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ANOTACE 

Předložená diplomová práce se zabývá využitím krajiny po ukončení těžby na území 

Dolů Nástup Tušimice. V teoretické části je charakterizováno dotčené území, vysvětleny 

základní pojmy z oblasti rekultivací a vymezeny základní právní předpisy. V praktické 

části je popsána vybraná oblast, přiblíženy rozpracované a naplánované rekultivační akce 

dle Souhrnného plánu sanace a rekultivace, dále je navrženo využití tohoto území do 

budoucnosti, na základě výsledků marketingového výzkumu. 
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SUMMARY 

This dissertation follows up the use of the Doly Nástup Tusimice region after the end 

of coal mining. Its theoretical part describes the involved area and explains used technical 

terms and legal regulations involved. In the practical part of this dissertation there is 

description of chosen area, insight into the proposed and developed reclamation works 

according to the overall plan for remediation and reclamation and draft proposal for future 

use of this area based on the results of marketing research. 

 

Keywords: restoration, Doly Nástup Tušimice, land use, the lake Nástup 

  



Obsah 

1. Úvod, cíl práce .................................................................................................... 1 

2. Charakteristika lokality Doly Nástup Tušimice .............................................. 3 

2.1 Severočeské doly, a.s. .................................................................................................. 4 

2.2 Historie území ................................................................................................................ 5 

2.3 Historie těžby v DNT ..................................................................................................... 6 

2.4 Charakteristika DNT ...................................................................................................... 8 

2.5 Rekultivace na Tušimicku ............................................................................................. 8 

2.6 Lokality DNT ................................................................................................................. 10 

3. Vymezení základních pojmů z oblasti rekultivací .................................... 13 

3.1 Právní úprava ............................................................................................................... 13 

3.2 Cíle a vlastnosti rekultivace ....................................................................................... 15 

3.3 Fáze rekultivace ........................................................................................................... 17 

3.3.1 Přípravná fáze ...................................................................................................... 17 

3.3.2 Důlně technická fáze ........................................................................................... 17 

3.3.3 Biotechnická fáze ................................................................................................. 18 

3.3.4 Postrekultivační fáze ............................................................................................ 18 

3.4 Rozdělení rekultivací ................................................................................................... 18 

3.4.1 Rekultivace technická .......................................................................................... 19 

3.4.2 Rekultivace biologická ......................................................................................... 19 

3.5 Druhy rekultivací podle využití ploch ........................................................................ 19 

3.5.1 Rekultivace lesnická ............................................................................................ 20 

3.5.2 Rekultivace zemědělská ..................................................................................... 20 

3.5.3 Rekultivace vodohospodářská ........................................................................... 21 

3.5.4 Rekultivace ostatní ............................................................................................... 21 

4. Charakteristika vybrané rekultivované oblasti ............................................ 22 

4.1 Plán rekultivací DNT ................................................................................................... 22 



4.2 Vybraná rekultivovaná oblast – Lokalita Libouš...................................................... 24 

4.3 Plán rekultivace vybrané oblasti ................................................................................ 26 

4.4 Jezero Nástup .............................................................................................................. 28 

4.4.1 Napouštění jezera ................................................................................................ 29 

4.5 Terénní úpravy v okolí jezera .................................................................................... 31 

4.5.1 Opevnění břehové linie ....................................................................................... 31 

4.6 Náklady na zatopení zbytkové jámy ......................................................................... 33 

5. Návrh ekonomického využití rekultivované oblasti ................................... 35 

5.1 Využití jezera Nástup .................................................................................................. 36 

5.2 Marketingový výzkum ................................................................................................. 38 

5.3 Analytické zpracování výzkumu ................................................................................ 39 

5.3.1 Ochota cestovat .................................................................................................... 41 

5.3.2 Využití areálu ........................................................................................................ 41 

5.3.3 Ekonomické využití .............................................................................................. 44 

5.4 Vyhodnocení hypotéz ................................................................................................. 48 

5.5 Návrh ekonomického využití území na základě marketingového výzkumu ....... 51 

5.5.1 Lanové centrum .................................................................................................... 51 

5.5.2 In-line cyklostezka ................................................................................................ 53 

5.5.3 Dětské hřiště ......................................................................................................... 53 

5.5.4 Restaurační zařízení ............................................................................................ 54 

6. Závěr ........................................................................................................................ 57 

 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

a.s.  akciová společnost 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČEZ  České energetické závody, a.s. 

ČDV  Čistička důlních vod 

ČR  Česká republika 

DNT  Doly Nástup Tušimice 

EPRU  Elektrárny Prunéřov 

ETU  Elektrárna Tušimice 

JV   jihovýchod 

m. n. m  metr nad mořem 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

OLP  Ochranné lesní pásy 

PKP  Podkrušnohorský přivaděč 

POPD  Plán otvírky, přípravy a dobývání 

př. n. l.  před naším letopočtem 

SD   Severočeské doly, a.s. 

SPSaR  Souhrnný plán sanace a rekultivace 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

SV   severovýchod 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

 



Bc. Marie Kubešová: Využití krajiny po ukončení těžby na lokalitě Doly Nástup Tušimice  

2015  Strana 1 

1. Úvod, cíl práce 

Historie člověka je historií jeho vztahu k přírodě. Člověk na přírodu působí již od 

pradávna pracovními nástroji a prostředky, využívá přírodní zdroje a energie, působí na 

přírodu intenzivně a aktivně ji přetváří; stále však zůstává její součástí.  

Na celém světě ubývá nedotčených míst a intenzita vlivů lidské populace na přírodu se 

zvyšuje. Člověk zvětšuje rozlohu úrodných, ekologicky hodnotných, kultivovaných a 

rekultivovaných oblastí, souběžně se však zvětšuje území postižené škodlivými vlivy 

lidských aktivit na ekosféru. Devastace okolí je průvodním znakem aktivit člověka 

současného období. [4] 

Krajina Severních Čech byla již od pradávna obdařená úrodnými půdami a dostatkem 

vody, od středověku byla plodným územím s lány obilí, dařilo se zde ovoci a chmelu, byla 

obdařena přírodním bohatstvím v podobě hnědého uhlí. Původní hlubinné doly v krajině 

nebyly moc vidět; po druhé světové válce však rychle ustoupily výkonným povrchovým 

dolům, jejichž uhlí bylo určeno v té době novým elektrárnám. Byl vytvořen největší 

palivo-energetický komplex České republiky, to se ovšem velmi nepříznivě promítlo do 

kvality životního prostředí a z nádherné zemědělské krajiny se stala ohromná průmyslová 

oblast.  

Rekultivace těžbou postiženého území není jen odbornou, ale především společenskou 

problematikou. Jestliže stát umožňuje ve veřejném zájmu těžbu, jejímž důsledkem je 

destrukce krajiny, pak také musí garantovat i realizaci nápravných opatření, a to nejen 

v souladu s potřebami současné společnosti, ale i se zásadami mezigenerační 

zodpovědnosti. [5] 

Cílem diplomové práce je seznámení s krajinou v lokalitě Doly Nástup Tušimice, která 

byla zdevastována těžbou hnědého uhlí, dále pak přiblížení rozpracovaných a 

naplánovaných rekultivací na tomto území a navržení využití vybraného území, včetně 

ekonomického zhodnocení. 

Kapitola druhá obsahuje popis celého území Dolů Nástup Tušimice, je zde 

charakterizována společnost Severočeské doly, a.s., přiblížena historie území, historie 
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těžby v DNT, představeno území DNT, stručně popsány rekultivace v této oblasti a 

nastíněno rozdělení území do jednotlivých lokalit. 

V kapitole třetí jsou vymezeny základní pojmy z oblasti rekultivací, právní úprava, 

týkající se oblasti rekultivací, vysvětleny cíle a vlastnosti rekultivačních prací, dále pak 

specifikovány jednotlivé fáze a popsány druhy rekultivačních prací podle využití ploch. 

Kapitola čtvrtá charakterizuje vybranou rekultivovanou oblast, specifikuje plán 

rekultivací podle Souhrnného plánu sanace a rekultivace a porovnává vývoj 

předpokládaných nákladů na provedení vybrané rekultivace. 

Kapitola pátá obsahuje návrh využití území po ukončení všech rekultivačních akcí 

v dané lokalitě, včetně ekonomického zhodnocení. 
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2. Charakteristika lokality Doly Nástup Tušimice 

Lokalita Doly Nástup Tušimice (dále jen DNT) zaujímá velkou část Severočeského 

hnědouhelného revíru. Je vklíněna mezi město Kadaň na západě, Nechranickou přehradou 

na jihu, obcí Spořice, Droužkovice, v blízkosti města Chomutova na východě a zvedajícími 

se svahy Krušných hor na severu.  

Na obrázku 1 je znázorněno území DNT v roce 2014. Na většině území se stále ještě 

těží - šedivá barva. Ostatní plochy jsou ve většině případů již zrekultivovány nebo na nich 

probíhají rekultivační práce - zelená barva – lesnická rekultivace, hnědá barva – 

zemědělská rekultivace. 

 

Obr. 1 - Území Dolu Tušimice v roce 2014 

Pramen [5] 

 

DNT vznikly v roce 1967 sloučením šesti těžebních závodů v okolí Chomutova a 

Kadaně. Jedná se o hnědouhelnou sloj, na jejímž území provozuje svou činnost společnost 

Severočeské doly, a.s. (dále jen SD). 

 



Bc. Marie Kubešová: Využití krajiny po ukončení těžby na lokalitě Doly Nástup Tušimice  

2015  Strana 4 

2.1 Severočeské doly, a.s. 

SD je akciová společnost, jejímž jediným akcionářem je v současné době společnost 

ČEZ, a.s. Společnost SD vznikla dnem 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a 

Dolů Bílina. Hlavním předmětem podnikání je těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a 

doprovodných surovin. Nedílnou součástí těžby jsou i následné rekultivační práce 

zahlazující stopy po těžební činnosti. Za tímto účelem společnost vytváří finanční rezervy 

na sanace, rekultivace a rezervy na vypořádání důlních škod. V roce 2013 vytvořila 

společnost finanční rezervu na sanace a rekultivace ve výši 6 561 mil. Kč. 

Skupinu SD, jako konsolidační celek, tvoří mateřská společnost, 3 dceřiné a 

1 přidružená společnost, kterou je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Mateřskou společností 

jsou Severočeské doly, a.s., které mají 100% podíl na základním kapitálu společnosti 

Revitrans a.s., což jsou sloučené společnosti SD Autodoprava a.s. a SD Rekultivace a.s., 

dále pak SD – Kolejová doprava, a.s. a PRODECO, a.s. [13] 

SD je největším podnikem, který se zabývá touto činností v České republice 

s celkovou roční těžbou 22 miliónů tun uhlí. Svou činnost vykonává v lomu u města Bílina 

- Doly Bílina a v lomu u Chomutova - Doly Nástup Tušimice. Na těchto dvou lokalitách 

společnost těží hnědé uhlí již dvacet let. 

Doly Nástup Tušimice jsou výrobcem uhlí s poměrně stálou kvalitou, typickou pro 

energetické uhlí, určené především pro spalování v tepelných elektrárnách. Hlavním 

odběratelem je akciová společnost ČEZ, která 100 % produkce odebírá pro své elektrárny 

Tušimice II, Prunéřov I, II a Chvaletice. Uhlí těžené kolem Tušimic obsahuje 62 – 67 % 

uhlíku, 4,8 – 5,7 % vodíku a 21 – 30 % kyslíku, jeho výhřevnost kolísá kolem 10 MJ/kg a 

popelnatost kolem 36 %. 

Doly Bílina produkují uhlí s velkým rozsahem výhřevnosti 13,929 MJ/kg, s nízkým 

obsahem síry 1,03 % a obsahem popela v bezvodém stavu 26,9 %. Těžené uhlí se upravuje 

v Úpravně uhlí v Ledvicích. [6] 

Severočeské doly se významně podílí na historické proměně celého území 

podkrušnohorské hnědouhelné pánve. Těžba uhlí na tomto území v minulosti přinesla 

bohatství, práci, rozvoj energetiky a průmyslu, ale i rozsáhlou devastaci všech složek 

životního prostředí, včetně krajiny. [8] 
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SD zajišťují rekultivaci v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství a s řadou dalších zákonů, orientovaných na zemědělství, lesnictví, 

výstavbu, ochranu přírody a životního prostředí.  

2.2 Historie území 

Až do 8 tisíciletí před naším letopočtem byla lokalita Severních Čech krajinou bažin, 

močálů a mokřadů s chudou vegetací, nepříznivá k obývání. Od střední doby kamenné 

(8 500 až 5 500 let před naším letopočtem) se v podkrušnohorské pánvi vytvářely příhodné 

podmínky pro člověka rybáře, lovce a sběrače, v této době již existovala tábořiště na 

březích jezera – např. dnešní Jezerka. První kultivaci krajiny založili až zemědělci v mladší 

době kamenné, a to mýcením a vypalováním lesů pro získání zemědělské půdy. 

Postupný vývoj od mladší doby kamenné až po raný středověk nezaznamenal v krajině 

významné změny. Území bylo od 6. až do 12. století př. n. l. hojně vyhledáváno pro účely 

osídlení; bylo zde příznivé klima, mírný sklon do 4°, blízkost vody a úrodné půdy. 

Od pravěku až po středověk patřilo území k nejhustěji osídleným oblastem státu, obdobně 

jako Jižní Morava a Pražská kotlina. 

Krajina v podkrušnohorské pánvi se začala významně měnit až během kolonizace ve 

13. století, kdy docházelo k rozvoji měst a k intenzifikaci zemědělství. Docházelo 

k postupné likvidaci zbývajících lesů a vysoké zeleně, vysoušení mokřadů, bažin a vodních 

ploch za účelem získání maximální plochy zemědělských pozemků. Zemědělství mělo 

všechny předpoklady - vhodné klima, úrodné půdy, příznivý vodní režim, čímž se 

ekonomický potenciál krajiny významně zvýšil. 

