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Anotace diplomové práce 

V mé diplomové práci se zabývám vývojem a problematikou rekultivací a sanací 

v Severočeské hnědouhelné pánvi. Nejprve popisuji současný stav jednotlivých lokalit a 

jejich předpokládaný vývoj. Následně se zaměřuji na jednotlivé etapy rekultivace a 

faktory, které ovlivňují způsob provedení jednotlivých fází. Stěžejním bodem mé práce je 

rekultivovaná plocha mostecko - komořanské oblasti, kterou tvoří těžební prostory lomů 

ČSA, Obránců míru a vnější výsypka Kopisty. Popisuji jednotlivé etapy rekultivace lomu 

ČSA a výsypky Obránců míru a následně porovnávám průměrné realizační náklady na 

různé typy rekultivací sledovaného území. V závěru mé práce hodnotím ekonomické 

ocenění nově vzniklých biotopů. 

Klíčová slova: sanace, rekultivace, biotop, SHP 

  



Summary 

The thesis is focused on the on the development of the reclamation and 

remediation of the North Bohemian brown coal basin. At first is described current state of 

particular areas and their expected development. Then the focus is placed on the different 

stages of reclamation and the circumstances that can influence performance of the 

individual phases of the reclamation. The main purpose of the thesis is reclaimed area of 

the Most - Komořany area, which consist of mining areas of the quarries ČSA, Obránců 

míru and outer dump of the Kopisty quarry. In the thesis are described various stages of 

reclamation of the ČSA quarry and dump of Obránců míru quarry, and then the average 

costs of implementation for different types of reclamation of the monitored area are 

compared. At the end of the thesis is evaluated economic valuation of newly created 

habitats. 

Keywords: reclamation, processes, SHP, economics, succession 
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ÚVOD 

Krajina v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve prošla vlivem těžby hnědého 

uhlí velkými změnami. Dobývání hnědého uhlí lomovým způsobem přineslo tomuto kraji 

velké újmy na životním prostředí a mělo velký vliv na změnu půdního rázu této oblasti. 

Při těžbě velkokapacitními stroji dochází k přesunu velkého množství 

skrývkových hmot a hloubení jam, což sebou přináší změnu tvaru a rázu krajiny. Dochází 

k záboru zemědělské půdy, kácení lesů a likvidaci obcí. To přímo či nepřímo ovlivňuje 

nejen život člověka, ale i místní faunu a floru.  

Změny krajiny v SHP byly v dřívějších dobách převážně k horšímu, což v dnešní 

době naštěstí již díky dokonale zvládnutým rekultivacím neplatí. Od poloviny 60. let 

dochází k vývoji rekultivačních procesů. Zprvu se pozemky upravovaly za využití ornice 

deponované před zahájením těžby. Následně se začalo využívat i melioračně hodnotných 

substrátů, které umožňovaly vznik nových ekotypů. Následně se začaly cíleně tvořit 

zemědělské, lesnické a hydrické ekosystémy, které této oblasti přinesly celou řadu nových 

sportovišť, parků, lesů, jezer nebo Mostecku i nové vinice. Dnešní filosofie se řídí heslem, 

že rekultivovaná plocha má být ohleduplná nejen k přírodě, ale má mít i přínos pro lidi, 

kteří v této oblasti žijí. 

Ve své práci se zaměřím na problematiku rekultivací a sanací. Zhodnotím jejich 

současný stav a výhled. Hlavním cílem bude porovnání jednotlivých etap rekultivace 

z hlediska zastoupení různých druhů rekultivačních zásahů se zohledněním cen 

prováděných opatření od různých autorů a jejich srovnání s ekologickým přínosem nově 

vytvořených biotopů dle prof. Ing. Jaroslavy Vráblíkové, Csc. 
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1 VÝZNAM SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVE 

(SHP) 

Od druhé poloviny 19. století probíhá v Severočeské hnědouhelné pánvi 

soustavná důlní činnost, která změnila původně plochý až pahorkatinný reliéf pánve. 

Především po roce 1948, kdy se upřednostnila povrchová těžba na rozsáhlých územích. 

Severočeská hnědouhelná pánev je tak poznamenaná silnou antropogenní činností 

např. těžební jámy, důlní propadliny zaplněné vodou a výsypky ve tvaru tabulových 

vyvýšenin. [32] 

1.1 Historie těžby hnědého uhlí v SHP 

Prvopočátky těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi jsou úzce 

spjaty s těžbou rud v jejím blízkém okolí. Ke zpracování rud i k výdřevě rudných šachet 

bylo zapotřebí velkého množství dřeva. Intenzívní báňská činnost brzy vyčerpala jeho 

místní zdroje, a když cena dřeva a dřevěného uhlí začala stoupat, obraceli feudálové i 

těžaři svou pozornost k novému zdroji paliva – hnědému uhlí. Tím prakticky začala 

sestupovat báňská činnost z vrcholů a strání Krušných hor do úrodné roviny Severočeské 

pánve. Teprve tehdy se začalo dobývání uhlí, provozované do té doby jen ručně a 

po selsku v době zimního přerušení zemědělských prací, dostávat na vyšší technickou 

úroveň.  

Začátky hornického dobývání uhlí v oblasti severních Čech sahají až do konce 

středověku. Hnědému uhlí se zpočátku, na rozdíl od uhlí dřevěného, říkalo stejně jako 

všemu ostatnímu uhlí nerostnému, respektive fosilnímu – uhlí kamenné. Tento název mu 

zůstal až do poloviny 19. století, kdy se konečně ujala současná podoba jeho názvu – 

hnědé uhlí. [6] 

1.2 Severočeská hnědouhelná pánev 

Severočeská hnědouhelná pánev je uložena v rozsáhlé kotlině ohraničené 

na severu pásmem Krušných hor a na jihovýchodě kopci Českého středohoří. Otevřena 

zůstává jen směrem do Žatecké plošiny. Mezi údolím pánve a náhorní částí 

Krušnohorského masívu je výškový rozdíl 250 až 900 metrů. Pro klimatické poměry jsou 
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charakteristické nízké průměrné roční srážky, asi 500 milimetrů, a poměrně vysoké 

průměrné roční teploty ovzduší v rozmezí od 8,4 do 8,8 stupňů Celsia. Vzhledem ke 

členitosti terénu se zde vyskytují často mlhy. K největším vodním tokům pánve patří řeky 

Bílina a Ohře. 

Hlavním nerostným bohatstvím Severočeské hnědouhelné pánve je, jak už ostatně 

napovídá samotný název, mocná sloj hnědého uhlí. V průměru dosahuje její mocnost 

25 metrů, ve střední, nejbohatší části pak až 50 metrů. Nejde samozřejmě o jednolitou 

masu. Představme si, že v podzemí teče řeka, která se dělí na několik menších říček, aby se 

posléze opět spojila. Například v západní části pánve kolem Chomutova se uhelná sloj 

štěpí na několik lávek, které se při západním okraji opět sbíhají. Podobný obrázek bychom 

mohli vidět i na Bílinsku. Největší množství nejkvalitnějšího uhlí najdeme ve středním a 

severním úseku pánve, to znamená na Mostecku a dále pak směrem od Duchcova 

k Chabařovicím. [7] 

1.3 Charakteristika regionu 

Region Severozápad je tvořen Ústeckým a Karlovarským samosprávním krajem. 

Jeden celek z něho však daleko více než administrativní členění dělají Krušné Hory na 

česko - německé hranici a podkrušnohorské pánve, které jsou zásobárnou hnědého uhlí a 

minerálních pramenů. Toto území přechází na východě regionu v polabskou rovinu, 

zahradu Čech – Litoměřicko, jednu z nejúrodnějších oblastí České republiky.  

