. m.) až k odbočení ze silnice III/25327 (230 

m n. m.) nepřekonává žádné větší výškové rozdíly. Pak pokračuje ve stoupání kolem 

administrativní budovy (244 m n. m.) v trase vnitrozávodové komunikace k hranici DP na 

kótu 268 m n. m. V prostoru mobilní drtírny dosahuje 288 m n. m a po dalším stoupání 

dosáhne na plošině 3. etáže výšky 332 m n. m. V tomto složitém úseku bude nutno provést 

takové zemní úpravy, aby nebyl překročen sklon 10 %. Prostor lomu bude cyklostezka 

opouštět zářezem v závěrných svazích až na úroveň okolního terénu, který se zde pohybuje 

kolem 346 m n. m. Pak je vedena převážně v klesání až k jejímu vyústění na silnici u 

Řetenic v úrovni kolem kóty 250 m n. m. Úsek trasy vedený severní částí lomu včetně 

jejího pokračování zářezem až na úroveň okolního terénu je patrný na níže uvedeném 

vyobrazení (obr. č. 10 ) 

Při navrhování technických a konstrukčních parametrů této stavby a jejího 

konkrétního prostorového řešení v terénu je v rámci prováděcího projektu třeba 

respektovat dané přírodní prostředí, reliéf krajiny stav okolního porostu apod. [13]. 

Respektování těchto zásad bude zvlášť důležité v úseku vedeném přes rekultivované území 
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lomu Všechlapy. Cyklostezka by měla sloužit pouze pro cyklisty a chodce s vyloučením 

provozu kolových vozidel (zemědělská či jiná technika). I když způsob její konstrukce je 

věcí příslušné projektové dokumentace, doporučuji pro úpravu jejího povrchu uplatnit 

systém Gutzwiller. Ten zahrnuje systém pracovních operací zajišťující výstavbu cesty 

pomocí jednoho tažného zařízení (traktoru) s výměnným příslušenstvím podle povahy 

požadované pracovní činnosti. Příslušenství je rychle vyměnitelné což zajišťuje plynulost 

výstavby a snižuje investiční náklady. Pro informaci uvádím, že pracovní operace tohoto 

systému jsou rozrývání, drcení volně ležícího kameniva, planýrování a hutnění. Pro 

kvalitní povrch, nezbytný pro cyklistiku je vhodné použít jako pojivo cement s příměsí 

vodního roztoku Gloritu, který zlepšuje vlastnosti cementu vůči mrazu a mechanickému 

namáhání. Cesta upravená touto technologií má vlastnosti zpevněné cesty z minerálního 

betonu [13]. 

 
Obr. č. 10 Detail zářezu pro trasu z DP (Bazalt CZ. s.r.o.) 
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Dostatečnou pozornost je třeba věnovat odvodnění cyklostezky, které je třeba řešit 

v závislosti na jejích spádových poměrech a výšky okolního terénu. Z celého prostoru dna 

lomu, kudy je trasa navržena, je možno odvádět gravitačně vodu směrem k hlavní 

příjezdové komunikaci od stávající úpravárenské technologie. Vhodným systémem 

podélných odvodňovacích příkopů, nebo vedením trasy po plošinách umístěných nad níže 

položenými partiemi rekultivovaného prostoru v kombinaci s příčným svodnicemi 

opatřenými přejezdovými rošty bude zajištěno dostatečné odvodnění povrchu cesty. 
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7 ZÁVĚR 

Řešení problematiky zahlazení následků těžební činnosti na výhradních ložiscích 

nerostů je neoddělitelnou součástí dokumentace pro povolení HČ podle POPD ale i plánu 

likvidace hlavních důlních děl a lomů. V případě ložiska čediče v DP Všechlapy byla tato 

věc předmětem SPSaR vypracovaného autorizovanou organizací GET s.r.o. v roce 2003 

který byl součástí dokumentace POPD na základě které zde byla příslušným orgánem SBS 

povolena HČ do vytěžení všech zbylých bilančních zásob čedič. I když byl v dalším roce 

(2004) touto organizací uvedený SPSaR novelizován [18] doznal stav lomu takových 

změn, že bylo účelné znovu řešit způsob SaR prací pozemků narušených pracemi 

souvisejícími s využíváním tohoto ložiska. V zájmu splnění tohoto hlavního cíle mé 

bakalářské práce (kap. 1) jsem se nejdříve věnoval všemi zásadními otázkami, které mají, 

nebo mohly by mít souvislost s problematikou SaR tohoto lomového provozu. Jde zejména 

o celkovou situaci lomu v dané oblasti, geologické a hydrogeologické a hydrologické 

poměry na ložisku, jakož i způsob jakým je dnes ložisko využíváno. K tomuto účelu mi 

byly dány k dispozici nejdůležitější materiály těžební organizace, především práce 

GET s.r.o. týkající se této lokality, statistické údaje uváděné pro MŽP ve výkazech o 

pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostů pro roky 2010 – 2012 (Geo (MŽP) V 3-

01) a zejména poslední měřickou záměru stavu tohoto lomu z května letošního roku. 

Problematice koncepce SaR jsem se věnoval v kapitole 3. V ní jsem stručně uvedl hlavní 

legislativní rámec těchto prací a věnoval jsem se vztahům rekultivovaných ploch k prvkům 

ekologické stability. Při tom jsem též vycházel z platné územně plánovací dokumentace 

pro obec Zabrušany, v jejímž správním území leží i lom Všechlapy. Jako nejvhodnější 

způsob SaR jsem zvolil formou řízené sukcese, která je při rekultivaci ploch narušených 

těžbou nerostných surovin v současné době upřednostňována a to nejen z ekonomických 

důvodů, ale zejména s hlediska příznivých výsledků na ekologickou stabilitu dané oblasti. 

Nejnovějších studie prokazují, že zdevastované plochy těžbou se po nástupu přirozených 

sukcesních procesů stávají často útočištěm celé řady kriticky ohrožených a vymírajících 

živočichů i rostlin a obohacují naší krajinu o velmi ojedinělé typy prostředí.  Způsobu 

provádění vlastních sanačních pracím v různých částech území určeného pro rekultivaci 

jsem se věnoval v kapitole 4 a problematice vlastní biologické rekultivace (řízené sukcese) 

v následující kapitole 5. Tím byl splněn hlavní cíl této mé práce, vymezený v její úvodní 
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části (viz kap. 1). Na rámec jejího zadání jsem považoval za účelné věnovat se v kapitole 6 

i problematice následného využití celého rekultivovaného území. To vidím zejména v 

posílení ekologické stability příslušné části krajiny začleněním převážné části 

rekultivovaných ploch do prvků ÚSES a dále pak v možnostech jeho rekreačního využití. 

Za tím účelem jsem navrhl vybudování nové cyklotrasy vedoucí přes rekultivovaný lom 

směrem na Teplice, jejíž realizace by však vyžadovala samostatné projekční zpracování 

mimo vlastní rámec SaR prací. 
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