Stav zemědělské krajiny trval až do poloviny 19. století, do období rozvoje povrchové 

těžby, kdy se dřívější hlubinná těžba rázu krajiny výrazně nedotkla. V tomto období bylo 

základní energetickou surovinou dřevo, v důsledku čehož došlo k vykácení 

krušnohorských lesů. Teprve záměnou dřeva za uhlí byla ekologická nestabilita částečně 

vyrovnána a bylo umožněno zalesnění Krušných hor. 

Během 20. století se zemědělská krajina postupně transformovala v krajinu těžebně-

průmyslovou, jejíž ekologický potenciál byl snižován devastací pozemků, extrémně 
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vysokými hodnotami průmyslových a elektrárenských emisí a destrukcí celých 

ekosystémů.  

Teprve v 70. letech 20. století se začal zvyšovat ekologický potenciál krajiny, a sice 

zahájením rekultivačních prací; tento trend je od 90. let podpořen ekologizací uhelných 

elektráren. Území se tak postupně stávalo zemědělsko-lesní, ekologicky stabilní, 

ekonomicky potenciální krajinou. [5] 

 

Na obrázku 2 je vidět stav území Dolů Nástup Tušimice v roce 1845, kdy krajina ještě 

nebyla tolik zdevastována těžbou. 

 

Obr. 2 - Mapa území DNT z roku 1845 

Pramen [5] 

2.3 Historie těžby v DNT 

První zmínka o těžbě hnědého uhlí v Severočeské pánvi se zachovala v „Městské knize 

duchcovské“ z roku 1403. V té době bylo hnědé uhlí využíváno pro potřeby lazebníků, 

alchymistů a lékařů, nikoli k topení; uhlí se těžilo pouze pro individuální potřebu. První 

záznamy o malých uhelných dolech na Kadaňsku a Chomutovsku se objevují již v první 

polovině 16. století.  [14] 



Bc. Marie Kubešová: Využití krajiny po ukončení těžby na lokalitě Doly Nástup Tušimice  

2015  Strana 7 

Na Kadaňsku se v 18. a 19. století původně těžilo hlubinným způsobem, ale v malém 

množství, uhlí bylo méně výhřevné a nebylo tak kvalitní jako v teplické a mostecké pánvi. 

V poválečném období však vznikla potřeba rozvoje průmyslu a navýšení výroby energie 

v uhelných elektrárnách. Tehdejší Vláda proto rozhodla, že bude vybudována průmyslová 

základna, která na bázi dodávek uhlí z Dolů Nástup Tušimice bude zásobovat uhelné 

elektrárny. 

V kadaňské oblasti těžily desítky hlubinných dolů, jejich produkce byla malá a 

náklady vysoké, proto bylo rozhodnuto o rozvoji levnější a výkonnější těžby lomové. 

Začalo se zvýšenou kapacitou lomu Libuše, který byl aktivní v letech 1946 až 1958 a 

pokračovalo lomy Prunéřov, zde se těžilo od roku 1956 do roku 1985, Milžany a Přezetice, 

aktivní v období od roku 1957 do roku 1964, Merkur, zde se těžilo v letech 1964 až 1998, 

dále Severní lom, těžilo se zde od roku 1986 do roku 1992, Březno, aktivní v letech 1967 

až 1985, lom Libouš až po současný aktivní Důl Tušimice. 

Rozvoj lomové těžby byl doprovázen hlavně v počáteční fázi velkými nároky na zábor 

kvalitního zemědělského půdního fondu, což se promítlo negativně do všech ostatních 

subsystémů krajiny a životního prostředí. 

V prvních letech byly elektrárny Tušimice a Prunéřov vybaveny pouze nedokonalým 

odprašováním, plynné zplodiny se nečistily, což bylo příčinou extrémního dopadu na lesy, 

včetně vlivů na zdraví obyvatelstva. V letech 1996 - 1997 byly obě elektrárny vybaveny 

odsířením vápenatou metodou
1
. Výsledkem této metody bylo snížení emisí oxidu siřičitého 

o 93 %, oxidů dusíku o 60 %, oxidu uhelnatého o 74 % a popílku o 47 %. 

V elektrárně Tušimice II došlo k dalšímu zlepšení poté, kdy se postupně vyměnily 

všechny základní technologické celky a proběhla celková modernizace. [5] 

                                                 
1
 odsíření vápenatou metodou = recirkulace vápencové směsi v reaktoru, kde dochází k fyzickému 

kontaktu mezi spalinami a oxidem siřičitým, který představuje hlavní kyselou složku spalin, reaguje s 

vápencem, čímž se tvoří siřičitan vápenatý a síran vápenatý. Siřičitan vápenatý se dále v procesu 

přetransformuje ve stabilnější složku síranu vápenatého, který po odstranění vody vytváří produkt odsíření – 

energosádrovec [17] 



Bc. Marie Kubešová: Využití krajiny po ukončení těžby na lokalitě Doly Nástup Tušimice  

2015  Strana 8 

2.4 Charakteristika DNT 

Doly Nástup Tušimice těží hnědé uhlí v nejzápadnější části Ústeckého kraje mezi 

obcemi Černovice, Spořice, Droužkovice a Březno. V roce 2013 bylo na Dolech Nástup 

Tušimice vytěženo 13,8 mil. tun uhlí, veškerá produkce v tomto roce směřovala do 

blízkých elektráren Tušimice a Prunéřov. Také byly uskutečňovány dodávky do elektráren 

Chvaletice, Mělník, Počerady a do teplárny Komořany. V roce 2014 bylo vytěženo 

12,11 mil. tun hnědého uhlí. Postupy lomu jsou realizovány v dobývacím prostoru 

Tušimice, stanoveném rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Mostě (zn. 2207/94 ze 

dne 9. 8.1994). Všechny skrývkové řezy postupují převážnou část roku na plně rozvinuté 

nové porubní frontě Dolů Nástup Tušimice, veškerá skrývka je zakládána na vnitřní 

výsypku. K 31. 12. 2014 jsou evidovány celkové vytěžitelné zásoby ve výši 210 mil. tun 

uhlí. 

Těžební prostor postupuje východním směrem a při předpokládaných ročních těžbách 

bude provoz ukončen v roce 2030 v hranicích, určených vládním usnesením č. 444 z roku 

1991. [6] 

Vize budoucnosti dolu Tušimice je plně v rámci platných ekologických limitů těžby a 

s žádnou korekcí limitů těžby se v případě tohoto dolu nepočítá. SD zde plánuje rozvíjet 

nové technologie, které zhodnotí nerostné bohatství lokality DNT co nejefektivněji v 

časovém horizontu konce životnosti dolu za rokem 2040 ve vazbě na úspěšné modernizace 

elektráren Tušimice a Prunéřov.  

2.5 Rekultivace na Tušimicku 

V současné době je aktivní pouze lom Libouš, kde se těží povrchovým způsobem. 

Rozkládá se mezi městy Chomutov a Kadaň, je součástí Severočeských dolů a.s. Těžební 

lokalita Libouš je nejmladším lomem, místní výsypky jsou tvořeny z větší části z šedých 

jílů, které jsou dobře použitelné pro rekultivace.  

Výsypka Merkur o výměře 800 ha se nachází mezi elektrárnou Tušimice, Kadaní, obcí 

Prunéřov a jižními svahy lomu Libouš. Mírné svahy a vhodné výsypkové zeminy jsou 

ideálními předpoklady pro zemědělskou rekultivaci. Právě na této výsypce vznikl v letech 

1980 až 1988 největší areál ovocnářských rekultivací o výměře 112 ha, zbývající plocha 
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této zemědělské rekultivace je obhospodařovaná Zemědělskou školou Kadaň. Na tuto 

rekultivaci navazují plochy lesnických rekultivací, které jsou v různém stupni 

rozpracovanosti.  

V okolí Kadaně je realizovaná lesnická rekultivace ve formě příměstského parku, který 

slouží k procházkám a poznávání rekultivačních dřevin, které jsou zde zastoupeny v 

širokém sortimentu.  

Výsypka Březno o výměře 600 ha se nachází mezi Nechranickou nádrží, elektrárnou 

Tušimice a svahy lomu Libouš; upravený terén umožňoval ve větší míře využít 

zemědělský způsob rekultivace. Díky Nechranické nádrži, která vytváří vlhčí mikroklima, 

se zde opět velmi dobře daří ovocnářské rekultivace o výměře 50 ha. Zbytek zemědělské 

rekultivace o výměře 220 ha byl využit pro vyzkoušení meliorační metody zlepšení 

fyzikálních vlastností půdy elektrárenským popílkem, což je vliv různých dávek popílku na 

různé druhy zemědělských plodin. Navazují lesnické rekultivace, hodnotné dřeviny musí 

být chráněny v oplocenkách, neboť stavy srnčí zvěře a zajíců jsou zde vysoké.  

Rekultivační akce jsou zajištěny dodavatelským způsobem specializovanou dceřinou 

společností SD - Rekultivace, a.s., která zajišťuje veškeré rekultivační práce pro skupinu 

SD. Kontrola prací je pravidelně prováděna pracovníky rekultivací a během kontrolních 

dní také zástupci státní správy a zástupci obcí a měst, v jejichž katastru se rekultivační 

práce provádějí. Ukončené akce jsou předmětem předávacích řízení na základě 

metodických pokynů Ministerstva životního prostředí České republiky.  

Na obrázku 3 je vidět stav rozpracovanosti území DNT z hlediska rekultivací do roku 

2013. Hnědou barvou je znázorněna aktivní důlní činnost, světle zelené jsou rekultivace 

rozpracované, tmavě zelené pak již ukončené rekultivační práce. 
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Obr. 3 - Stav rozpracovanosti území DNT 

Pramen [5] 

 

2.6 Lokality DNT 

 Na území Dolů Nástup Tušimice se nacházejí lokality Prunéřov, Merkur, Březno, 

Severní Svahy a Libouš, těžba probíhá pouze v lokalitě Libouš, přičemž ukončení těžby se 

odhaduje mezi roky 2035 - 2040.  

Na obrázku 4 jsou naznačeny hranice těchto lokalit. 
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Obr. 4 - Hranice lokalit DNT 

Pramen [14]+vlastní zpracování 

 

Na těchto lokalitách je do budoucna navrženo celkem 1 093,45 ha zemědělských 

rekultivací, které budou zahajovány postupně v období od roku 2014 především v 

lokalitách Merkur, Březno, Libouš, a dále pak na náhorních plošinách nově plánovaných 

úložišť. Dalších 169,16 ha zemědělských ploch je v různém stádiu rozpracovanosti.  

V rámci lesnických rekultivací je v období do ukončení těžby naplánováno zahájení 

celkem 875,24 ha rekultivačních prací, především na svahových partiích výsypek Merkur a 

Březno a na nezatopené části svahů zbytkové jámy lomu Libouš. Dalších 508,35 ha 

lesnických ploch je na jednotlivých lokalitách rozpracováno. 

Hydrická rekultivace v období do ukončení těžby dosáhne hodnoty 1 014,59 ha, z toho 

940,1 ha činí plocha jezera Nástup, dalších 45 ha představují vodní plochy a 29,5 ha 

mokřadní plochy v okolí vodních ploch. Dalších 6,11 ha hydrické rekultivace je evidováno 

v rozpracovaných akcích. 

V kategorii ostatních rekultivací se předpokládá zahájení prací na území o výměře 

315,80 ha, dalších 18,39 ha ostatních ploch je rozpracováno. [9] 
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Do rekultivačních prací je zahrnuta i tvorba územního systému ekologické stability 

(ÚSES). Na systém okolních prvků ÚSES navazuje návrh budoucích lokálních biokoridorů 

vedených přes dnešní aktivní plochy. 

Po ukončení těžby bude vybudována celá řada účelových komunikací, které umožní 

propojení jednotlivých etap rekultivací a následně budou sloužit jako cyklostezky či 

turistické trasy. [16] 
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3.  Vymezení základních pojmů z oblasti rekultivací  

Dobývání surovin povrchovou těžbou dosahuje mnohdy takové intenzity, která 

přesahuje adaptační možnosti v dané oblasti žijících druhů či dokonce celých ekosystémů. 

Výsledkem těžební činnosti jsou tak dlouhodobě nezhojené jizvy v krajině. [2] 

Devastační vlivy těžby přerůstají ve stále větším rozsahu od původních deformací 

půdního fondu až po destrukce všech základních krajinotvorných prvků. Proto i rekultivace 

musí být řešena v integraci se všemi ekologickými a sociálně ekonomickými aktivitami 

v prostoru celé krajiny. [4] 

Rekultivace jsou upravovány řadou zákonů i souvisejících právních předpisů, přičemž 

při provádění rekultivačních prací se musí dbát na jejich dodržování. 

3.1 Právní úprava  

Zákonná ustanovení o ochraně a rekultivaci půdy při báňské činnosti jsou v českých 

zemích starého data, jejich původ tkví již ve starém rakousko-uherském zákonodárství. 

První Horní zákon byl vydán již roku 1852 a stanovil mimo jiné, jakým způsobem mají být 

nahrazeny škody způsobené provozem těžebních organizací. 

Teprve vznik socialistického Československa dal předpoklady k řádnému hospodaření, 

rekultivaci a k využívání půdního fondu. S rozvojem průmyslu, dopravy, výstavby 

komunikací, těžby nerostných surovin, ale též rozvojem zemědělské výroby, nastal stav, 

kdy půda a její využití pro národní hospodářství nabývaly stále většího významu. Projevily 

se první požadavky společnosti na úpravu a zlepšování životního prostředí. 

V průběhu dalšího období nabývala ochrana a rekultivace půdy stále více na významu 

s neustálým rozvojem průmyslových a těžebních kapacit, proto byl vydán zákon 

č. 53/1996 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Ve vztahu k ochraně a rekultivaci 

lesních pozemků stanovil téměř stejná opatření zákon č. 166/1962 Sb., o lesích a lesním 

hospodářství. 

Vývoj ochrany a rekultivace půdy z legislativního hlediska probíhal dále z důvodu 

stále se zvyšující pozornosti o tuto problematiku. V roce 1976 byl schválen zákon 

č. 75/1976 Sb., který mimo jiné zpřísnil zacházení s půdním fondem, uložil povinnost 
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dokládat při těžební činnosti návrhy na stanovení dobývacích prostorů výpočtem ztrát na 

zemědělské produkci a podmínil schválení předběžným souhlasem orgánu ochrany 

půdního fondu. [4] 

V současné době jsou rekultivace upravovány řadou právních předpisů. Mezi 

nejdůležitější z nich patří zákon č. 44/1988 Sb., Horní zákon a vyhláška č. 104/1988 Sb. 