Přestože má celé území regionu mnoho společných znaků, a to jak 

v hospodářském rozvoji, tak ve společenských změnách, jsou kraje regionu Severozápad 

vnímány odlišně. Ústecký kraj je dosud synonymem pro těžbu hnědého uhlí, chemický 

průmysl a zhoršené životní prostředí, zatímco Karlovarský kraj je vnímám prostřednictvím 

města Karlovy Vary, slavného místa filmového festivalu a známých lázní. Přitom platí 

pro oba kraje v různé míře totéž: uhlí se těží v obou z nich a právě tak lázně jsou na severu 

i jihu regionu. Jedno i druhé je přírodní bohatství, jehož využití vedlo k rozkvětu regionu. 

Podkrušnohorské uhelné pásmo bylo narušeno následným neovulkanismem a je 

nyní rozčleněno do řady dílčích pánví, z nichž hlavní jsou pánve Mostecká, Sokolovská a 

Chebská. 

- Mostecká pánev – má rozlohu 1 420 km
2
, z nichž je 850 km

2
 

uhlonosných. Je lokalizována v území od Kadaně až po Ústí nad Labem. 
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Je dlouhá 50 km a její šířka kolísá mezi 2,5 až 16 km. Je zde vyvinuta 10 

až 50 m mocná hnědouhelná sloj miocenního stáří, která se západním 

směrem štěpí. 

- Sokolovská pánev má rozlohu 200 km
2
. Na západě je vymezena Lítovem a 

Chlumem Sv. Máří, v severní části Vřesovou a Novou Rolí, na východě 

Sadovem, Lesovem a Karlovými Vary. Souvrství hnědouhelných slojí je 

zde tvořeno slojemi Josef (5 - 15 m), Anežka (4 - 8 m) a Antonín (27 – 

32 m). 

- Chebská pánev má obdobnou geologickou strukturu s pánví sokolovskou, 

od které byla oddělena Chlumským fylitovým hřbetem. Má rozlohu 

300 km
2
 a je členěna na části Oldřichovsko - Pochlovickou, Odravskou a 

Františkolázeňskou. Nejmocnější sloj je vyvinuta v Oldřichovsko - 

Pochlovické oblasti (až 32 m). [8] 
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2 SOUČASNÝ STAV SHP A PROGNÓZA VÝVOJE 

Uhlí je z celosvětového pohledu cennou a perspektivní surovinou. Pro Českou 

republiku jsou pak hnědouhelná ložiska v SHP jediným domácím palivem pro energetiku a 

teplárenství. Rozsáhlá povrchová těžba však již více než 60 let nutně přináší radikální 

změny v podkrušnohorské krajině a výrazné dopady těžby potrvají až do vyuhlení 

hnědouhelných zásob, tedy minimálně dalších 50 let. 

2.1 Hnědouhelná těžba v SHP 

V Mostecké pánvi je hnědouhelná těžba realizována: 

 V rámci společnosti Severočeské doly, a.s., která provozuje lomy 

Tušimice a Bílina. 

 Těžební společností Vršanská uhelná, a.s., která provozuje lom Vršany. 

 Společností Severní energetická a.s., která provozuje lom ČSA a 

hlubinný důl Centrum. 

V Sokolovské pánvi hnědouhelnou těžbu realizuje těžební společnost Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a.s., a to lomem Jiří, který převzal těžbu lomu Družba. 

V předmětné oblasti ještě působí Palivový kombinát Ústí, s. p., jehož základním 

úkolem je likvidace důlních škod a zahlazování následků hornické činnosti. Hlavní náplní 

jsou rekultivace lomu Chabařovice, kde vzniká jezero Milada a lomu Ležáky - Most, kde je 

dokončováno zavodnění zbytkového lomu s cílem vytvoření příměstské rekreační zóny 

v podobě Mosteckého jezera. [7] 

2.2 Prognóza vývoje v SHP 

Těžební aktivity budou nadále realizovány těmito lomovými provozy: 

 Lom Tušimice 

 Lom Bílina 

 Velkolom Československé armády 

 Lom Vršany 

 Lom Chabařovice 
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2.2.1 Lom Tušimice 

Těží až 30 m mocnou uhelnou sloj v západní části Mostecké pánve. Ročně těží 

cca 14 mil. tun uhlí, při skrývce nadložních zemin cca 26 mil. m
3
. V nadloží převládají 

miocenní jílovce s deskovitou až tence deskovitou odlučností. Vrchních 20 m je silně 

zvětralých, což se projevuje žlutohnědým zbarvením a pro rekultivaci nepříznivými 

vlastnostmi textury a struktury. Lom Tušimice je v současnosti nejvýkonnější těžební 

lokalitou v obou podkrušnohorských pánvích, s perspektivou těžby cca do roku 2038. 

Do roku 2012 zde byla rekultivace dokončena zalesněním 825,8 ha, tvorbou 

zemědělských kultur o výměře 994 ha a 200 ha ovocných sadů, na 40 ha byly zřízeny malé 

vodní plochy a ostatních ploch bylo dokončeno 87,8 ha. 

 

Obrázek 1 - Lesnická rekultivace s malou vodní plochou v okolí Lomu Tušimice [25] 
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2.2.2 Lom Bílina 

Těží hluboko uloženou sloj v Duchcovsko - Bílinské části Mostecké pánve, 

s roční těžbou cca 10 mil. tun uhlí, při skrývce nadloží 50 až 70 mil. m
3
. Jeho porubní 

fronta je delší než 5 km a těží 40 m mocnou sloj kvalitního uhlí v hloubce cca 220 až 240 

metrů. V nadloží převažují jílovito - písčité, mineralogicky chudé a kyselé zeminy 

s doplňkem jílovců, pro rekultivaci vhodnější skladby. Na povrchu jsou vyvinuty až 10 m 

mocné polohy sprašových hlín, které jsou selektivně těženy pro rekultivační účely. 

V nadloží však významně převládají horniny deltově písčitého souvrství, písky, písčité 

jílovce, s doplňkem fytotoxických hornin slojového souvrství. Jedná se o horniny, jejichž 

rekultivace vyžaduje provedení základní půdní meliorace. 

 

Obrázek 2 - Těžba uhlí na lomu Bílina (Velkorýpadlo těží skrývku) [25] 

Nadložní substráty byly lokalizovány do prostorů vnějších výsypek (Střimická, 

Radovesická, Pokrok) a nyní pouze na vnitřní výsypku lomu Bílina. [3] 
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 Střimická výsypka o rozloze 180 ha, na které bylo uloženo 115 mil. m
3
 

zemin, je lokalizována mezi městem Most a obcí Braňany. Její svahy byly 

s využitím bentonitu úspěšně zalesněny. Náhorní plošina byla s využitím 

ornice zrekultivována zemědělsky, část je využívána jako letiště. 

 Vnější výsypka Radovesická - na celkové výměře cca 1500 ha bylo 

uloženo kolem 0,5 mld. m
3 

zemin. Je lokalizována mezi městem Bílina a 

obcemi Kučlín, Kostomlaty a Světec. I na této výsypce významně 

převládají písčité až jílovito - písčité zeminy s extrémně nevhodnými 

půdotvornými vlastnostmi. Pro jejich melioraci jsou úspěšně využívány 

jako meliorační substrát slínovce, které byly těženy před postupem 

výsypky. Celá tato výsypka je v procesu zemědělské, lesnické a 

příměstské rekultivace. 