Českého báňského úřadu (ČBÚ), o racionálním využívání výhradních ložisek. 

Podle Horního zákona je organizace povinna k zajištění vypořádání důlních škod 

vytvářet rezervu finančních prostředků. Výše této rezervy musí odpovídat potřebám na 

vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, popř. v časovém 

předstihu před jejich vznikem. Zákon dále uvádí, že vytváření rezerv podléhá schválení 

příslušným obvodním báňským úřadem (OBÚ), který schvaluje též čerpání z těchto rezerv 

po dohodě s Ministerstvem životního prostředí České republiky. Tyto finanční prostředky 

se ukládají na zvláštní vázaný účet v bance a nesmějí být předmětem ručení ani zahrnuty 

do majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení). [6] 

Podle tohoto zákona je dále těžební organizace mimo jiné povinna zajistit sanaci všech 

pozemků dotčených těžbou. Sanace pozemků, uvolněných v průběhu dobývání, se provádí 

podle plánu, otvírky, přípravy a dobývání (POPD), jehož povinnou součástí jsou i 

souhrnné plány sanace a rekultivace. Za sanaci a rekultivaci se považuje odstranění škod 

na krajině komplexní úpravou území a územních struktur.[10] 

Podle vyhlášky ČBÚ o racionálním využívání výhradních ložisek musí organizace 

k žádosti o povolení hornické činnosti předložit mimo jiné vyčíslení předpokládaných 

nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska a 

návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv, včetně časového průběhu jejich 

vytváření. [12] 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, pak těžební 

organizaci v § 8 mimo jiné ukládá: 

a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené 

zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich 

hospodárné využití,  
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b) ukládat odklizové zeminy ve vytěžených prostorech a není-li to možné nebo 

hospodářsky odůvodněné, uložit je v prvé řadě na plochách neplodných nebo 

horší jakosti, 

c) provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením 

zeminy a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci, 

d) provádět podle schválených plánů rekultivaci dotčených ploch, aby byly 

způsobilé k plnění dalších funkcí v krajině, aj. [11] 

Rekultivační povinnosti jsou blíže specifikovány několika složkovými zákony, které 

nepřímo předurčují způsob rekultivací. Zemědělskou alternativou je již zmiňovaný zákon 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, povinnost lesnických rekultivací 

je předmětem zákona č. 286/1995 Sb., o lesích. Dalšími předpisy jsou zákon 

č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a další. [5] 

3.2 Cíle a vlastnosti rekultivace  

Rekultivace je jednou z forem krajinného plánování, při kterém dochází k navrácení 

poškozené či zcela zničené krajiny do původního stavu, přičemž se snaží odstranit či 

zmírnit nepříznivé dopady na životní prostředí změnou fyzických, chemických nebo 

biologických vlastností. 

Snahou rekultivačních procesů je uvedení postižené oblasti do stavu, ve kterém by 

mohl fungovat soběstačný ekosystém a který by byl i esteticky přijatelný.  

Význam rekultivace je v odstraňování škod, vznikajících těžbou nerostných surovin a 

navrácení krajině, pokud možno, původní vzhled. Jde o dlouhodobý proces, který je 

ovlivňován změnou technologického postupu těžby i vývojem nových vědecko-

výzkumných poznatků v oboru rekultivací.  

Rekultivací území po těžbě uhlí, rudných, nerudných surovin a dalších činností, které 

poškozují krajinu, se rozumí soubor opatření, kterými podniky zahlazují následky hornické 

činnosti na poškozené krajině. [15] 
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Hlavní cíle rekultivace jsou:  

- vhodné začlenění rekultivované oblasti do krajiny, 

- vytvoření podkladu pro zdravé životní podmínky, 

- zvýšení ekologické stability území (ÚSES), 

- zvyšování celkové vodní bilance (zpomalování odtoku, obnova vodní sítě), 

- zvýšení biologické rozmanitosti v krajině, 

- úprava nebo změna hospodářského využívání území, 

- obnova půdního života, zvyšování vrstvy půdy, optimalizace skladby půdy. 

Základním úkolem rekultivace je obnova nebo vytváření zemědělské krajiny, lesů, 

vodních ploch a toků v souladu s koncepcí ekologicky vyvářené krajiny a životního 

prostředí.  

Důležitým výsledkem rekultivačních prací je kromě zlepšení ekologických podmínek i 

zohlednění sociálně ekonomických podmínek a také podmínek územně technických. 

Výběr optimálního způsobu rekultivace je zásadní, volba vhodného způsobu 

rekultivace je důležitou záležitostí ovlivněnou a ovlivňovanou z mnoha hledisek.  

Pro volbu rekultivačního cíle jsou rozhodující tato hlediska:  

- ekologické,  

- sociálně – ekonomické,  

- územně technické.  

Všechna hlediska je nutno posuzovat celkově ve vzájemných souvislostech a nelze 

zvýhodňovat některé z nich.  

Stanovení ekologicky a socioekonomicky optimálních způsobů rekultivace je velmi 

složitý, mnohotvárný a neopakovatelný proces, k jehož řešení by se mělo přistupovat 

integrovaně systémovým způsobem. V každém případě by měl vycházet z komplexního 

posouzení přírodně ekologických a sociálně ekonomických charakteristik devastovaného 

území i širší oblasti. [4] 
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3.3 Fáze rekultivace  

Rekultivace je nedílnou součástí systému využití nerostných surovin, její realizaci je 

proto vhodné členit do několika úseků. Jedná se o čtyři fáze, kterými jsou: přípravná fáze, 

důlně technická fáze, biotechnická a postrekultivační fáze. 

3.3.1 Přípravná fáze 

Přípravná fáze má především preventivní a optimalizační funkci a účinnost. Během 

této fáze je nutno preventivně řešit možné střety zájmů za předpokladu přednostního 

prosazování celospolečenských priorit. 

Rekultivační záměry by měly být uplatňovány již při zpracování územně plánovací 

dokumentace v rámci obecného řešení rozvoje územní organizace a struktury územních 

celků, územního řešení těžby i rekultivace.[4] 

Průzkum ložiska by měl být koncipován tak, aby poskytoval důležité podklady a 

informace nejen pro otvírku ložiska, ale i pro zvážení možností následné rekultivace. 

3.3.2 Důlně technická fáze 

Důlně technická fáze má převážně preventivní charakter a výrazně se podílí na 

celkovém úspěchu vytváření podmínek pro rekultivaci.  

Již během těžby je nutné řešit všechna technicky realizovatelná a ekonomicky únosná 

opatření k minimalizaci deteriorizačních vlivů na prostředí v rámci celého dobývacího 

prostoru. Mimořádná pozornost musí být věnována řízené tvorbě devastovaných území, 

hlavně umisťování výsypek, odvalů či složišť v krajině, jejich vhodnému tvarování a 

selektivnímu odklizu neproduktivních hornin a zemin, neboť již během těchto etap těžby 

lze výrazným způsobem ovlivňovat rozsah a intenzitu devastace, ekologicko-stanovištní 

podmínky devastovaných území, které se následně výrazně podílejí na výsledné 

efektivnosti rekultivace. [15] 
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3.3.3 Biotechnická fáze 

Úkolem biotechnické fáze je zlepšování ekologických vlastností nejen území určených 

k rekultivaci. Tato fáze rekultivačního cyklu je řešitelná skupinou prací technické a 

biologické povahy, jejímž úkolem je zlepšování ekologických vlastností nejen území 

určených k rekultivaci. Mezi technická opatření se řadí např. terénní úpravy, navážky 

úrodných a potenciálně úrodných hornin a zemin, hydrotechnická opatření, technická 

stabilizaci svahů, výstavba komunikací aj. 

Biotechnická fáze se řeší skupinou prací biologické povahy, které mají v rámci celého 

rekultivačního cyklu finální charakter. Např. v případě zemědělské rekultivace jde o 

soubor agrotechnických opatření, popř. o zakládání speciálních kultur. V případě lesnické 

rekultivace jde o lesnické práce spojené se zakládáním kultur a s pěstební péčí na 

devastované půdě. [15] 

3.3.4 Postrekultivační fáze 

Postrekultivační fáze je zahajována předáváním zrekultivovaných pozemků do 

následného užívání. Nově vytvořená území budou plně zapojena do okolní krajiny, 

s propojením na biokoridor. Devastovanému území se vrací původní krajinný ráz před 

započetím průmyslového využívání. 

3.4 Rozdělení rekultivací  

Největší počet rekultivačních prací je prováděn v těžebních oblastech, na jejichž bázi 

je zpravidla vybudován energetický a průmyslový potenciál. Tyto práce se výrazně podílí 

na ochraně a tvorbě všech základních prvků krajiny. Různé způsoby rekultivace mají různý 

vliv na subsystémy ekosféry. 

Samotné rozdělení rekultivací lze provést z různých hledisek, z nichž nejběžnější je 

rozdělení ve vztahu ke konečnému využití rekultivovaného území. Podle toho lze členit 

rekultivace na technickou a biologickou. 
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3.4.1 Rekultivace technická 

Pod technickou rekultivací si lze představit soubor opatření technické povahy. Začíná 

se obvykle skrývkou ornice a ostatních zúrodnění schopných vrstev půdy. Pokračuje se 

dále terénními úpravami podle projektu, pracemi hydromelioračními a hydrotechnickými, 

výstavbou komunikací, jakož i různými protierozními a stabilizujícími opatřeními.  

V rámci technické rekultivace lze realizovat i opatření, která jsou v úzké součinnosti s 

prováděním vlastní těžby nerostů. Kromě zrychlení a zlevnění rekultivačních prací se tímto 

postupem usnadní především realizace následné biologické rekultivace. Patří sem 

například účelné umístění odvalů a výsypek v krajině, jejich tvarování, začlenění do okolní 

krajiny apod. Při hlubinné těžbě lze důlním kamenem průběžně zavážet vznikající 

poklesové kotliny, a tím vytvářet příznivé předpoklady pro rychlou asanaci dotčené 

krajiny. Nelze opomenout ani účelné využití důlního kamene pro stavební účely, výstavbu 

přehradních hrází, ochranných násypů, cest a komunikací.  

3.4.2 Rekultivace biologická 

Biologická rekultivace je v podstatě konečnou etapou rekultivace. Lze ji rozdělit na 

zemědělskou, lesnickou, vodohospodářskou, sadovnickou a ostatní. V rekultivační praxi se 

lze setkat také s pojmem tzv. dočasné nebo krátkodobé rekultivace. Jde v zásadě o 

opatření, kterým se určený objekt upraví pouze na kratší dobu, a to buď vhodným 

tvarováním, nebo ozeleněním pomocí travní nebo bylinné vegetace; tím se zabraňuje 

erozním pochodům a též sekundární prašnosti z povrchu objektu. Po určené době se 

(odval, výsypka) přemístí do určeného prostoru. [15] 

3.5 Druhy rekultivací podle využití ploch 

V praxi se rozeznávají čtyři základní druhy rekultivací, a to rekultivace lesnická, 

zemědělská, vodohospodářská a ostatní. Ve většině případů se nepoužívá pouze jeden druh 

rekultivace, ale jejich vzájemné kombinace. 
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3.5.1 Rekultivace lesnická 

Na rekultivovaném území dochází k výsadbě dřevin, přičemž musí být přihlédnuto 

k budoucí funkci lesa. Vysazeny mohou být pouze domácí dřeviny a skladba dřevin musí 

odpovídat místním podmínkám. Výsledkem lesnické rekultivace je vznik nových lesů a 

vytvoření nové ekologické stability půd a krajiny. 

Zakládání lesnických porostů je složitý proces zalesňování, s počátečními extrémními 

půdními a mikroklimatickými podmínkami pro vývoj dřevin. Vznikající lesní porosty na 

devastovaných a technickou fází rekultivace upravených plochách jsou zařazeny do 

kategorie ochranných lesů nebo do lesů zvláštního určení. 

Lesní porosty plní především funkce úpravy klimatických a vodohospodářských 

poměrů rekultivované krajiny, usměrňují půdotvorný proces a omezují účinky vodní eroze 

hlavně ve svažitých terénech. V neposlední řadě plní i funkce sociální při vytváření 

příměstských lesů, funkci rekreační a oddychovou. [3] 

Pozitivním přínosem tohoto typu rekultivace je zpevnění půdy, na druhou stranu se ale 

ničí stanoviště vzácných druhů organismů, vázaných na podmínky vzniklé těžbou. 

Smyslem lesnických rekultivací je efektivní založení žádoucího typu porostu lesních 

dřevin na devastovaném území určenému k zalesnění.  

3.5.2 Rekultivace zemědělská 

Před zahájením báňské činnosti dochází ke skrývce ornice, ta je uložena a po ukončení 

činnosti se využívá převážně právě pro zemědělskou rekultivaci.  

V procesu tohoto druhu rekultivace se zakládají nová pole, louky, vinice nebo sady. 

Nejprve se naveze a rozprostře organická hmota, následuje orba, vláčení, smykování, setí 

přípravných plodin, jejich zaorání, hnojení a následné pěstování cílových plodin nebo 

zatravnění. 

Zemědělská rekultivace je vlastně zpětné přetváření krajiny na louky nebo pastviny, 

ale třeba také vinice a ovocné sady. 
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3.5.3 Rekultivace vodohospodářská 

Vodohospodářská neboli hydrická rekultivace je technologický postup, prováděný 

většinou zatápěním zbytkové jámy po povrchové těžbě v lomech. Do této rekultivace 

spadá zatápění vytěžených lomů, obnova řídících ekosystémů, úprava a zvyšování vodní 

bilance, zakládání rybníků, přehrad, mokřadů a dalších vodních ploch. 

V rámci této rekultivace je nejdůležitější zajistit vhodný tvar budoucí nádrže, 

dostatečný a trvalý zdroj kvalitní vody pro naplnění a současně vytvořit podmínky pro 

zamezení nadbytečného vstupu živin a v neposlední řadě podpořit samočistící funkci 

vodního díla. [3] 

3.5.4 Rekultivace ostatní 

Mezi ostatní rekultivace lze zařadit zejména plochy, které nemají sloužit prioritně 

k hospodářskému účelu, ale slouží ke zvýšení biodiverzity krajiny a posílení systému 

ekologické stability. 

Při tomto druhu rekultivace se území upravuje do podoby parků, příměstské zeleně, 

sportovišť, jiných rekreačních ploch, ale také do podoby mokřadů, biokoridorů, výsušné 

teplomilné louky, skaliska, slaniska a další. 
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4. Charakteristika vybrané rekultivované oblasti   

Jak je již výše uvedeno, území Dolů Nástup Tušimice je rozděleno na pět lokalit. 

V těchto lokalitách již probíhají rekultivační práce a další práce jsou naplánovány až do 

roku 2050.  

Zahlazení následků hornické činnosti je podle Horního zákona neoddělitelnou součástí 

hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Těžební společnosti, 

dobývající výhradní ložiska, mají zpracované Souhrnné plány sanace a rekultivace 

(SPSaR) dotčených území. SPSaR je koncepční materiál, který vychází z územně 

plánovací dokumentace a řeší oblast zahlazování následků hornické činnosti s výhledem až 

do konce životnosti lomů i po jejich ukončení, minimálně na dobu dvaceti let. 

Severočeským dolům, a.s. v minulosti vypracovávala Souhrnný plán sanace a rekultivace 

společnost R – PRINCIP MOST s.r.o., nyní realizaci prací provádí firma Revitrans a.s. 

SD každým rokem provádí pouze aktualizace „Plánu rekultivace území dotčeného těžbou 

dolů Nástup“. K dispozici pro moji práci jsem měla pouze data k 31. 12. 2013. 

4.1 Plán rekultivací DNT 

Podle SPSaR vychází celková koncepce konečného rekultivačního řešení prostoru 

výsypek a zbytkové jámy lomu Libouš z nutnosti celé území začlenit do okolní krajiny a 

umožnit jeho plnohodnotné budoucí využití. Cílem rekultivačních akcí je vytvořit 

vyváženou polyfunkční krajinu s možnostmi zemědělského a lesnického využití, krajinu 

s ekostabilizujícími prvky a krajinu, kterou po následné revitalizaci bude možné využívat 

pro sportovní, rekreační i podnikatelské aktivity.  

Základním předpokladem pro obnovení funkcí krajiny je umožnit přerušenou 

komunikaci, a to jak ve smyslu dopravního propojení sídelních struktur, tak ve smyslu 

ekologickém, tj. umožnění migrace organismů, toku energií a genetických informací. Síť 

cest, vodohospodářské soustavy a ekostabilizující prvky tak vytváří prostorovou strukturu 

ploch. [9] 

Základní koncepce obnovy cestní sítě počítá s hlavním propojením ve směru 

severojižním a východozápadním. Předpokládá se, že tyto komunikace budou sloužit jako 

páteřní a v případě zájmu se z nich mohou stát silnice III. třídy. Na daném území bude dále 
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vytvořena řada dalších účelových komunikací, které umožní propojení jednotlivých etap 

rekultivací a následně mohou sloužit jako cyklostezky či turistické trasy. 

Zemědělské rekultivace jsou soustředěny na plošiny a mírné svahy na lokalitách 

Březno, Merkur a Libouš. Tyto rekultivace jsou plánovány s cílovou kulturou trvalý travní 

porost, kdy bude možné následně tyto pozemky převést např. na ornou půdu. Dle SPSaR je 

na zemědělskou rekultivaci navrženo celkem 1 093,45 ha, dalších 169,16 ha zemědělských 

ploch je nyní rozpracováno. [9]  

Lesní porosty jsou navrženy především na svahových partiích, na plošinách slouží pro 

prostorové oddělení zemědělské rekultivace, kde se předpokládá jeho příznivý 

ekostabilizující vliv. V období do ukončení těžby je naplánováno 875,24 ha lesnických 

rekultivací, především na svahových částech výsypek Merkur a Březno a na nezatopené 

části svahů zbytkové jámy lomu Libouš. Dalších 508,35 ha lesnických ploch je 

rozpracováno. 

Dominantní vodní plochou v území DNT se stane zatopená zbytková jáma lomu 

Libouš (jezero Nástup), krajinářsky významný bude rovněž systém vodních nádrží na 

výsypce Merkur a Libouš o rozloze 9,9 ha a vodní nádrž o velikosti 25,6 ha, která vznikne 

zaplavením deprese v území mezi homogenizační skládkou a koridorem uhelných odtahů. 

V průběhu rekultivace území lomu Libouš se počítá se zřizováním akumulačních a 

sedimentačních nádrží přírodního charakteru, které budou využívány v průběhu zatápění 

zbytkové jámy a po ukončení napouštění se stanou trvalou součástí vodohospodářského 

systému. Celková výměra plánované hydrické rekultivace činí 1 014,59 ha, z toho 940,1 ha 

zabírá plocha jezera Nástup, 45 ha představují vodní plochy a 29,5 ha mokřadní plochy 

v okolí vodních ploch. Dalších 6,11 ha hydrické rekultivace je v současné době 

rozpracováno. 

V kategorii ostatních rekultivací jsou zařazeny rekultivační postupy, jejichž cílovým 

stavem jsou ozeleněné plochy, plochy využívané pro sportovní nebo rekreační účely, 

plochy pro podnikatelské aktivity, pro komunikace a další. V rámci lomu Libouš se jedná 

především o plochy v blízkosti budoucího jezera, plochy ostatní rekultivace, které 

umožňují následné rekreační, sportovní či podnikatelské aktivity, budou proto umístěny 

především do okolí jezera. Do této kategorie rekultivací spadají rovněž ochranné zelené 
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pásy a jiná zeleň v krajině. Předpokládá se zahájení těchto rekultivací na výměře 

315,80 ha. V současné době je 18,39 ha ostatních ploch rozpracováno. [9] 

Na obrázku 5 je znázorněna předpokládaná podoba území dnešního Dolu Nástup 

Tušimice po ukončení těžby a provedení všech naplánovaných rekultivací. Modré jsou 

vodní plochy, zelené představují lesnickou rekultivaci, béžové zemědělskou a světle zelené 

jsou rekultivace ostatní. 

 

Obr. 5 -  Území DNT po ukončení rekultivačních prací 

Pramen [5] 

V příloze 1 jsou znázorněny a blíže popsány veškeré rekultivační činnosti v území DNT. 

4.2 Vybraná rekultivovaná oblast – Lokalita Libouš 

Povrchový lom Libouš je i po dotěžení porubní fronty v západní části dobývacího 

prostoru Tušimice s celkovou délkou kolem 4 km jedním z nejrozsáhlejších povrchových 

dolů v mostecké pánvi.  

Uhelná sloj těžená na ložisku Tušimice-Libouš má mocnost od 25 do 35 m a průměrný 

obsah popela v bezvodém stavu 36,8 % a obsah síry 2,7 %, výhřevnost v původním stavu 

10,40 MJ/kg. Z hlediska stupně prouhelnění se jedná o hnědé uhlí ve stádiu ortofáze. 

Vytěžitelné zásoby uhlí na ložisku k 31. 12. 2014 činily 210 miliónů tun. Těžené uhlí je 

využíváno k výrobě energetických palivových směsí. Výraznými jalovými vrstvami - 

usazeninami ramen tzv. žatecké delty – je sloj rozdělena na tři lávky. Nadloží sloje o 
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mocnosti až 120 m je tvořeno převážně jezerními jíly libkovických vrstev. Těžba části 

ložiska probíhá ve směru jih - sever, druhá část  je těžena postupem k východu. Ze severu 

je ložisko omezeno výchozem sloje na úpatí Krušných hor, ze západu vytěženými prostory 

bývalého lomu Merkur a z východu a severovýchodu administrativní hranicí dobývacího 

prostoru. [18]  

Dobývání hnědého uhlí v této lokalitě probíhá formou lomového dobývání užitkového 

nerostu s odklizem nadložních hornin. Odkliz je část nadloží a meziloží odtěžená pro 

uvolnění zásob nerostu. Porubní fronta je dobývací řez, který je vybaven kolesovými 

rypadly, dálkovou pásovou dopravou, zakladačem a pomocnými zařízeními, jako jsou 

např. drtiče nebo shazovací vozy. Pro dobývání nadloží nebo užitkového nerostu pod 

úrovní pracovní plošiny kolesového rypadla se používá hloubkový řez. Pro odtěžování 

nadloží nebo užitkového nerostu nad úrovní pracovní plošiny řezu se používá výškový řez. 

Vyhrazený nerost nebo skrývkový materiál se odtěžuje z pracovních plošin řezu, což je 

místo, po němž se pohybuje kolesové rypadlo nebo zakladač. Uhlí a skrývka se dobývají 

kolesovými rypadly s nepřetržitým pracovním cyklem. 

Na těžbu uhlí a odklizu je zde používán transportní systém dobývání s podélným 

přemísťováním nadložních hornin, což je systém dopravy, při němž jsou vytěžené 

materiály dopravované podél porubních front na výsypky nebo jsou dopravovány do 

Úpravny a drtírny uhlí Tušimice. 

Na obrázku 6 je znázorněn současný stav území lomu Libouš. 

 
Obr. 6 - Současný stav území lomu Libouš 

Pramen [16] 
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4.3 Plán rekultivace vybrané oblasti 

Zbytková jáma lomu Libouš je situována ve východní části území. Při jejím zaplavení 

na kótu 275,2 m n. m., které zajišťuje gravitační propojení s potokem Hutná, vznikne 

vodní plocha - jezero Nástup. Navazující nezatopená část zbytkové jámy bude využita 

zejména pro posílení ekologických funkcí rekultivovaného území a pro rekreační využití, 

související s budoucím jezerem. Ekologické funkce budou posíleny lesnickou rekultivací, 

plochy s převážně rekreačním využitím budou realizovány jako ostatní rekultivace. 

Následující tabulka uvádí rozpracované rekultivační činnosti v lokalitě Libouš 

k 31. 12. 2013, což jsou poslední dostupné aktuální údaje. 

Tab. 1 - Rozpracované rekultivační akce v Lokalitě Libouš 

Název rekultivační akce 
Rozloha rekultivace [ha] 

Zahájeno Ukončení 
zemědělská lesní hydrická ostatní celkem 

Severovýchodní svahy I 0 4,10 0 0,03 4,13 2008, 2010 2023 

Severovýchodní svahy II -

vyhlídka 
0 1,58 0 0,03 1,61 2008 2023 

Libouš I 25,47 0 0 0 25,47 2013 2025 

Libouš - jižní svahy 0 12,32 0 0 12,32 2013 2025 

Celkem 25,47 18 0 0,06 43,53     

Pramen [9] + vlastní zpracování 

 

Z organizačních a technických důvodů byla nezatopená část zbytkové jámy rozdělena 

na 21 rekultivačních akcí. 

Tabulka 2 ukazuje výčet plánovaných rekultivací na tomto území od roku 2014 do 

vyuhlení. 
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Tab. 2 - Plánované rekultivace na lokalitě Libouš od roku 2014 

Název rekultivační akce 
Rozloha rekultivace [ha] 

Zahájeno Ukončení 
zemědělská lesní hydrická ostatní celkem 

Libouš - východní svahy II b 0 10,09 0 0,71 10,79 2026 2039 

Libouš - SV svahy III b 0 2,48 0 1,21 3,68 2016 2029 

Libouš II 2,89 22,76 0 1,09 26,74 2015 2028 

Libouš III 71,66 35,11 3,52 1,57 111,86 2023 2036 

Libouš IV 48,32 41,22 1,54 34,49 125,57 2024 2037 

Libouš V 11,77 11,23 5,27 56,97 85,24 2025 2038 

Libouš VI 33,96 29,89 0 2,84 66,69 2026 2039 

Libouš - JV svahy I a 0 1,92 0 0 1,92 2015 2028 

Libouš - SV svahy III a 0 2,97 0 0,84 3,80 2014 2027 

Libouš - pláže II 0 0 0 28,02 28,02 2029 2032 

Libouš - Koridor  I 55,77 25,58 0 2,36 83,72 2040 2053 

Libouš - SV svahy III c 0 7,52 0 2,95 10,47 2029 2042 

Libouš - JV svahy I d 0 0 0 0,97 0,97 2030 2043 

Libouš - SV svahy  IV b 0 5,12 0 0 5,12 2030 2043 

Libouš - východní svahy I b 0 7,99 0 0 7,99 2030 2043 

Libouš - východní svahy II c 0 64,44 0 0,78 65,21 2030 2043 

Libouš - jezero 0 0 939,8 0 939,80 2038 2045 

Libouš - přístaviště II - pláže 

Březno 
2,52 0,61 0 9,94 13,07 2030 2043 

Libouš - Břehy Černovice 0 6,51 0 19,62 26,13 2029 2042 

Libouš - JV svahy I b 0 2,96 0 0,26 3,22 2017 2030 

Libouš- JV svahy I c 0 4,71 0 0,44 5,14 2020 2033 

Libouš - JV svahy II 0 4,33 0 0,35 4,68 2024 2037 

Libouš - JV svahy III 0 4,03 0 0,31 4,34 2026 2039 

Libouš VII 0,78 4,43 11,96 21,26 38,42 2040 2053 

Libouš - pláže I 0 9,89 0 34,49 44,37 2026 2039 

Libouš - přístaviště I 0,9 10,88 0 45,80 57,58 2027 2040 

Libouš - SV svahy IV a 0 6,37 0 0,28 6,65 2019 2032 

Libouš - Koridor II 72,84 40,94 0 0,97 114,75 2040 2053 

Libouš - východní svahy I a 0 8,20 0 1,39 9,59 2022 2035 

Libouš - východní svahy II a 0 10,77 0 0,96 11,73 2025 2038 

Libouš - východní svahy III 0 29,8 0 4,18 33,98 2031 2040 

OLP Březno 0 26,82 0 0 26,82 2031 2032 

OLP Droužkovice 0 15,76 0 0 15,76 2031 2032 

OLP Spořice 0 8,02 0 0 8,02 2031 2032 

ČDV Březno 0 0 0 2,96 2,96 2031 2035 

Vyrovn. nádrže ČDV Březno 3,28 0 0 0 3,28 2031 2035 

Březno val. č. 3 velký 0 0 0 3,60 3,60 2031 2035 

Trafostanice Málkov 0 0 0 1,51 1,51 2031 2035 

Celkem 304,69 463,72 962,08 283,14 2013,58     

Pramen [9]+ vlastní zpracování 
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4.4 Jezero Nástup 

Z krajinotvorného hlediska jsou velmi důležitým prvkem malé vodní plochy a toky, 

svou funkci mohou splnit zejména za předpokladu, že se budou nacházet ve stavu 

blízkému přírodě. Jsou ekologickou páteří krajiny a kladně ovlivňují své okolí. Moderní 

přístup k budování a údržbě vodní sítě podporuje jak schopnost bezpečného odvedení a 

akumulace vody, tak zachování, resp. znovuzřízení životních prostor pro vodní rostliny a 

zvířenu. Stojaté i tekoucí vody by proto měly být koncipovány co nejpřirozeněji, s cílem 

zajistit dobrou ekologickou stabilitu těchto systémů.  