 Vnější výsypka Pokrok o výměře cca 800 ha se nachází v západním 

sousedství města Duchcov. Z části se jedná o vnitřní výsypku bývalého 

lomu Pokrok. Byly zde ukládány zeminy z prvního řezu, převážně 

sprašové hlíny, vhodné pro rekultivaci, která je zde v tomto období 

realizována v zemědělsko - lesnické kombinaci, s orientací na zájmy 

příměstského volnočasového využití. 

 Výsypka Braňany o výměře cca 100 ha se nachází mezi obcí Braňany a 

jižními okraji lomu Bílina. Celá plocha byla převrstvena sprašemi a je 

úspěšně zalesňována, s cílem vytvoření zeleného pásu kolem obce 

Braňany a následně rekreační zeleně v kontextu s budoucím jezerem 

Bílina, které vznikne ve zbytkovém lomu po dokončení těžby. [3] 

2.2.3 Velkolom Československé armády 

Byl založen v centrální části Mostecké pánve již v roce 1901 jako důl Hedvika. 

Těží kvalitní uhelnou sloj v průměru 30 metrů mocnou a skrývá v průměru 150 metrové 

nadloží. Jeho roční těžby dosahovaly až 7 mil. tun uhlí, při skrývce přes 25 mil. m
3
 

nadloží. Současná těžba je v kontextu s neujasněností dalšího postupu snížena na cca 
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4 mil. tun, a po roce 2012 se omezila na cca 2 mil. tun ročně, což by za předpokladu 

neuvolnění územních limitů znamenalo lom uzavřít v roce 2021. 

Nadloží lomu je tvoření miocenními šedými jílovci se slabou prachovitou příměsí, 

které rychle lístkovitě zvětrávají na mineralogicky vhodné, avšak fyzikálně nepříznivé jíly, 

schopné však zalesnění. Kvarterní pokryv se zde v podhůří vyznačuje štěrky a štěrkopísky 

svahových sutí a dejekčních kuželů. V polohách bývalého Komořanského jezera v kvartéru 

převládaly jezerní sedimenty (bahno, gyttja), které byly využívány při rekultivaci. [3] 

Tabulka 1 - Rekultivace na lomu ČSA (v ha) [28] 

Rekultivace   Druh rekultivace   
Výměra 

lokalita ČSA, OM zeměděl. lesní vodní ostatní 

ukončené k 31.12.2013 76,31 258,34 36,51 176,11 547,27 

rozpracované k 1.1.2014 
90,66 123,14 3,16 297,70 514,66 

zahajované od 2014 do 

zahlazení 66,33 109,24 691,74 923,05 1 790,36 

Celkem SaR 
233,30 490,72 731,41 1 396,86 2 852,29 

Za předpokladu, že těžba lomu ČSA nepřekročí územní limit, bude výměra tohoto 

lomu a všech výsypek dosahovat 4 540 hektarů. Z toho na 1 720 ha již byla rekultivace na 

vnějších výsypkách (Hornojiřetínská, Kopistská a Růžodolská) a vnitřních výsypkách 

(ČSA a Obránců míru) ukončena, v současnosti se pracuje na rekultivacích o výměře 

880 ha. V této silně průmyslové a urbanizované části Mostecké pánve se dává přednost 

lesnické rekultivaci (3 530 ha), jezero, které vznikne zatopením zbytkového prostoru lomu 

ČSA, bude mít hladinu vody 750 ha. Vnitřní výsypka je postupně rekultivována lesnicky a 

lesoparkově, část ploch je zatravňována a v části tohoto území bude řešena 

vodohospodářsky výstavbou dvou vodních nádrží a výstavbou nových vodotečí, které opět 

propojí Krušné hory s řekou Bílinou. Ta je dosud v trase tzv. Ervěnického koridoru 

(železnice, silnice, řeka) zatrubněna a připravuje se k opětnému převedení do otevřeného 

koryta. [3] 
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2.2.4 Lom Vršany 

Je pokračovatelem lomu Hrabák, lomu Slatinice a v severní části přechází 

do prostoru lomu Jan Šverma. Přebírá vytěžení uhelných zásob v holešickém poli. Lom 

Vršany těží uhelnou sloj 25 až 30 m mocnou, překrytou v průměru 90 metrovým nadložím, 

které je geologicky pestré – s výskytem poloh písků a jílovců. V rekultivační souvislosti 

lze úspěšně hodnotit nejen selektivní odkliz ornice, ale i až 12 metrů mocného kvarterního 

horizontu, zastoupeného sprašemi, sprašovými hlínami a jílovitými hlínami. Tyto zeminy 

jsou vesměs využívány v rámci rekultivací k překryvu méně zůrodnění schopných 

výsypkových zemin. Lom Vršany těží ročně 8 až 9 mil. tun uhlí, při skrývce 19 mil. m
3
 

nadložních zemin. [7] 

 

Obrázek 3 - Lom Vršany [23] 

Oba lomy dříve sypaly i vnější výsypky. Lom Šverma Hořanskou výsypku, 

Čepirožskou výsypku a následně Velebudickou výsypku. Lom Vršany zasypal vytěžený 

lom Slatinice a následně založil vnější výsypku Březno. V současném období je skrývka 

zakládána vesměs na vnitřní výsypky. Po doznění těžebních aktivit lomu Vršany je 
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plánováno hydrologické využití zbytkového lomu se zemědělsko - lesnickou kombinací 

rekultivací výsypek. 

 Velebudická výsypka tvoří jižní sousedství města Mostu. Na ploše 784 ha 

zde bylo uloženo 242 mil. m
3
 skrývkových zemin. Její rekultivace odpovídá 

příměstské poloze nového Mostu, a je proto koncipována tak, aby sloužila 

nejen přírodě, ale hlavně společenství obyvatel. Svahové části jsou vesměs 

zalesněny, rozsáhlá náhorní část upravena zemědělsky (360 ha). Na ploše 

152 ha je dosud budován 9 a 18 jamkový golfový areál, na ploše 125 ha je 

dostihový areál, známý jako Mostecký hipodrom. Na dalších plochách se 

připravují stavby řady volnočasových zařízení (bobová dráha, střelnice aj.). 

Celý prostor výsypky plní nadregionální funkci volnočasově využívaného 

anglického lesoparku. [7]  

 Výsypky Hořanská a Čepirožská jsou zalesněny a na části Čepirožské byla 

založena vinice o výměře 35 ha s ročními výnosy 5 až 6 tun vinných hroznů. 

 Výsypka Slatinická  - rekultivace na této výsypce probíhaly ve více etapách 

v letech 2004 – 2010. Byla provedena rekultivace zemědělská, výsadba 

nízké a polovysoké zeleně a zatravnění spolu s vysokou zelení. 

 Výsypka Malé Březno – rekultivace probíhala v letech 2000 – 2012 

v oblasti mezi Malým Březnem a jižní hranou lomu Vršany. Tato část je 

převážně v rovině, bylo provedeno ozelenění, které navazovalo na lesnickou 

rekultivaci výsypky Malé Březno. 