Základní koncepce závěrečné sanace a rekultivace zbytkové jámy lomu Libouš byla 

řešena ve „Studii zbytkové jámy lomu Libouš – 1. etapa“ z roku 2001, zpracovaná firmou 

R - Princip Most, s.r.o. Zadáním bylo nalezení optimální varianty neprůtočného jezera jako 

alternativa k jezeru průtočnému. Bylo posuzováno celkem 9 variant podle různých kót 

úrovně konečné hladiny vody. Zadaným požadavkům nejlépe odpovídala varianta s kótou 

hladiny 255 m n. m., která zajišťovala při realizaci určitých technických opatření 

vyrovnanou vodohospodářskou bilanci jezera.  

V následné dokumentaci – SPSaR z roku 2002 byla tato vybraná varianta hlouběji 

propracována spolu s variantou průtočného jezera, zejména z hlediska ekonomické 

náročnosti. V dalším období se postupně upřesňovaly některé dílčí technické a ekonomické 

parametry, vazby jezera na následnou revitalizaci území a další aspekty, což vyústilo v 

rozhodnutí preferovat variantu průtočného jezera s kótou hladiny 275,2 m n. m. Průtočnou 

variantu schválila i rada Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

Jak postupuje těžební území a mění se ekonomické podmínky v ČR, tak i budoucí 

parametry a hodnota jezera nabývají jiných hodnot. Také v souvislosti se změnami ve 

tvarování závěrných svahů budoucí zbytkové jámy Nástup jsou průběžně přehodnocovány 

hydrotechnické výpočty, celková vodohospodářská bilance a optimalizace opevnění 

břehové linie.  

Změny jsou dány novými postupy výsypkových stupňů ve vazbě na nové úložiště 

popelovin. Po roce 2011 se jedná se o výrazný zásah do jihozápadní části budoucího 

jezera, kde dojde k vybudování sypaných hrází a zmenšení celkové plochy hladiny. 

Aktualizací báňských postupů v listopadu 2011 pak došlo k dílčím změnám tvarování 

břehové linie, zejména v oblasti západních břehů pod plánovaným úložištěm Koridor. 
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V následující tabulce je nastíněno, jak se měnily parametry budoucího jezera podle 

SPSaR v roce 2007, 2011 a v roce 2013. 

Tab. 3 – Vývoj parametrů budoucího jezera Nástup 

Parametr 
Hodnota v roce 

2007 

Hodnota v roce 

2011 

Hodnota v roce 

2013 

Kóta hladiny [m.n.m.] 275,20 275,20 275,20 

Plocha hladiny [ha] 1 083,24 1 098,80 940,1 

Objem vody v jezeře [mil. m
3
] 248,034 údaje nejsou známy 235,652 

Délka břehové linie [m] 16 446 údaje nejsou známy 16 413 

Průměrná hloubka [m] 22,90 údaje nejsou známy 22,90 

Maximální hloubka [m] 75,80 údaje nejsou známy 75,80 

Pramen [9]+ vlastní zpracování 

Lze předpokládat, že s postupem těžby a dalším tvarováním závěrných svahů se 

parametry jezera budou neustále měnit. 

Vodní plocha budoucího jezera by měla mít tvar nepravidelného pětiúhelníku 

s největší délkou ve směru východ – západ 4 600 metrů a největší šířkou ve směru sever – 

jih 3 300 metrů. 

Svahy a dno budoucího jezera budou modelovány z téměř nepropustného výsypkového 

materiálu, tvořeného převážně z nadložních jílů. Jezerní vody budou od okolních 

hydrogeologických kolektorů izolovány nepropustným materiálem výsypkových hmot.  

Okolí jezera bude řešeno tak, aby bylo toto území připraveno pro rekreační, sportovní 

a podnikatelské využití. Bude rekultivováno v kombinaci luk a lesních porostů v poměru 

1/3 lesa a 2/3 travních porostů. [20] 

4.4.1 Napouštění jezera 

V rámci SPSaR se doporučuje, aby hlavním zdrojem napouštění jezera zbytkové jámy 

byla řeka Ohře, a to čerpáním v Rašovicích do Podkrušnohorského přivaděče (dále jen 

PKP) a odtud přes potok Hačka vybudovaným příkopem do zbytkové jámy nebo přímo 

z PKP přes výsypku dalším příkopem dále do jezera. 

Kromě vody z řeky Ohře se počítá s využitím vody z krušnohorských potoků, zejména 

proto, že se jedná o vodu gravitační, která není zpoplatňována ve smyslu vodního zákona. 

Předpokládaný poměr objemu vody použité z Ohře proti objemu vody z krušnohorských 
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potoků je 10:1. Kvalita vody v Ohři je na úrovni kvality v krušnohorských potocích a lze 

předpokládat, že do zahájení napouštění se její parametry ještě zlepší. 

Posledním zdrojem napouštění je voda z vlastního podpovodí jezera zbytkové jámy. U 

varianty průtočného jezera je její využívání neomezené. Tato voda nepodléhá 

zpoplatňování, proto při napouštění jezera bude ekonomicky výhodné maximální využití 

tohoto podpovodí. [9] 

K napouštění jezera bude využito několika příkopů, hlavním bude příkop, který bude 

rozdělovacím objektem napojen na potok Hačka - tím bude přiváděna voda z řeky Ohře 

přes PKP. Příkop bude dlouhý 1 738 m, napouštěcí voda z něj bude převedena kamenným 

skluzem do zbytkové jámy. Tento příkop bude dimenzován na průtok 3 m
3
/s a bude 

využíván nejen pro napouštění jezera, ale také pro doplňování výparu v jezeře v případě, že 

na jeho doplnění nepostačí srážková voda. Zároveň může zachycovat část povodňových 

průtoků krušnohorských potoků, a to nejenom při napouštění jezera, ale i po jeho 

napuštění.  

Na tento příkop bude navazovat rozdělovacím objektem další příkop, který by měl 

sloužit k zajišťování minimálního průtoku vody obcí Březno potokem Hutná při 

napouštění jezera a po jeho napuštění v obdobích s nedostatkem vody v jezeru. Jeho délka 

by měla být 3 382 m. Do potoka Hutná bude po napuštění jezera pomocí přelivového 

objektu odtékat přebytečná voda z jezera.  

Západně od jezera, v délce 5 188 m, bude další příkop s napojením na PKP, který 

podle situace, bude rovněž sloužit pro napouštění jezera.  

Tento systém odvodňovacích příkopů, vedených na vnitřní výsypce západně od jezera 

zbytkové jámy, může být využíván pro odlehčení krušnohorských potoků a PKP při 

povodňových průtocích.  

Součástí systému napouštění jezera budou i rozdělovací objekty vody, a to na PKP pro 

příkop západně od jezera a pro potok Hačka. 

Ve všech výpočtech je uvažováno s průměrným objemem napouštěcí vody z řeky Ohře 

1 m
3
/s. Při předpokládaném průměrném objemu vody z krušnohorských potoků 0,1 m

3
/s by 

měl průměrný průtok hlavním příkopem představovat 1,1 m
3
/s. Vzhledem k tomu, že 
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vodnatost řeky Ohře umožňuje používat i vyšších průtoků, bude hlavní přívodní kanál 

dimenzován na 3 m
3
/s. 

Krušnohorské potoky, které přicházejí v úvahu pro napouštění, jsou: 

- Lužnička, 

- Lideňský potok, 

- potok Hutná, 

- částečně Hačka.  

Rychlost napouštění je jedním ze základních předpokladů příznivého vývoje kvality 

vody a omezení nepříznivého vlivu abraze způsobené vlnobitím na nezpevněné břehy 

v průběhu napouštění. 

Na základě provedených výpočtů, při objemu vody v průtočném jezeru ve výši 

235,652 mil. m
3
, lze předpokládat dobu jeho plnění okolo 7 let. 

4.5 Terénní úpravy v okolí jezera 

Terénní úpravy v okolí budoucího jezera respektují stav úprav konečného stavu 

porubních a výsypkových front. Plochy, které jsou určeny k rekreaci a koupání budou 

v závěru báňské činnosti upraveny do sklonů 1:25 a 1:40. 

Skutečná šířka plošiny vytvořená báňskou činností většinou umožňuje určitou rezervu 

zejména na výsypce, ochrana břehové linie je proto navrhována na celou šířku plošiny.  

Z hlediska terénních úprav se předpokládá zřízení manipulačního pruhu v prostoru 

břehové linie pro následnou realizaci břehového opevnění. 

4.5.1 Opevnění břehové linie 

Působením vodní hladiny se morfologie nádrže přetváří. Abrazi břehů působí vlny 

vyvolané účinkem větru, kolísáním hladiny vody v nádrži, pohybem ledu a často i 

nevhodné zásahy v pobřežním pásmu. Zvlášť výrazné negativní účinky mohou vznikat na 

svazích výsypek na návětrné straně.  

Prognózování vývoje tvaru břehů v souvislosti s abrazivním působením větrem 

vyvolaných vln na hladině nádrží a jezer je neobyčejně komplikované. Přetváření břehů je 
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ovlivňováno celou řadou faktorů, jedním z nich jsou vlastnosti zemin a hornin z hlediska 

odolnosti k abrazi. Do hodnoty 1:20 sklonu se vytvářejí plážové pobřežní plošiny, na které 

nemají znatelný vliv žádné faktory způsobující abrazi, vlnění vodní hladiny končí při 

tomto sklonu břehu výběhem vln na svahu břehu.  

V případě, že z prostorových, technických nebo ekonomických důvodů nelze břehovou 

linii takto vytvarovat, je nutno její stabilitu zajistit vhodnými ochrannými opatřeními.  

Technická ochrana břehů  

Doporučenými způsoby technické ochrany břehů jsou nejčastěji opevnění a obklady 

břehu s použitím kameniva nebo stavebních prvků, opěrné zdi, kamenné záhozy.  

Biologická ochrana břehů  

Ochrana břehů pomocí vegetace je možná a účinná pouze na březích o mírných 

sklonech, v nichž se vegetace vyvíjí a postačuje k ochraně proti běžným vlnám.  

Biotechnická opatření  

Biotechnická opatření jsou kombinací pasivního technického prvku, nejčastěji 

kamenné rovnaniny, záhozu nebo rozprostírky s vegetačním prvkem. Technický ochranný 

prvek je umístěn v pásmu maximálního zatížení vlnobitím, vegetační opevnění je umístěno 

v horní, méně zatížené části svahu. Spojením technického a biologického prvku se 

dosahuje nejen dostatečného ochranného účinku, ale i výrazného estetického působení 

protiabrazivní ochrany.  

Pro ochranu definitivní břehové linie na lomu Nástup bylo využito modelových návrhů 

z projektu opevnění jezera lomu Medard-Libík v Sokolovském revíru, jehož podmínky 

jsou podobné podmínkám lomu Nástup. Výhodou je skutečnost, že lom Medard-Libík je 

již částečně zatápěn a do roku 2015 by mělo být napouštění dokončeno, proto zkušenosti z 

fungování tohoto opevnění bude možno uplatnit v dostatečném předstihu před zatápěním 

zbytkové jámy lomu Nástup. V případě potřeby je možné využít i poznatků ze zatápění 

budoucího jezera Most. [9] 
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4.6 Náklady na zatopení zbytkové jámy 

Náklady na zatopení zbytkové jámy lomu Libouš jsou složeny z následujících položek: 

Ochrana břehové linie před vlnobitím  

Výpočty vycházejí z dostupných podkladových materiálů, charakterizujících budoucí 

tvar dna a břehů jezera, geomechanické vlastnosti hornin, které budou tvořit povrch dna a 

břehů jezera a rozdělení směru a rychlosti větru. V území lomu Libouš převažuje západní, 

jihozápadní a severozápadní směr větru, pro výpočet účinku vln jsou důležité větry o 

rychlosti větší než 10 m/s. 

Hrubé terénní úpravy 

Tyto úpravy budou provedeny po celé délce břehové linie (asi 16 445 m) v průměrné 

délce 100 m na 1 bm břehové linie s velkými místními rozdíly. Definitivní úpravy budou 

upřesněny projektem na základě skutečného konečného stavu jednotlivých řezů a 

výsypkových etáží. 

Napouštění jezera 

Při napouštění na úroveň 275,2 m n. m. bude nutno z řeky Ohře načerpat 226,070 m
3
 

vody. 

Těsnění proti vzniku zápar a ohňů 

Ochrana zbytků uhelné substance ve výklizových hmotách a části uhelné sloje proti 

vzniku zápar a ohňů je zabezpečována při těžební činnosti průběžně. Po skončení těžby by 

měly být tyto potenciální plochy pro možnost vzniku zápar a ohňů bezprostředně 

zlikvidovány přehrnutím nehořlavým materiálem. Uvažovaný náklad je technický odhad, 

který může být upřesněn teprve v konkrétní situaci po ukončení těžby uhlí. 