2.2.5 Palivový kombinát Ústí, s. p. 

Palivový kombinát Ústí, s. p., již lomovou těžbu neprovozuje. V rámci sanací a 

rekultivací zajišťuje na území Mostecké pánve dvě dominantní akce: výstavbu Mosteckého 

jezera ve zbytkovém lomu Most a jezera Milada ve zbytkovém lomu Chabařovice. 
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 Lom Most – dobýval 30 až 50 m mocnou hnědouhelnou sloj pod historickou 

částí města Mostu a jeho okolí. Těžba lomu Most byla v roce 1999 zařazena 

do útlumu, takže sanační a rekultivační povinnosti o výměře 1 230 ha 

převzal Palivový kombinát Ústí, s. p. Ve zbytkovém lomu tak vzniklo 

Mostecké jezero s obsahem 70 mil. m
3
 vody přivedené z Ohře, o ploše 

vodní hladiny 311 ha, které je maximálně 75 m hluboké. Je koncipováno 

pro sportovně rekreační využití. Svahy lomu a na ně navazující výsypky 

jsou postupně zalesňovány, s cílem celý tento areál dobudovat do podoby 

příměstské rekreační zóny. [9] 

 

Obrázek 4 - Jezero Most [27] 

2.2.6 Lom Chabařovice 

Lom Chabařovice - Lom vznikl v návaznosti na zbytkovou jámu lomu Barbora III 

a od roku 1977 rozvíjel vlastní porubní frontu směrem na obec Chabařovice. Významná 

část nadloží byla tvořena sprašemi a sprašovými hlínami, které zde dosahovaly mocnosti 

až 30 m, a které byly pouze částečně využity pro rekultivaci vlastních výsypek lomu. 

Těžilo se uhlí s minimálním obsahem síry (< 0,5 % v sušině uhlí) o výhřevnosti > 

13 MJ*kg
-1

. V nadloží i podloží se zde vyskytovaly doprovodné, průmyslově využitelné 
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suroviny pro cihlářství a výrobu stavební keramiky, a podložní jíly s obsahem Ti02  > 5 %. 

Lom Chabařovice, který měl před sebou 131 mil. tun vytěžitelných zásob kvalitního 

hnědého uhlí a byl nově vybaven velkolomovou technologií, z rozhodnutí vlády předčasně 

ukončil činnost v roce 1997. Od té doby zde probíhají rozsáhlé sanační a rekultivační 

práce, v rámci kterých na výsypkách převažuje zalesňování, a ve zbytkové jámě lomu je 

dokončována výstavba jezera Milada, které bylo napouštěno v letech 2001 až 2010. Jezero 

o maximální hloubce 25 m obsahuje 35 mil. m
3
 vody, plocha hladiny činí 146 ha. I v tomto 

případě je koncepce rekultivací v tomto území řešena s cílem výstavby rekreačně 

orientovaného příměstského prostoru v západním sousedství krajského města Ústí nad 

Labem. [7] 

 

Obrázek 5 - Lom Chabařovice těsně před jeho uzavřením v roce 1990 [7] 

V Severočeském hnědouhelném revíru těžba hnědého uhlí dosáhla svého vrcholu 

v roce 1984, kdy bylo vytěženo 96,8 mil. tun uhlí, při skrývce nadložních zemin 244 

mil. m
3. 

Od této doby se však těžební objemy soustavně snižují a v současném období 

dosahují ročně cca 51 mil. tun, z toho 34 - 35 mil. tun v Mostecké pánvi a 7 mil. tun 

v Sokolovské pánvi (při skrývce nadložních zemin cca 120 - 140 mil. m
3
). Další vývoj 

těžeb bude klesat, dle současných předpokladů cca do poloviny 21. století, kdy by měla 

těžba podle současných hledisek v obou revírech končit. [11] 
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Obrázek 6 - Lom Chabařovice po rekultivaci v roce 2005 – jezero Milada [7] 
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3 PROBLEMATIKA REKULTIVACÍ SHP 

Povrchová těžba užitkových nerostů, zejména pak těžba hnědého uhlí 

s velkostrojovou technologií způsobuje rozsáhlé trvalé změny v území, ve kterém je 

provozována. Zároveň je však velikou výzvou pro budoucí obnovu této krajiny, a to 

nejenom v oblasti přírody a krajiny, ale i v oblasti sociálně ekonomické. 

V průběhu těžby jsou ročně v pohybu stovky milionů metrů kubických zemin, 

které jsou skrývány před postupem uhelných řezů a následně ukládány na výsypky. Je tedy 

v rukou projektantů a provozních techniků tvarovat krajinu tak, aby byly vytvářeny 

příznivé předpoklady pro realizaci záměrů, směřujících k obnově funkce krajiny, a to 

částečně již v průběhu těžby a zejména potom v jejím závěru. [12] 

3.1 Lomová těžba a rekultivace 

Zahlazování následků hornické činnosti se provádí sanačními a rekultivačními 

pracemi, v souladu s horním zákonem (Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství 

č. 44/1988 Sb.). Povinností těžaře je provést sanaci a rekultivaci území, které bylo 

využíváno pro těžbu (stanovený dobývací prostor), zakládání skrývkových hmot (vnější 

výsypky), respektive i pro jiné s těžbou související činnosti. 

Základním specifikem území, které bylo postiženo povrchovým dobýváním 

hnědého uhlí je jeho velkoplošné narušení a terénní změny způsobené těžbou a zakládáním 

vnějších výsypek. Realizace těžebních záměrů úplně mění původní reliéf krajiny a vytváří 

reliéf zcela nový.  

Geomorfologie terénu, na kterém budou prováděny sanační a rekultivační práce, 

vyplývá z konečného stavu lomu po ukončení těžební činnosti. Představuje ji zejména 

zbytková jáma po těžbě a plochy výsypek. Výsledná morfologie terénu je ovlivněna 

především způsobem zvolené technologie těžby a ukládání nadložních zemin. Ten vychází 

z geometrických parametrů lomu (hloubka uložení uhelné sloje, její mocnost, mocnost 

nadloží, příkryvný poměr a další). [13] 
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Obrázek 7 - Rekultivace v SHP k 31. 12. 2010 (v hektarech a v procentech) [9] 

3.2 Obecná a specifická východiska obnovy funkce krajiny po 

těžbě 

Dobývání nerostných surovin, zejména prováděné velkolomovým způsobem, jako 

je tomu při těžbě hnědého uhlí v obou oblastech podkrušnohorského revíru, představuje 

jednoznačně negativní dopad na životní prostředí, a to především v devastaci území a 

celých územních struktur. 

Vlastní velkoplošná, moderně koncipovaná a projektovaná rekultivační činnost je 

v podkrušnohorské oblasti prováděna již více než 60 let. Za toto období prošla tzv. obnova 

krajiny po těžbě charakteristickým procesem, kdy se v začátcích jednalo především 

o ozelenění jednotlivých pozemků bez jakýchkoliv dalších vazeb. Další vývoj směřoval 

zejména k hospodářskému využití rekultivovaných ploch, a to v období direktivně 

plánovaného řízení národního hospodářství s prosazováním zemědělského způsobu 

rekultivací. Po společensko - politických změnách v roce 1989 byla výrazně preferována 

lesnická rekultivace. [9] 

V zemědělské i lesnické rekultivaci bylo dosaženo významných úspěchů, které 

jsou vysoce hodnoceny i zahraničními odborníky. Vlastní rekultivační postupy jsou 

propracovány natolik, že jejich realizace je téměř rutinní záležitostí projektantů i 

realizátorů. 

Na tyto v minulosti dosažené výsledky navazuje nové pojetí rekultivačních prací 

(nadstavba nad rutinní klasickou rekultivací), které jsou zaměřeny především na obnovu 
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funkce krajiny narušené hornickou činností, realizovanou v širokých územních a 

technických souvislostech. Cílem rekultivace je dosažení harmonické a plně funkční 

krajiny, která bude vyvažovat nejen složku ekologickou a estetickou, ale i sociálně 

ekonomickou (využití území pro hospodářské aktivity, rekreaci a sport). Zároveň bude 

taková krajina vytvářet podmínky i pro rozvoj souvisejících podnikatelských aktivit, 

zejména rekreačních, souvisejících s prosperitou obcí v blízkosti rozsáhlých rekultivačních 

ploch. [10] 

Nové pojetí sanačních a rekultivačních záměrů, které navazuje na dosaženou 

úroveň této činnosti, si však před sebe staví sofistikovanější cíle. Jejich naplnění by mělo 

výrazně posílit, v souladu s holistickým přístupem, základní ekologické funkce 

v devastované krajině. To jsou zejména toky vody, energie a látek při respektování 

předpokladu postupně se měnících klimatických podmínek. 

 

Obrázek 8 - Bilance těžbou dotčených ploch v SHP celkem k 31. 12. 2010 [7] 

Nelze samozřejmě předpokládat, že je možno dnes vrátit krajinu do podoby před 

150 lety. Je však možno využít těch principů, které funkčnost krajiny pozitivně funkčně 

ovlivňují a jsou realizovatelné v nových podmínkách dostupným ekotechnickým 

postupem. Vodohospodářská funkce krajiny, jinak řečeno zadržování vody nově 
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vytvářenými krajinnými prvky, by měla být prioritním kritériem při strategickém 

plánování budoucnosti krajiny. 

Hlavní zásadou obnovy funkce krajiny umožňující budoucí ekologickou, ale i 

sociálně ekonomickou stabilizaci v oblastech postižených povrchovou těžbou je obnova 

vodního režimu v území, které bylo historicky výrazně zamokřené. Dopad odvodnění a 

vysušení krajiny se projevil v extrémní podobě právě v Severočeské hnědouhelné pánvi. 

V minulosti se v tomto území rozprostíralo nejen Komořanské jezero, ale i další rozsáhlé 

bažiny, rašeliniště, mokřady a slaniska, funkční nivy potoků i řek, řada tůní a drobných 

vodních nádrží přírodního i umělého charakteru. To vše zajišťovalo stabilizaci vodního 

režimu, optimalizovalo průtoky vody i její zdržování v krajině a zmírňovalo dopad 

přívalových srážek. Výsledkem byl mimo jiné funkční malý oběh vody v krajině, kdy voda 

vypařená v prostoru pánevních oblastí kondenzovala nad lesními oblastmi Krušných hor a 

vracela se zpět do pánve jako lokální srážky. [11] 

Krajina Mostecka je všeobecně považována za suchou oblast, která leží 

ve srážkovém stínu Krušných hor. Úhrn ročních srážek na Mostecku ve svém průměru 

nedosahuje ani 500 mm. Tento stav se může ještě výrazně zhoršit vlivem negativních 

klimatických změn. Očekávané snížení celkového objemu ročních srážek nemusí být 

vůbec dramatické, nebezpečí spíše hrozí z rozdělení srážek v průběhu roku. Prognózy 

vývoje klimatu předpokládají kumulace srážek více na období zimních měsíců, zatím co 

ve vegetačním období by jich mělo být podstatně méně. Současně je předpoklad zvyšování 

podílu srážek ve formě přívalových dešťů. To by mohlo velmi negativně ovlivnit vegetaci 

v pánevní oblasti. Větší naději na přežití by potom měly rostliny stepního charakteru, 

naopak rostliny citlivé na nedostatek vláhy by zřejmě z vegetace ustoupily. Toto je 

podstatné zejména pro klasické trvalé travní porosty, využití krajiny pro ovocnářství i pro 

celkovou obnovu funkční lesní vegetace. Proto je nutno klást velký důraz 

na vodohospodářskou bilanci tohoto území. Návratem vody a cíleným využitím funkční 

vegetace v krajině je možné dosáhnou i úpravu režimu srážek. Dostatek vegetace a vody 

bude tlumit globální změny klimatu. [1] 

Základním principem obnovy post - těžebních krajin by měla být ochrana a 

obnova původní a tvorba zcela nových estetických hodnot. Nově vytvářená krajina by měla 

být ve výsledku charakterizována zvýšenou estetickou hodnotou. Nové přístupy by měly 

akcentovat stávající pozitivní krajinné dominanty, vytvářet nová a současně eliminovat či 
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alespoň vizuálně skrývat negativní krajinné dominanty. V souladu s těmito principy by 

měly být voleny trasy nových silnic, cyklistických a turistických stezek apod.  

Obnova každé lokality by měla mít jasně definovaný motiv obnovy, kterým je 

nejčastěji motiv: 

 krajinně  - architektonický (krajinářská kompozice, krajinná dominanta) 

 duchovní 

  rekreační.  

V oblasti hydrologie jsou hlavní principy obnovy určené především obnovou 

vodního režimu v krajině dříve výrazně zamokřené a vytvářením příznivých podmínek 

pro krátký a uzavřený koloběh vody. [14] 

 

Obrázek 9 - Rekultivace hnědouhelných dolů v SHP k 31. 12. 2010 [7] 

Zařazujeme-li do obnovy funkce krajiny narušené povrchovou těžbou i složku 

sociálně ekonomickou, potom je třeba zmínit alespoň některé priority v této oblasti. 

Mimořádně důležité je především řešení dopravní dostupnosti všech pánevních obcí, 

tj. obnova komunikačních sítí narušených či likvidovaných postupem těžby. Tím je 

podmíněn sociálně ekonomický rozvoj sídel, který by měl být zacílen především na 

vytváření podmínek pro rozvoj citlivých podnikatelských aktivit, vytváření podmínek pro 

rekreaci, sport, turistiku a dalších aktivit. Tyto aktivity budou zajišťovat průběžnou péči o 
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novou krajinu v území narušeném těžbou, zejména v okolí budoucích jezer zbytkových 

jam. Budování promyšleného systému cyklostezek a pěších turistických tras 

v revitalizovaném území s napojením na veřejnou komunikační síť je významné pro 

zajištění optimálního způsobu zpřístupnění geologických, přírodních, kulturních, 

historických a sakrálních objektů. Na tomto území je možnost komunikačního propojení 

s rekreačními areály a vytváření podmínek pro postupné osidlování po těžbě 

revitalizovaného území. Všechno toto je nutno realizovat v návaznosti na zabezpečení 

existence funkční krajiny, tedy na krajinně ekologická řešení. [15] 

3.3 Algoritmus realizace rekultivací 

Území postižené těžbou se díky lidské činnosti mění na území hospodářsky 

využitelné nebo území vhodné pro rekreaci. Sanace pozůstatků těžby je prvním krokem, 

na který navazuje úprava povrchu a jeho oživení v souladu s budoucím využitím.  

Způsob rekultivace je závislý především na způsobu dobývání, ekologických 

podmínkách panujících na dotčeném území, způsobu užívání území apod. [13] 

3.3.1 Etapy rekultivací 

Algoritmus realizace rekultivací při velkoplošné povrchové těžbě je členěn do čtyř 

na sebe navazujících etap.  

1. Etapa: Přípravná 

Jedná se o koncepční přípravu postupu rekultivace na jednotlivých pozemcích 

v závislosti na postupu exploatace uhelného ložiska. 