Napouštěcí objekty 

K napouštění jezera bude využito několika příkopů, které byly výše popsány. Součástí 

systému budou i odvodňovací příkopy a rozdělovací objekty vody. [9] 

V následující tabulce je zpracováno porovnání jednotlivých nákladů na napouštění 

jezera v letech 2007, 2009 a 2013. Za rok 2011 tyto náklady nebyly vyčísleny. 
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Tab. 4 – Vývoj předpokládaných nákladů na napuštění jezera 

Náklad 
Předpokládaná cena 

v roce 2007 [mil. Kč] 

Předpokládaná cena v 

roce 2009 [mil. Kč] 

Předpokládaná cena 

v roce 2013 [mil. Kč] 

Ochrana břehové linie 

před vlnobitím 
448,225 448,225  416,335 

Hrubé terénní úpravy 82,230 82,230 údaje nejsou známy 

Napouštění jezera 149,206 236,447 údaje nejsou známy 

Těsnění proti vzniku zápar 

a ohňů 
50,000 50,000 údaje nejsou známy 

Napouštěcí objekty 81,045 90,610 údaje nejsou známy 

Celkový náklad 810,706 907,512   

Pramen [9]+ vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmé, že předpokládané náklady na napouštění jezera každým rokem 

stoupají, a sice v závislosti na cenách jednotlivých komponent a také na cenách za 1 m
3
 

vody pro napouštění jezera. 

Za rok 2013 byly organizací vypočteny náklady pouze za ochranu břehové linie. 

V souvislosti s postupem těžby se mění i parametry jezera, jak vyplývá z tabulky 3 a lze 

tedy předpokládat jejich další vývoj, čímž se každým rokem budou měnit i předpokládané 

náklady na napouštění jezera Nástup. 
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5. Návrh ekonomického využití rekultivované oblasti 

Nejvýrazněji a nejzřetelněji je povrchovou těžbou v území měněn krajinný ráz. Území 

DNT bylo před nástupem těžby typickou zemědělskou krajinou, kterou těžba postupně 

změnila na krajinu těžební. S uvolňováním ploch z těžebního procesu a s postupem 

rekultivací tento proces postupně vyúsťuje ve vznik post-těžební krajiny, charakteristické 

mozaikou lesních, zemědělských, hydrologických a mimoprodukčních ekosystémů. Tyto 

krajiny se vyznačují harmonickými vztahy činností člověka a obnoveného přírodního 

prostředí a také trvalou udržitelností krajiny. [5] 

Rekultivační příprava je již desítky let koncepčně orientována tak, aby v pánevní 

oblasti vznikla krajina s úměrným podílem lesů, zemědělsky využitelných území, vodních 

ploch a území vhodných pro přírodu a různou výstavbu – tedy krajina ekologicky 

produktivní, ekonomicky potenciální, dobře obyvatelná a využitelná nejen pro místní, ale i 

pro nadregionální rekreaci. Jádrem pro úspěšnou rekreaci jsou právě vodní plochy a lesy. 

V rámci rekultivačních akcí na území DNT bude vybudována kromě rozsáhlých lesů, 

zemědělských a vodních ploch také řada účelových komunikací, plánuje se vytvoření 

cyklostezek či turistických tras. V plánovaných revitalizačních akcích je dále zahrnuta 

rozhledna, agrocentrum, zoopark, crossový areál, střelnice, rekreačně obytná zóna, zóna 

bydlení, jezero a další. 

 

Na obrázku 7 je vizualizována jedna z možných podob zrekultivovaného území DNT.  
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Obr. 7 – Předpokládaná podoba území DNT po ukončení rekultivační činnosti 

Pramen [5] 

Na obrázku je uvedeno jezero s názvem Libouš, v současnosti se ale počítá s názvem 

jezero Nástup. 

5.1 Využití jezera Nástup 

Téměř 17 km břehové linie budoucího jezera poskytne prostor jak pro rekreační 

využití, tak pro vznik biologicky hodnotných mokřadních ekosystémů.  

Na obrázku 8 je znázorněna proměna krajiny lomu Nástup. Nalevo je současný stav 

území, napravo pak jedna z možných variant vzhledu budoucího jezera. 

 

Obr. 8 – Proměna krajiny lomu Nástup 

Pramen [19] 
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Podle současných poznatků by rekreační využití mohlo být následující: 

Území na jižní straně jezera v blízkosti obce Březno bude využíváno pro sportovní a 

rekreační aktivity. Celý areál o ploše asi 96 ha bude komunikačně napojen na obec Březno 

příjezdovou komunikací. Areál by měl mít rovinný až mírně svažitý terén s písčitými 

plážemi. Nabízí se zde tedy možnost vybudování technického zázemí pro návštěvníky jako 

například parkoviště, stravovací zařízení, popřípadě hotel, turistické ubytovny, sociální 

zařízení a další. Z areálu budou vést cyklotrasy a pěší trasy po rekultivovaném území s 

propojením na ostatní areály kolem jezera a možností napojení na hlavní dopravní trasy. 

Podél těchto tras by mohly vést i trasy pro in-line bruslaře, vzhledem ke stále stoupajícímu 

zájmu o tento sport.  

Jižní část jezera bude mělkého charakteru, lze tedy předpokládat vyšší teplotu vody, 

což by bylo vhodné například pro rybaření. 

Jezero bude v této části vytvářet záliv široký cca 100 m, jeho část by se tedy dala 

využít jako např. kotviště sportovních lodí, vybudováním loděnice a přístavu s vlastním 

technickým zázemím – např. opravna lodí, klubovna, jacht klub. Pro tyto účely by byla k 

dispozici plocha více než 7 hektarů.  

Severní a severovýchodní břehy zátoky o rozloze téměř 85 ha nabízejí svým 

situováním optimální předpoklady ke koupání a slunění. Většinu dne budou vystaveny 

slunci a ze všech stran chráněny před větry. Zde se plánuje vybudování pláže o délce 

zhruba 1 500 m a šířce 30 – 40 m. V místě nejmenší hloubky by mohlo být vybudováno 

dětské koupaliště či brouzdaliště. V blízkosti pláže by bylo ekonomicky účelné vybudování 

sportovních ploch např. minigolf nebo tenisové kurty. U dětského koupaliště pak např. 

hřiště s různými prolézačkami, vodními skluzavkami, pískovištěm či motokárovou dráhou. 

Součástí komplexu by mohlo být i občerstvení, restaurační zařízení, sociální zázemí apod.  

Největší sportovně-rekreační areál je plánován v severozápadní části jezera. Areál 

bude rozdělen odvodňovacím příkopem na areál Libouš – sever a Libouš – jih. I tento areál 

nabídne svou polohou výborné místo pro relaxační aktivity budoucích návštěvníků. Areál 

se bude rozprostírat téměř na 400 ha o šířce plošiny 300 – 400 m. Vzhledem k velké 

rozloze tohoto území lze očekávat větší zájem obyvatelstva, proto by bylo výhodné na toto 

území směřovat většinu podnikatelských aktivit zaměřených na služby, zábavu, sport a 

wellness. 
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Západně od sportovně-rekreačního areálu Březno se budou rozprostírat zemědělské, 

lesnické a ostatní rekultivace. Přes tato území by mohly vést naučné stezky a cyklotrasy, 

díky členitému terénu by zde mohlo vzniknout golfové hřiště.  

Západní část areálu by měla navazovat na převýšené svahy výsypek. Zde by bylo 

výhodné zřídit například golfové hřiště, cyklokrosovou dráhu, skatepark apod. s patřičným 

technickým zázemím, k dispozici bude plocha cca 300 ha. To vše by mělo být propojeno s 

cyklotrasami a pěšinkami.  

Na sportovní areál Libouš sever bude na jeho severovýchodní straně navazovat menší 

rekreační areál Černovice s plážemi a technickým zázemím. Do tohoto areálu bych 

navrhovala směřovat služby vodní zábavy jako například půjčovny skútrů, šlapadel, jízdy 

na vodních lyžích apod. 

Celá západní část přiléhající k jezeru v délce zhruba 3 000 m bude sloužit jako písčitá 

pláž s následnou zatravněnou plochou vhodnou pro opalování. V části travnatých ploch by 

mohla být vysázena také zeleň, tvořená listnatými stromy, které by byly ochranou před 

intenzivními slunečními paprsky. [20] 

5.2 Marketingový výzkum 

Vzhledem k tomu, že jezero Nástup bude realizováno zhruba kolem roku 2050, nabízí 

se zde široký prostor pro dotazování obyvatelstva, k jakému účelu by oni chtěli využívat 

takovýto areál. Rozhodla jsem se proto oslovit veřejnost prostřednictvím dotazníkového 

šetření.  

Výzkum jsem provedla prostřednictvím elektronického dotazníku. Cílem bylo zjistit, 

jak si obyvatelé v okolí dnešního Dolu Nástup Tušimice představují využití tohoto území 

po ukončení těžby. Zvolila jsem tedy metodu dotazování, jejímž prostřednictvím jsem 

získala informace k ověření hypotéz: 

1. Předpokládám, že více než 80 % obyvatel z okolí DNT budou ochotni cestovat do 

kulturně-rekreačního centra, který by v tomto území vznikl. 

2. Domnívám se, že méně než 60 % dotazovaných dá přednost rekreačnímu a 

sportovnímu vyžití areálu. 
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3. Předpokládám, že více než 60 % respondentů by neutratilo za celodenní pobyt 

s rodinou v budoucím areálu DNT více než 1 000 Kč. 

Sestavený dotazník byl nejprve testován na 11 lidech z mého okolí. Testování 

probíhalo od 6. do 9. března 2015. Dotazník byl pro ně srozumitelný, pár připomínek bylo 

pouze k otázce č. 6, 7, 8, kde bylo původně uvedeno zaškrtnutí pouze jedné možnosti. 

Testujícím respondentům se ale jedna možnost zdála málo, proto jsem tedy umožnila 

zaškrtnutí maximálně tří možností. Následně bylo provedeno 2. testování na vzorku 20 lidí. 

Dotazník byl pro všechny oslovené srozumitelný. Konečná verze dotazníku je uvedena 

v Příloze 2. 

Pro účely dotazníkového šetření jsem zvolila on-line elektronické vyplňování na 

internetovém serveru www.vyplnto.cz. Dotazník bylo možné vyplňovat na adrese: 

http://vyuziti-jezera-nastup.vyplnto.cz/. Odkaz jsem vyvěsila na www.facebook.com, který 

byl dále tzv. nasdílen dalším uživatelům tohoto portálu. Vyplňování bylo možné od 9. do 

14. března 2015. 

5.3 Analytické zpracování výzkumu 

 Bylo položeno celkem 12 otázek, z toho 4 identifikační. Dotazník obsahuje šest 

uzavřených a šest polouzavřených otázek. U uzavřených otázek respondenti vybírali ze 

dvou a více možných odpovědí. Vlastní názor respondenti mohli vyjádřit u polouzavřených 

otázek, kde byla možnost výběru z nabídnutých odpovědí a také prostor k vlastnímu 

vyjádření a zdůvodnění odpovědi. U otázek č. 6, 7 a 8 byla možnost zaškrtnutí maximálně 

tří odpovědí. 

Šetření se zúčastnilo celkem 68 respondentů následující struktury. 
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Tab. 5 - Struktura respondentů 

Kritéria členění Odpovědi 

Četnost 

absolutní 
relativní 

[%] 

Pohlaví 
žena 48 70,59 

muž 20 29,41 

Věk 

0 - 18 let 1 1,47 

19 - 30 let 8 11,76 

31 - 40 let 39 57,35 

41 - 50 let 7 10,29 

51 - 60 let 7 10,29 

61 let a více 6 8,82 

Vzdělání 

základní 1 1,47 

středoškolské (vyučen) 8 11,76 

středoškolské s maturitou 34 50 

vyšší odborné 9 13,24 

vysokoškolské 16 23,53 

Bydliště 

Chomutov 47 69,12 

Kadaň 2 2,94 

Klášterec nad Ohří 2 2,94 

Březno u Chomutova 0 0 

Droužkovice 1 1,47 

Jiné 16 23,53 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

Graf 1 - Struktura respondentů 

 

Pramen [vlastní zpracování] 
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Z celkového počtu 68 respondentů se průzkumu zúčastnilo více žen než mužů - a to 

70,59 %. Zastoupeny byly všechny věkové kategorie, nejvíce kategorie 31 – 40 let, což 

představuje 57,35 % z celkového počtu dotazovaných. V rámci vzdělání respondentů se 

nejvíce zúčastnili lidé se středoškolským vzděláním s maturitou, a sice 50 %. Dále se 

průzkumu z největší části zúčastnili lidé, kteří bydlí v bezprostřední oblasti dnešního Dolu 

Nástup Tušimice, nejvíce z obvodu města Chomutov, 69,12 % - výsledky u této otázky 

jsou zkreslené, neboť někteří respondenti žijící v okolí uvedených měst, nejčastěji 

v Jirkově, zaškrtli možnost Jiné a uvedli zde název města. 

5.3.1 Ochota cestovat 

Na otázku, zda by respondenti byli ochotni cestovat za zábavou či rekreací do nového 

centra, které by bylo v místě dnešního lomu Doly Nástup Tušimice, odpovědělo 100 % 

respondentů, že ano. 

Tab. 6- Byl(a) byste ochoten (ochotna) cestovat za zábavou či rekreací do nového centra, které by bylo v 

místě dnešního lomu Doly Nástup Tušimice? 

Odpověď 

Četnost 

absolutní 
relativní 

[%] 

ano 68 100 

ne 0 0 

Pramen [vlastní zpracování] 

5.3.2 Využití areálu 

Otázky č. 6, 7 a 8 byly směrovány k účelu využití areálu z hlediska aktivit a 

konkrétních atrakcí.  