2. Etapa: Důlně – technická  

V rámci důlně – technické etapy těžaři vytvářejí optimální podmínky pro realizaci 

vlastních rekultivací, zahrnuje: 

 Průzkum nadložních hornin 

 Volba otvírky a dobývacích systémů 

 Selektivní odkliz nadložních hornin 

 Umístění výsypek v krajině 

 Stavba výsypek a technologie zakládání 
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3. Etapa: Ekotechnická 

V rámci etapy ekotechnické probíhají činnosti:  

 Technické - terénní úpravy, skrývka a navážka vhodných zemin, zakládání půdní 

meliorace, výstavba komunikací, technické způsoby ochrany kultur, 

hydromeliorační úpravy (odvodňovací stavby, závlahové stavby), hydrotechnické 

úpravy (výstavba toků a vodních nádrží), technické úpravy svahů (protierozivní 

opatření, ostatní stabilizační opatření), výstavba provozních staveb 

 Biotechnické 

 agrobiotechnické práce, zemědělské rekultivace (polní kultury, speciální 

kultury) 

 lesnicko-technické práce, lesnické rekultivace (zakládání lesů, pěstební 

péče) 

 sadařsko – krajinné úpravy, rekreační a ekologické rekultivace (zakládání 

kultur, pěstební a ochranná činnost). 

Po provedení všech technických opatření přichází ke slovu biologická rekultivace, 

která se dělí do kategorií: 

 ZEMĚDĚLSKÁ – při zemědělské rekultivaci je snahou postiženou krajinu 

přeměnit na území využitelné pro zemědělské účely (orná půda, louky, 

pastviny, výsadba ovocných kultur, vinice, chmelnice) 

 LESNICKÁ – mezi hlavní působení lesa patří jeho funkce půdoochranné, 

půdotvorné, hydrické, rekreační a mikroklimatické 

 HYDRICKÁ – pod hydrickou rekultivací je myšleno zavodnění zbytkové 

jámy po povrchové těžbě, vzniklé jezero je pak možné využít pro chov ryb 

a rekreaci 

 OSTATNÍ REKULTIVACE – předním zájmem těchto způsobů rekultivace 

je posílení rekreační funkce daných prostorů, vznikají lesní parky, 

koupaliště, sportoviště, závodiště, zahrádkářské kolonie [14] 
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Obrázek 10 - Lesnická rekultivace na bývalém lomu Šmeral [6] 

4. Etapa: Postrekultivační 

Práce postrekultivační přicházejí po provedení vlastní rekultivace. Cílem těchto 

prací je zabezpečit dobrý zdravotní stav rostlinného krytu a převádění rekultivovaných 

ploch do běžného užívání. Konkrétně se jedná o probírky lesních rekultivací, ošetřování 

pesticidy, hnojení apod. 

Finálním výsledkem rekultivačního procesu nejsou jen pole, lesy a vody, ale 

zemědělské, lesní či vodní ekosystémy uspořádané v prostoru krajiny tak, aby jako celek 

zajišťovaly ekologickou i sociální udržitelnost motivovanou jak ve prospěch přírody, tak i 

zájmy společenství obyvatel. [14] 

 

Obrázek 11 - Rekultivace Velebudické výsypky – dostihový areál Hipodrom [6] 
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3.3.2 Faktory ovlivňující volbu rekultivace 

Metody řešení jednotlivých způsobů rekultivace jsou v českých podmínkách 

natolik propracovány, že dokážeme zrekultivovat jakékoliv území. Je to jen otázkou 

finanční disponibility a času. Za této situace do popředí zájmu vystupuje problematika 

optimální volby mixu různých způsobů rekultivace a především jejich co nejvhodnější 

lokalizace. A to tak, aby výslednou mozaikou nebyla snůška náhodných přání, ale 

sofistikovaná, územně technická koncepce, s optimální vazbou na těžbou nedotčené části 

pánevních krajin. 

Volbu rekultivace ovlivňují: [8] 

Faktory ekologické:     Faktory ekonomické: 

 Geografická poloha  -  Sociálně ekonomické podmínky 

 Topografie území   -  Vědeckotechnická úroveň 

 Litosféra    -  Obyvatelstvo, sídla, rekreace 

 Atmosféra    -  Průmysl 

 Hydrosféra    -  Zemědělství 

 Pedosféra    -  Lesnictví 

 Biota    -  Vodní hospodářství 

- Technická infrastruktura krajiny 

Určení ekologicky vhodného a společensky žádoucího způsobu rekultivace je 

vysoce variabilní a nejčastěji diskutovanou problematikou rekultivační teorie i praxe. Je 

tomu tak i v oblastech SHP. 
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Těžba v těchto revírech probíhá dlouhodobě a do rekultivačního procesu mohou 

být postupně uvolňovány jen dílčí plochy, jejichž rekultivace musí být řešena 

mozaikovitým způsobem, z čehož vyplývá nebezpečí koncepčního pohledu. Každý 

rekultivační návrh dílčího řešení však musí vycházet z koncepční podřízenosti řešení 

v územně nadřazeném celku. Proto je nezbytné, aby celý nápravný proces probíhal 

v souladu s cílovou představou post - těžební krajiny. [6] 

3.3.3 Legislativní zajištění rekultivací 

Nejvyšší zárukou vytváření vhodných podmínek pro úspěšnou realizaci 

rekultivací je její legislativní zajištění. 

Současná legislativní úprava rekultivační povinnosti je konkretizována zákonem 

č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), podle něhož je 

těžební organizace povinna zajistit sanaci všech pozemků dotčených těžbou, která 

obsahuje i rekultivace podle zvláštních zákonů. 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 škody na krajině komplexní úpravou území a územních struktur. K zajištění 

uvedené činnosti je těžební organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředků. 

Výše této rezervy, vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat potřebám sanace a 

rekultivace pozemků dotčených dobýváním, a to i pro období po ukončení těžby. [21] 

Rekultivační povinnosti jsou navíc specifikovány několika složkovými zákony, 

které nepřímo předurčují určitý způsob rekultivací. Zemědělskou alternativou je 

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

rekultivací je předmětem zákona č. 286/1995 Sb., o lesích. Dalšími závaznými předpisy 

jsou zákony č. 254/2001 Sb., o vodách, č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

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

na životní prostředí. [4] 
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Obrázek 12 - Legislativní opatření realizace rekultivací v ČR [7] 

  



Bc. Miroslava Prokešová: Vývoj rekultivačních prací v Severočeské hnědouhelné pánvi 

2015  26 

4 SOUČASNÝ STAV A VÝHLED SANACÍ A REKULTIVACÍ 

V SHP 

V důsledku hornické činnosti, zejména pak prováděné velkoplošně povrchovým 

způsobem, dochází nejenom k devastaci krajiny a přírody, ale i k likvidaci původních sídel 

a k přesidlování lidí do jiných obcí, přesunům či likvidaci průmyslových výroben, ztrátě 

zemědělských ploch, komunikací (přeložky, výstavba náhradních), vodotečí (přeložky, 

nová umělá koryta), některých historických i kulturních památek (likvidace, transfer). 

Proto obnova funkce krajiny nemůže znamenat pouze naplňování její ekologické a 

krajinně estetické hodnoty, ale musí zajistit postupný návrat člověka v různých formách a 

do území, desítky let využívaných pro těžbu a zakládání výsypek. 

Vzhledem k tomu, že rozsáhlá území, především výsypky, nejsou a dlouhodobě 

nebudou z hlediska geomechaniky plně konsolidovaná, ale i proto, že vlastní proces 

rekultivace je dlouhodobou záležitostí (dosažení potřebného zapojení vegetace), výsypky 

postrádají stabilní komunikační napojení a je nutno do těchto území přivést inženýrské sítě, 

bude postupné osidlování rekultivovaných výsypek každopádně ještě dlouhodobější 

záležitostí. [3] 

4.1 Rekultivace a její vývoj 

Vývoj se bude zřejmě v první fázi odvíjet přes využívání uvedených území 

pro lidské aktivity směřující k trávení volného času, tzn. přípravu území pro rekreaci, pěší 

turistiku, cykloturistiku (později i agroturistiku), sport, sportovní rybaření, ale i 

pro poučení (naučné stezky, přírodní, kulturní a historické památky) a s tím vším spojené 

podnikatelské aktivity. [7] 

Před postupem jednotlivých lomů a vnějších výsypek byly sice vybudovány 

náhradní komunikace formou přeložek těžbou přerušených komunikačních spojení, ty však 

většinou spojení mezi příslušnými obcemi výrazně prodloužily. Proto bude nutno postupně 

doplňovat tato spojení novou cestní sítí. Bude rovněž třeba významně doplnit stávající 

nebo navržené cyklostezky a trasy pro pěší turistiku, ty jsou zatím situovány skoro 

výhradně mimo území již rekultivovaných lomů a jejich výsypek. 

Vyšší formy podnikatelské aktivity se budou pravděpodobně odvíjet od jezer 

zbytkových jam po těžbě. Navrhovaný způsob ekonomického využívání tohoto území musí 
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být však v rovnováze s ochranou přírody tak, aby intenzita využívání nepřekročila mez, 

kdy by mohlo docházet k následné druhotné devastaci nákladně obnovené přírody. 

 

Obrázek 13 - Areál Benedikt – před a po ukončení rekultivace [6] 

Rovněž lze předpokládat, že podnikatelské aktivity s revitalizací a resocializací 

krajiny narušené těžební činnosti přispějí ke zvýšení zaměstnanosti v regionu. 

Jednu z nejvýraznějších odlišností od ostatních regionů představuje oblast 

sociálně ekonomická. 

Území hnědouhelné pánve se i v této oblasti dlouhodobě vyvíjela velmi specificky 

a výrazně odlišně od ostatních regionů těžbou nenarušených. Krajina v podkrušnohorských 

pánevních oblastech původně zemědělská, s drobným průmyslem a řemeslnou výrobou – 

procházela postupně historickou proměnnou a měnila se (zhruba od 60. let 19. století) 

v souladu s dynamickým rozvojem i následným útlumem hnědouhelného hornictví. 

V úzké vazbě na rozmach hornictví se v minulosti mohutně rozvíjela i další 

odvětví těžkého průmyslu – zejména energetika, strojírenství, těžká chemie. Spolu s tím 

nastupovala potřebná infrastruktura a ustupovala produkce zemědělská. [6] 

Rozrůstala se sídla a vznikal tlak na odpovídající rozšiřování terciérní sféry. Tento 

rozvoj vedl v posledních desetiletích minulého století v obou podkrušnohorských revírech 

až k neúnosné koncentraci průmyslu, v prvé řadě těžby uhlí a tepelné energetiky, která 
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zejména v Severočeské hnědouhelné pánvi vyústila v 70. až 80. letech 20. století ve stav 

označovaný jako ekologická katastrofa. [3] 

Ekonomická transformace a restrukturalizace hospodářství, doprovázená 

snižováním počtu pracovních sil především v primárním a sekundárním sektoru se 

v podkrušnohorských regionech (zejména na území Severočeské hnědouhelné pánve) 

razantně promítá do vysoké úrovně nezaměstnanosti, která výrazně přesahuje (spolu se 

Severomoravským regionem s obdobnou sociálně ekonomickou problematikou) průměr 

celé ČR. 

 

Obrázek 14 - Plánované způsoby rekultivací v SHP do r. 2050 [29] 

Devastace přírody a celých souvislých území, způsobená nejenom velkolomovou 

těžbou uhlí, ale i dalšími průmyslovými činnostmi, je v kontrastu s ekologicky funkční a 

esteticky působící přírodou s komplexem vodních ploch, lesů, luk, mokřadů, které zcela 

splývají s původní přírodou v okolí lomů a vnějších výsypek. Citlivě zasazené objekty 

pro sport, rekreaci, turistiku, poznávání přírody, kulturních i sakrálních památek mohou 

být využívané lidmi a naplňovat jejich přání. [6] 
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4.2 Rekultivace a globální oteplování 

Problematika klimatických změn a globálního oteplování se týká každého občana, 

a proto je žádoucí, věnovat jí náležitou pozornost i v souvislostech s proměnami v území 

mezi Kadaní a Březnem, i když se zdá, že se jedná o tematicky vzdálenou problematiku. 

Týká se těžby i energetiky. 

Těžba uhlí a jeho spalování v místních elektrárnách jsou témata, která se blízce 

dotýkají celosvětově aktuální hypotézy globálního oteplování, o které se dosud převážně 

předpokládá, že je důsledkem nejen přírodních dějů, ale hlavně růstem obsahu oxidu 

uhličitého (CO2) v ovzduší během industrializačního období. Tušimicka se proto tato 

problematika týká velmi konkrétně. 

Je to tématika mimořádně složitá. Týká se mnoha přírodních a společenských 

aspektů. Díky mediálním zkratkám a desinformacím ve veřejnosti dosud převládá mínění, 

že současné globální oteplování způsobuje lidstvo svojí produkcí skleníkových plynů, 

hlavně oxidu uhličitého jako produktu spalování fosilních paliv. Moderní informační 

technologie nám v tom poskytují medvědí službu. Naší přirozeností je, že často vidíme     

to, co chceme vidět a slyšíme to, co chceme slyšet. Svět je stále menší a dostupnější a 

globalizace tuto situaci umocňuje. [4] 

4.3 Problematika rekultivací jednotlivých lomových lokalit 

Definovat závěrečné období těžby, kdy je vhodné v rámci těžby upravovat 

výsledný reliéf zájmového území v okolí zbytkové jámy obecně v čase je velmi 

problematické. U každé lokality to bude individuální záležitost, protože bude rozdílná 

podle uplatnění územních ekologických limitů těžby, geometrických parametrů 

jednotlivých těžebních lokalit a jejich výsypek, charakteru těžených a ukládaných zemin, 

zvoleného technologického zařízení pro těžbu, dopravu a ukládání skrývkových zemin, 

budoucího záměru na obnovu funkce krajiny a celé řady dalších parametrů. [3] 

4.3.1 Lom Chabařovice (jezero Milada) 

Předčasné ukončení těžby na tomto lomu mělo výrazný dopad na následné 

tvarování krajiny. U tohoto lomu bylo nutno provést řadu velmi nákladných opatření 
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v báňské činnosti, především pro zajištění geomechanické stability svahů, a to nejen 

výsypkových, ale i bočních svahů a svahů na porubní straně. Protože lom nemohl mít 

vytvořenou finanční rezervu na sanace a rekultivace, byly tyto práce financovány státem. 

Jezero bylo napouštěno od června 2001. V průběhu prvního pololetí roku 2010 

bylo napuštěno na plánovanou kótu. Jezero bude využíváno pro rekreaci, koupání, 

sportovní rybolov, provozování vodních sportů. Území v okolí jezera bude kromě výše 

uvedených aktivit sloužit jako klidová zóna pro individuální rekreaci, ale i pro ekologické 

účely (zejména jižní strana navazující na svahy Českého středohoří). [3] 

 

Obrázek 15 - Zrekultivovaná krajina v okolí lomu Chabařovice – Jezero Milada [29] 

4.3.2 Lom Ležáky (jezero Most) 

Tento lom předčasně ukončil těžbu rovněž na základě usnesení vlády č. 444/91. 