Otázka č. 6 – Jaký účel využití byste preferoval(a) pro okolí budoucího jezera v této 

lokalitě? U této otázky bylo povoleno zaškrtnout maximálně 3 možnosti. Jako 

nejpreferovanější účel využití areálu byl respondenty zvolen aktivní odpočinek – 69,12 %, 

na druhém místě pak rekreace – 63,24 % a třetí sportovní využití – 54,41 %. Pouze 

14,71 % respondentů by budoucí areál jezera využilo ke kulturnímu vyžití. Možnost 

vlastního návrhu využití pod odpovědí „Jiné“ nevyužil nikdo z dotazovaných. 
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Tab. 7 - Jaký účel využití byste preferoval(a) pro okolí budoucího jezera v této lokalitě? 

Odpověď 

Četnost 

absolutní 
relativní 

[%] 

sport 37 54,41 

rekreace 43 63,24 

zábava 29 42,65 

aktivní odpočinek 47 69,12 

kultura 10 14,71 

jiné 0 0 

Pramen [vlastní zpracování] 

Graf 2- Jaký účel využití byste preferoval(a) pro okolí budoucího jezera v této lokalitě? 

 

Pramen [vlastní zpracování] 

U otázky č. 7 bylo rovněž povoleno zaškrtnutí maximálně tří možností, na výběr bylo 

třináct možností, z nichž nejvíce respondentů zaškrtlo odpovědi in-line bruslení – 36,76 %, 

cyklistika – 33,82 % a pěší turistika – 32,35 %. Pod možností „Jiné“ pak někteří 

respondenti vypsali vlastní možnosti vyžití: běh, vyžití pro děti a možnost procházek a 

koupání se psem. 
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Tab. 8 -  Jakou konkrétní aktivitu byste preferoval(a)? 

Odpověď 

Četnost 

absolutní 
relativní 

[%] 

golf 7 10,29 

vodní sporty 14 20,59 

cyklistika 23 33,82 

plážové sporty 14 20,59 

in-line bruslení 25 36,76 

pěší turistika 22 32,35 

rybaření 9 13,24 

skate park 0 0 

lanové centrum 17 25 

relaxace 20 29,41 

wellness 14 20,59 

kultura 13 19,12 

jiné 3 4,41 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

Graf 3 - Jakou konkrétní aktivitu byste preferoval(a)? 

 

Pramen [vlastní zpracování] 
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počtem odpovědí se nejvíce zamlouvalo respondentům možnosti dětského hřiště a 
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lanové centrum – 48,53 %. Možnosti navrhnutí vlastní odpovědi zaškrnutím políčka „Jiné“ 

nevyužil žádný z dotazovaných. 

Tab. 9 - Jakou konkrétní aktivitu byste preferoval(a) pro nezletilé děti? 

Odpověď 

Četnost 

absolutní 
relativní 

[%] 

dětské hřiště 44 64,71 

dětské lanové centrum 33 48,53 

animační program 13 19,12 

dětské koupaliště 44 64,71 

vodní skluzavka 24 35,29 

motokárová dráha 18 26,47 

jiné 0 0 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

Graf 4 - Jakou konkrétní aktivitu byste preferoval(a) pro nezletilé děti? 

 

Pramen [vlastní zpracování] 

5.3.3 Ekonomické využití 

Otázky č. 9, 10, 11 a 12 byly zaměřeny spíše z hlediska podnikatelského, vypůjčení 

sportovního náčiní, restauračních zařízení, ubytování a financí. 
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Otázka č. 9 – V případě sportovního využití areálu, byl(a) byste ochoten(ochotna) 

půjčit si sportovní náčiní na místě, zde byla pouze odpověď ano - ne. 95,59 % respondentů 

by si sportovní náčiní ochotně vypůjčilo. Negativní odpověď zaškrtli pouze 3 respondenti, 

a to dvě ženy a jeden muž, každý z jiné věkové skupiny. 

Tab. 10 - V případě sportovního využití areálu, byla(a) byste ochoten(ochotna) půjčit si sportovní náčiní na 

místě? 

Odpověď 

Četnost 

absolutní 
relativní 

[%] 

ano 65 95,59 

ne 3 4,41 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

Graf 5 -V případě sportovního využití areálu, byl(a) byste ochoten(ochotna) půjčit si sportovní náčiní na 

místě? 

 

Pramen [vlastní zpracování] 

Otázka č. 10 – Jaký typ restauračních zařízení byste preferoval(a) – 69,12 % 

respondentů dává přednost restauračnímu zařízení před stánkem s občerstvením. Možnosti 

„Jiné“, kde mohli dotazovaní vepsat vlastní návrhy nevyužil žádný. Stánek s občerstvením 

vybralo celkem 21 respondentů, z toho 14 žen a 7 mužů, všech věkových kategorií, 9 

z nich ve věku 31 – 40 let. 
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Tab. 11 - Jaký typ restauračních zařízení byste preferoval(a)? 

Odpověď 

Četnost 

absolutní 
relativní 

[%] 

restaurační zařízení 47 69,12 

stánek s občerstvením 21 30,88 

jiné 0 0 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

Graf 6 - Jaký typ restauračních zařízení byste preferoval(a)? 

 

Pramen [vlastní zpracování] 

 

Otázka č. 11 – Byl(a) byste ochoten (ochotna) strávit v tomto rekreačním centru i 

několikadenní pobyt s ubytováním? Zde byla možnost odpovědi ano – ne. Přesně 50 % 

dotazovaných by bylo ochotno strávit zde několikadenní dovolenou a stejný počet ne.  

Tab. 12 - Byl(a) byste ochoten(ochotna) strávit v tomto rekreačním centru i několikadenní pobyt s 

ubytováním? 

Odpověď 

Četnost 

absolutní 
relativní 

[%] 

ano 34 50 

ne 34 50 

Pramen [vlastní zpracování] 
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Graf 7 - Byl(a) byste ochoten (ochotna) strávit v tomto rekreačním centru i několikadenní pobyt s 

ubytováním? 

 

Pramen [vlastní zpracování] 

Poslední otázka dotazníku č. 12 – Jakou maximální finanční částku za jeden den byste 

byl(a) ochoten (ochotna) utratit v takovémto areálu za celou rodinu? Nejvíce z 

dotazovaných – 60,29 % by bylo ochotno z rodinného rozpočtu utratit 501 – 1000 Kč. 

Pouze dva respondenti by byli ochotni nechat v takovémto areálu více jak 2000 Kč.   

Možnost 0 – 500 Kč si vybralo 16 respondentů, z toho 10 žen a 6 mužů, různých 

věkových kategorií, 9 z nich ve věku 31 – 40 let. 

Možnost 501 – 1000 Kč vybralo celkem 41 dotazovaných, z toho 34 žen a 7 mužů, 

26 z nich ve věku 31 – 40 let. 

Variantu 1001 – 1500 Kč zaškrtlo celkem 9 dotazovaných, z toho 4 ženy a 5 mužů, 

opět nejčastěji ve věku 31 – 40 let. 

Finanční částku 1501 – 2000 Kč by v areálu nikdo neutratil. 

Částku 2001 Kč a více by utratili 2 respondenti, oba muži, ve věku 19 – 30 let. 

Tab. 13 - Jakou maximální finanční částku za jeden den byste byl(a) ochoten (ochotna) utratit v 

takovémto areálu za celou rodinu? 

Odpověď 

Četnost 

absolutní 
relativní 

[%] 

0 - 500 Kč 16 23,53 

501 - 1000 Kč 41 60,29 

1001 - 1500 Kč 9 13,24 

1501 - 2000 Kč 0 0 

2001 Kč a více 2 2,94 

Pramen [vlastní zpracování] 

50% 50% ano

ne
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Graf 8 - Jakou maximální finanční částku za jeden den byste byl(a) ochoten (ochotna) utratit v takovémto 

areálu za celou rodinu? 

 

Pramen [vlastní zpracování] 

5.4 Vyhodnocení hypotéz 

Testování stanovených hypotéz probíhá ve třech krocích. 

První krok: Formulace nulové a alternativní hypotézy. 

H0 = nulová hypotéza   HA = alternativní hypotéza 

 

Druhý krok: Volba testové statistiky a jejího rozdělení. 

Stanovená hladina významnosti – α = 0,05 

výpočet:   𝑈 =  
𝑝− 𝜋0

√𝜋0−(1−𝜋0)

𝑛

  

p..... relativní četnost = počet odpovědí/počet respondentů 

π0.....nulová hodnota hypotézy 

n...... celkový počet 

 

Třetí krok: Stanovení kritického oboru a oboru přijetí. 
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Tab. 14- Vymezení kritických oborů pro α = 0,05 

Alternativní 

hypotéza 
Kritický obor 

H1 : πA<π0 U ≤ - 1,645 

H1 : πA>π0 U ≥  1,645 

H1 : πA≠π0 U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96 

Pramen [6]+ vlastní zpracování 

1. Předpokládám, že více než 80 % obyvatel z okolí DNT budou ochotni cestovat do 

kulturně-rekreačního centra, který by v tomto území vznikl. 

Tato hypotéza se potvrdila na 100 %. Všichni respondenti by byli ochotni do 

takovéhoto areálu cestovat. Žádný z nich neodpověděl negativně. 

Testování hypotézy: 

H0 = 80 %  HA > 80 %  

p = 68/68 = 1; π0 = 0,8; n = 68 

U= 
p- π0

√π0-(1-π0)
n

= 
1- 0,8

√0,8-(1-0,8)
68

=
0,2

0,0939
=2,13 

U ≥ 1,645....... hypotéza byla potvrzena. 

 

2. Domnívám se, že méně než 60 % dotazovaných dá přednost rekreačnímu a 

sportovnímu vyžití areálu. 

Této hypotéze se věnují otázky č. 6 – 8. U otázky č. 6 vybralo nejvíce respondentů 

možnost aktivního odpočinku, rekreace a sport byly na druhém místě. 

U otázky č. 7 bylo nejvíce vybráno sportovní vyžití jako in-line bruslení, cyklistika, 

pěší turistika. 

Otázka č. 8 se týkala vyžití pro nezletilé děti, i zde bylo nejvíce vybráno vyžití 

z oblasti sportu. 

Testování hypotézy: 

H0 = 60 %  HA < 60 % 
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V dotazníkovém šetření v tomto ohledu byla možnost zaškrtnutí více možností. 

Celkový počet zaškrtnutých políček byl 166. Rekreační a sportovní vyžití = 43 + 37 = 80 

odpovědí. 

p = 80/166 = 0,48; π0 = 0,6; n = 166 

U= 
p- π0

√π0-(1-π0)
n

= 
0,48- 0,6

√0,6-(1-0,6)
166

=
-0,12

0,0347
=-3,458 

U ≤ - 1,645....... hypotéza byla potvrzena. 

 

3. Předpokládám, že více než 60 % respondentů by neutratilo za celodenní pobyt 

s rodinou v budoucím areálu DNT více než 1 000 Kč. 

Finanční stránky se týkaly otázky č. 9 – 12. Z otázky č. 9 vyplynulo, že většina 

respondentů by byla ochotna půjčit si na místě sportovní náčiní. 

Nadpoloviční většina dotazovaných by dala přednost restauračnímu zařízení před 

stánkem s občerstvením, jak vyplynulo z otázky č. 10. 

Z otázky č. 11 se pak podává, že přesně polovina respondentů by byla ochotna strávit 

zde několikadenní pobyt s ubytováním. 

Z otázky č. 12 pak vyplynulo, že by většina dotazovaných neutratila za celodenní 

rodinný pobyt více než 1 000 Kč. Pouze 9 dotazovaných z celkových 68 by utratilo více 

než 1 000 Kč a jen 2 respondenti by utratili více než 2 000 Kč. 

Respondenti odpověděli v kategorii 0 – 500 Kč – 16 x a v kategorii 501 – 1000 – 41 x 

Testování hypotézy: 

H0 = 60 %  HA >  60 % 

p = (16+41)/68 = 0,83; π0 = 0,6; n = 68 

U= 
p- π0

√π0-(1-π0)
n

= 
0,83- 0,6

√0,6-(1-0,6)
68

=
0,23

0,0542
=4,243 

U ≥ 4,243....... hypotéza byla potvrzena. 
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5.5 Návrh ekonomického využití území na základě 

marketingového výzkumu 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 54,41 % respondentů nejvíce preferovalo 

sportovní využití areálu. Jako nejčastější formu vyžití uvedli in-line bruslení a cyklistiku, 

ze stálých atrakcí pak nejvíce lanové centrum, pro děti pak dětské hřiště. V následujícím 

textu se budu věnovat tomu, zda se vyplatí investovat do těchto preferovaných atrakcí. 

V případě očekávaného zisku by zde byl prostor pro začínající podnikatele, kterým by do 

začátku mohla pomoc například i dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro 

začínající podnikatele. V případě neziskových atrakcí nepředpokládám účast soukromé 

osoby. 

5.5.1 Lanové centrum 

Lanových center je velké množství. Pro účely areálu DNT bych navrhovala například 

výstavbu centra vhodného jak pro sportovní využití široké veřejnosti, tak pro rodiny 

s dětmi školního věku (6 – 14 let) a organizovanou mládež (školní výlety, letní tábory 

apod.). Doporučovala bych lanovou dráhu jako soubor vysokých a nízkých lanových 

překážek se systémem sebejištění, jejíž příklad je ukázán na následujícím obrázku. 

 

Obr. 9 - Lanové centrum 

Pramen [21] 
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Na internetovém serveru www.vas-nazor.cz jsem si vyhledala orientační propočet 

nákladů jednotlivých komponent a materiálu k realizaci tohoto typu lanového centra, který 

uvádím v následující tabulce:  

Tab. 15 - Orientační propočet nákladů na in-line cyklostezku 

POLOŽKA CENA [Kč] 

Ocelové prvky 255 000 

Dřevěné prvky 196 000 

Lanový materiál, sítě a bezpečnostní prvky 78 000 

Nátěry, barvy, lazury, chemie 25 000 

Střešní krytina 8 500 

Zemní práce a betonáže 69 000 

Manipulační technika 12 000 

Posudky (statistický posudek, posouzení shody) 52 000 

Doprava 56 000 

Přípravné práce a realizace stavby 891 000 

Spotřební materiál 7 500 

Lezecký materiál - set pro 1 instruktora 7 880 

Lezecký materiál - set pro 1 lezce 6 980 

Pohotovostní set (1 ks) 16 300 

CENA BEZ DPH 1 681 160 

Pramen [21]+ vlastní zpracování 

Přičemž cena již zahrnuje montáž, stavební materiál, dopravu. 

V dotazníkovém šetření preferovalo jako možnost sportovního vyžití lanového centra 

celkem 25 % všech respondentů. Nejvíce odpovídajících respondentů je z okresu 

Chomutov, který má 125 758 obyvatel (stav v roce 2012 – poslední sčítání obyvatel). 

Hypoteticky by tedy lanové centrum určitě navštívilo 31 439 obyvatel, což odpovídá 25 % 

z celkového počtu obyvatel. První rok bych předpokládala, že atrakci navštíví zhruba 

8 000 obyvatel. Při ceně za vstup do lanového centra 150 Kč/osobu by tak předpokládaný 

výnos za rok mohl být 1 200 000 Kč.  

Stanovení doby návratnosti investice =  
investice

výnos
=

1 681 160

1 200 000
=1,4 let 

Za přibližně rok a půl by tedy mohl potencionální investor mít navráceny své investice 

vložené do lanového centra. Ovšem základním předpokladem pro výnosnost projektu je 

dostatečná propagace. 
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5.5.2 In-line cyklostezka 

Při návrhu konstrukce cyklostezky se bere v úvahu, zda po ní budou jezdit i in-linisté; 

pak je podmínkou asfaltovo-živičný povrch a dále, jaké budou předpokládané intenzity 

pěších, cyklistů a in-linistů. To vše ovlivňuje šíři cyklostezky v rozmezí od 2 do 4 metrů.  

Dle www.cyklistikakrnov.com v normálních podmínkách, při obvyklé konfiguraci 

terénu, bez inženýrských objektů, včetně obvyklých zemních prací, obrubníků, dopravního 

značení a za předpokladu vyhovujícího podloží, jsou průměrné ceny za cyklostezku 

s asfaltovým povrchem 810 Kč za m
2
. Budeme-li předpokládat, že cyklostezka bude mít 

šířku 3 metrů, cena za běžný metr cyklostezky tedy bude 810 x 3 = 2 430 Kč. [22] 

Budeme-li předpokládat délku in-line cyklostezky 3 km, pak by investice do tohoto 

projektu činila celkem 2 430 x 3 000 = 7 290 000 Kč. 

U tohoto projektu nelze předpokládat, že by investorům přinesl výnos, neboť za tuto 

stezku se nebude vybírat žádné vstupné. Důvodem pro zřízení in-line cyklostezky by však 

mohlo být přilákání sportovně aktivních obyvatel do areálu nebo například zabavení 

problémových skupin mladistvých, kteří by namísto „poflakování“ mohli mít sportovní 

vyžití. Návratnost investice v tomto případě není účelné vypočítávat, bude ale nutné zajistit 

propagaci a informovanost potencionální klientely. Předpokládám, že propagaci by mohly 

zajistit blízké ekonomicky výnosné objekty k nalákání klientely z řad sportovně 

založených obyvatel. 

5.5.3 Dětské hřiště 

Nedílnou součástí každého sportovně-rekreačního areálu by mělo být i vyžití pro děti. 

V dotazníkovém šetření v tomto případě 64,71% respondentů preferovalo dětské hřiště. 

Vybrala jsem atrakce, které nevyžadují speciální dopadový povrch a jsou tak určeny i pro 

travnaté povrchy. Výčet těchto atrakcí včetně ceny s DPH je uveden v následující tabulce. 
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Tab. 16- Seznam atrakcí s cenou pro dětské hřiště 

POLOŽKA CENA [Kč] 

PÍSKOVIŠTĚ Monkey´s Big C 5 x 5 m  14 040 

SÍŤ NA PÍSKOVIŠTĚ Monkey´s Big C  3 450 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ Monkey´s Flexi sestava 6  86 213 

LANOVÁ ŠPLHACÍ VĚŽ Monkey´s 2,0 m Bony  38 599 

KOLOTOČ Monkey´s K 02 1,8m  44 580 

PRUŽINOVÁ HOUPAČKA Monkey´s Scooter  9 500 

Monkey´s pružinová houpačka Dino  13 270 

HOUPAČKY Monkey´s Duoswing mini  17 810 

HOUPACÍ LÁVKA Monkey´s  27 200 

DĚTSKÝ DOMEČEK Lucas C60 15 250 

Workoutový prvek - Hrazda 1  15 080 

Workoutový prvek - sestava Cubs 1  47 900 

CENA CELKEM 332 892 

Pramen [23] + vlastní zpracování 

U tohoto projektu opět nelze předpokládat, že by investorům přinesl výnos, neboť za 

dětské hřiště se vstupné nevybírá, využívá se spíše jako podpůrný prostředek k nalákání 

klientely z řad rodin s dětmi. Návratnost investice tedy i v tomto případě není účelné 

vypočítávat. Bude ale nutné zajistit propagaci a informovanost, kterou by stejně jako 

v přecházejícím případě mohly zajistit okolní výnosné projekty. 

5.5.4 Restaurační zařízení 

Z průzkumu vyplynulo, že 69 % respondentů by si přálo mít v takovémto sportovně-

rekreačním areálu spíše restaurační zařízení než stánek s občerstvením. Dle mého názoru 

by měl být zvolen typ restaurace pro rodiny s dětmi, tedy s dětským koutkem. 

Budeme-li předpokládat, že budou k dispozici prostory pro provoz restaurace, pak by 

náklady mohly být následující: 
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Tab. 17 – Orientační náklady na restauraci 

POLOŽKA CENA [Kč] 

Drobné zednické práce 30 000 

Vybavení restaurace (stoly, židle aj.) 850 000 

Vybavení interiéru 230 000 

Nájemné 150 000 

Energie 270 000 

Nákup zboží a surovin 200 000 

Dětské prolézačky, hračky 50 000 

Malování 30 000 

Koberce, dekorace 50 000 

Kancelářské potřeby 10 000 

Plazmová televize 30 000 

Reklamní cedule 20 000 

CENA BEZ DPH 1 920 000 

Pramen [24] + vlastní zpracování 

 

V dotazníkovém šetření preferovalo restaurační zařízení 69 % dotazovaných. Nejvíce 

odpovídajících respondentů je z okresu Chomutov, který má, jak již bylo dříve řečeno 

125 758 obyvatel. Restauraci by tedy určitě navštívilo 69 %, což představuje 

86 773 obyvatel. První rok bych předpokládala, že restauraci navštíví zhruba 

15 000 obyvatel. Při průměrné ceně za občerstvení zhruba 150 Kč/osobu by tak 

předpokládaný výnos za rok mohl být 2 250 000 Kč. 

Stanovení doby návratnosti investice = 
investice

výnos
=

1 920 000

2 250 000
=0,85 let 

Zhruba za 11 měsíců by tedy mohl potencionální investor mít navráceny své investice. 

 

Budeme-li ovšem předpokládat, že prostory k pronájmu nebudou k dispozici, bude 

nutné k těmto nákladům přičíst ještě náklady na výstavbu budovy, jejich orientační výše je 

uvedena v následující tabulce: 
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Tab. 18 - Orientační náklady na výstavbu restaurace 

POLOŽKA CENA [Kč] 

Průzkum a projektové práce 244 104 

Náklady na umístění stavby 244 104 

Zemní práce 195 283 

Základy 610 260 

Hrubá stavba (konstrukce) 1 049 647 

Topení, voda, kanalizace 561 439 

Střecha (krov a krytina) 146 462 

Výplně otvorů 48 821 

Úprava povrchů a podlahy 707 902 

Izolace tepelné a ostatní 195 283 

Instalace elektro a ostatní 512 618 

Dokončovací a ostatní práce 854 364 

CENA BEZ DPH 5 370 287 

Pramen [25] + vlastní zpracování 

Orientační výpočet počítá s budovou o zastavěné ploše 200 m
2
 s obestavěným 

prostorem 871,8 m
3 

(celkově využitý prostor včetně střechy a podsklepení). 

Počáteční investice se tedy zvýší o 3 450 287 Kč. Odečteme-li náklady za nájemné, 

pak celkové náklady na restaurační zařízení s výstavbou tedy činí 7 140 287 Kč. 

Stanovení doby návratnosti investice= 
investice

výnos
=

7 140 287

2 250 000
=3,17 let 

Doba návratnosti investice by se v případě výstavby restaurace prodloužila o necelé tři 

roky. 
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6. Závěr 

V diplomové práci jsem zpracovávala téma Využití území po ukončení těžby v lokalitě 

Doly Nástup Tušimice, jehož cílem bylo zhodnocení vybraného rekultivovaného území v 

lokalitě Doly Nástup Tušimice a následné navržení využití tohoto území. 

V teoretické části byla popsána historie území, historie těžby na tomto území, 

přiblíženy již provedené rekultivační činnosti. Dále byly vymezeny základní pojmy 

z oblasti rekultivací, včetně právní úpravy dané problematiky. 

V praktické části byly stručně popsány jednotlivé rekultivační činnosti, blíže 

specifikována oblast Libouš, v níž se plánuje vznik jezera Nástup. Dále byly přiblíženy 

rekultivační akce v této oblasti, rozpracované i naplánované a blíže popsán plán na 

napuštění jezera, včetně vyhodnocení vývoje parametrů a nákladů na napouštění. 

Následně bylo provedeno dotazníkové šetření, z něhož bylo zjištěno, že všichni 

oslovení by byly ochotni cestovat do areálu, který by na území DNT vznikl. Respondenti 

by chtěli budoucí areál v okolí jezera využít pro rekreaci, aktivní odpočinek a sport, mezi 

nejpreferovanější vyžití patřilo in-line bruslení, cyklistika, pěší turistika a lanové centrum, 

dále pak dětské hřiště a koupaliště. Téměř všichni by byli ochotni půjčit si sportovní náčiní 

přímo na místě a nadpoloviční většina respondentů by upřednostňovala restaurační 

zařízení. Dále bylo zjištěno, že polovina dotazovaných by byla ochotna strávit zde 

několikadenní pobyt s ubytováním a více než polovina oslovených by byla ochotna utratit 

v takovémto areálu za celou rodinu 501 - 1000 Kč za jeden den. 

V další části byly vyhodnoceny stanovené hypotézy a provedeno ekonomické využití 

území, vyhodnocena návratnost investice u nejpreferovanějších aktivit – lanové centrum, 

in-line cyklostezka, dětské hřiště a restaurační zařízení. 

Moje závěry jsou sice poměrně dost předčasné, neboť napouštění jezera se plánuje až 

po roce 2050, přičemž areál okolo jezera začne vznikat přibližně za dalších 7 let. 

Samozřejmě mé závěry bude nutno průběžně přehodnocovat, neboť současná generace do 

té doby zestárne a potřeby nastupující generace mohou být zcela odlišné. Ze současných 

poznatků bych ale doporučila areál, který vznikne v okolí budoucího jezera Nástup, využít 

se zaměřením na sport, rekreaci a vyžití pro děti. 
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DOTAZNÍK 
 

Vážený respondente, vážená respondentko,  

 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníku. Cílem dotazníku je navržení kulturní, rekreační, oddechové či sportovní zóny 

v lokalitě dnešního Dolu Nástup Tušimice, jehož část bude po celkovém vytěžení uhlí zaplavena a vznikne zde nové jezero s 

rekreačně-sportovním areálem. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyhodnocení bude součástí diplomové práce. Děkuji Vám za 

trpělivost při vyplňování dotazníku.  

 

Prosím zaškrtněte odpověď, která nejlépe odpovídá Vašemu názoru, případně slovně vepište Váš názor k dané problematice.  

 

1) Vaše pohlaví?  
□ žena  □ muž  

 

2) Jaký je Váš věk?  
□ 0 – 18 let  □ 19 – 30 let  □ 31 – 40 let  □ 41 – 50 let  □ 51 – 60 let  □ 61 let a více  

 

3) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  
□ základní  □ středoškolské (vyučen)   □ středoškolské s maturitou  □ vyšší odborné  □ vysokoškolské  

 

4) V jakém obvodu bydlíte?  
□ Chomutov  □ Kadaň  □ Klášterec nad Ohří  □ Březno u Chomutova  □ Droužkovice  

□ jinde:       

 

5) Byl(a) byste ochoten (ochotna) cestovat za zábavou či rekreací do nového centra, které by bylo v místě dnešního lomu Doly 

Nástup Tušimice?  
□ ano   □ ne  

Pokud ne, uveďte důvod:      

 

6) Jaký účel využití byste preferoval(a) pro okolí budoucího jezera v této lokalitě? (vyberte maximálně 3 možnosti)  

□ sport   □ rekreace  □ zábava  □ aktivní odpočinek  □ kultura  □ jiné  

Pokud jiné, uveďte jaké:       

 

7) Jakou konkrétní aktivitu byste preferoval(a)? (vyberte maximálně 3 možnosti)  

□ golf  □ vodní sporty  □ cyklistika  □ plážové sporty   □ in-line bruslení  □ pěší turistika  □ rybaření  

□ skatepark  □ lanové centrum  □ relaxace  □ wellness  □ kultura  □ jiné  

Pokud jiné, uveďte jaké:       

 

8) Jakou konkrétní aktivitu byste preferoval(a) pro nezletilé děti? (vyberte pouze jednu možnost)  

□ dětské hřiště  □ dětské lanové centrum   □ animační program  □ dětské koupaliště  □ vodní skluzavka  

□ motokárová dráha  □ jiné  

Pokud jiné, uveďte jaké:        

 

9) V případě sportovního využití areálu, byl(a) byste ochoten(ochotna) půjčit si sportovní náčiní na místě?  
□ ano  □ ne  

 

10) Jaký typ restauračních zařízení byste upřednostňoval(a)?  
□ stánek s občerstvením   □ restaurační zařízení   □ jiné :       

 

11) Byl(a) byste ochoten(ochotna) strávit v tomto rekreačním centru i několikadenní pobyt s ubytováním?  
□ ano  □ ne  

 

12) Jakou maximální finanční částku za jeden den byste byl(a) ochoten (ochotna) utratit v takovémto areálu za celou rodinu?  
□ 0-500   □ 501-1000  □ 1001-1500 □ 1501 -2000  □ 2001 a více 