Dopady na krajinu vzniklé v důsledku tohoto předčasného ukončení těžby, jsou 

v porovnání s lomem Chabařovice podstatně menší. Je to dáno mimo jiné tím, že lom byl 

již časově méně vzdálen od ukončení těžby vyuhlením ve stanoveném dobývacím prostoru, 

kdežto lom Chabařovice by těžil ještě více než dalších 20 let. Problémy, které je nutno 

na této lokalitě řešit buď málo, nebo pouze nepřímo, souvisejí s předčasným ukončením 

těžby.  
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Zbytková jáma se již od října roku 2008 zatápí vodou. Z posuzovaných návrhů 

byla nakonec vybrána varianta tzv. neprůtočného jezera s kótou konečné úrovně hladiny 

199 m n. m., na základě průměrné vyrovnané vodohospodářské bilance. [3] 

Ke dni 25. 6. 2012 bylo ukončeno napouštění jezera Most z důvodu naplnění 

smlouvy o dodávce vody, sepsané mezi PF ČR a Povodím Ohře, s. p., hladina 

+198,06 m n. m. Tento stav trval pouze ke dni dokončení úpravy, resp. opravy břehové 

komunikace a stabilizačních prvků břehové linie. Realizace prací nutných úprav obvodové 

komunikace a protiabrazních prvků břehové linie vyplývajících z aktualizace 

vodohospodářské bilance, byla dokončena v září 2013. V období realizace protiabrazních 

prvků byla provozní hladina jezera udržována dopouštěním vody na kótě 198 m n. m., ± 20 

cm. 

V květnu roku 2014 bylo zahájeno dopouštění Jezera Most na kótu konečné 

hladiny stálého nadržení 199 m n. m. [27] 

 

Obrázek 16 - Plánovaný konečný stav Jezera Most [27] 

4.3.3 Lom Bílina (jezero Maxim) 

Zbytková jáma lomu Bílina bude ze všech zbytkových jam v Podkrušnohoří 

nejhlubší (téměř 200 m). Je to dáno hloubkou uložení uhelné sloje. Předpokládá se 

po ukončení těžby rovněž její zatopení vodou. V současné době jsou okolnosti kolem 

technické specifikace související s tímto problémem ještě poměrně otevřené. Postup lomu 

Bílina je omezen usnesením vlády ČR č. 444 k územním ekologickým limitům z roku 

1991. Usnesení vlády č. 1176/2008 umožňuje částečnou úpravu těchto limitů a s tím 

i určité prodloužení životnosti lomu. Přitom zůstanou v platnosti některé principy. Příliš se 

například nezmění parametry jezera zbytkové jámy (plocha, objem vody, kóta konečné 

vodní hladiny).  
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Jezero lomu Bílina bude svojí rozlohou a v případě propojení s jezerem lomu 

Ležáky, případně lomu ČSA vhodné pro akumulaci vod při intenzivních srážkách a naopak 

využitelné pro závlahy, průmyslové využití, případně i jako zdroj pitné vody pro 

obyvatelstvo. [7] 

Předpokládáme, že napouštění jezera zbytkové jámy bude zahájeno za více než 

25 let. Tím bude možno připravit podmínky pro tvarování břehů a jejich styku s vodní 

hladinou ještě při báňské činnosti, a že budou do té doby získány zkušenosti z jezer 

zbytkových jam, které jsou zatápěny, ve výrazném předstihu. Jezero lomu Bílina 

s maximální hloubkou až 170 m bude zajišťovat kvalitní vodu pro všestranné využití. [3] 

 

Obrázek 17 - Lom Bílina [25] 

4.3.4 Lom Československé armády (jezero ČSA) 

Tento lom je nejproblematičtější v rámci celé Severočeské hnědouhelné pánve. 

Jeho možný rozvoj je nejvíce omezen usnesením vlády č. 444/91. Podle tohoto usnesení 

má skončit jeho těžba kolem roku 2020. Za hranicí územních ekologických limitů je 

vázáno množství uhlí, které by za jistých předpokladů mohlo být těženo nejméně do konce 

tohoto století. Zatím těžař usiluje o úpravu těchto limitů, což by zajistilo navíc proti dosud 

schválenému postupu cca 260 mil. tun uhlí a životnost lomu zhruba do roku 2063. [3] 
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Rozšíří se možnosti propojení územního systému ekologické stability mezi 

Krušnými horami a Českým středohořím. Vnitřní výsypka bude zejména pod zámkem 

Jezeří a vrchem Jezerka navršena na vyšší kóty a tím umožní obnovu bývalé komunikace  

I/13, která by vedla na úpatí Krušných hor. Zároveň bude možno krátkou cestou propojit 

obec Komořany se zámkem Jezeří. Další předností této varianty je výhodnější možnost 

svedení části vod z Krušných hor přes vnitřní výsypku. Vážným problémem pro realizaci 

této varianty je nutnost přesídlení obyvatel obcí Horní Jiřetín a Černice. 

Při současném platném postupu lomu s ukončením těžby na úrovni ÚEL se počítá 

se zatopením zbytkové jámy s úrovní konečné hladiny vody na kótě 180 m n. m. V tomto 

případě bude jezero neprůtočné. Lom ČSA skončí těžbu kolem roku 2020 a lom Bílina i 

ve variantě dalšího nepřekročení ÚEL nejdříve v roce 2037. Vzhledem k tomu, že lze 

předpokládat komunikaci důlních stařinových vod přes stařinový systém, bude v tomto 

případě nutno buď utěsnit lom ČSA proti stařinovému systému, nebo zahájit jeho 

napouštění až po ukončení těžby lomu Bílina. [7] 

 

Obrázek 18 - Přehled rekultivačních ploch lomu ČSA [30] 
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4.3.5  Lom Vršany – Šverma 

Zbytková jáma dvou sousedních lomů (lom Vršany a lom Šverma) bude společná. 

Postup lomu není vázán ÚEL. V případě, že lomy ČSA a Bílina ukončí těžbu na úrovni 

ÚEL bude lom Vršany mít nejdelší životnost z lomů v podkrušnohorské oblasti. Vyuhlen 

by měl být kolem roku 2055. 

Platná varianta řešení zbytkové jámy lomu předpokládá jako u všech dalších 

v Podkrušnohoří jeho zaplavení vodou. V rámci státního úkolu rozvoje vědy a výzkumu 

MŽP ČR byla zkoumána možnost realizace tzv. „suché“ varianty, jejíž princip spočíval 

v navržení konfigurace terénu tak, aby se maximálně omezil přítok srážkové vody 

do zbytkové jámy a celý systém vodního hospodářství (odvodňovací příkopy, poldry, 

jezírka) byl podřízen zabezpečování vody pro vhodnou vegetaci k jejímu potřebnému růstu 

a současně k maximálnímu výparu vody. Předpokládá se, že na dně zbytkové jámy by bylo 

malé jezero, které by vyrovnávalo sezónní výkyvy srážek a výparu. 

Tato varianta je zajímavá především tím, že by v tomto prostoru vznikla krajina 

naprosto přírodního charakteru, po které volá řada ekologů. [3] 

 
Obrázek 19 - Lom Vršany [23] 
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V současné platné variantě se však počítá s jezerem o ploše 390 ha a objemem 

vody 73,6 mil. m
3
. Kóta hladiny po napuštění by byla 206 m n. m. K napouštění bude 

využita voda z vlastního povodí jezera, voda z přeloženého potoka Srpina a především 

čerpaná voda z Ohře (Stranná). Ta by tvořila rozhodující část napouštěcí vody. V případě 

využití pouze vody potoka Srpiny a vody z vlastního povodí by plnění trvalo kolem 25 let, 

při využití čerpané vody přivaděčem z ČS Stranná (1 m
3
s

-1
) by bylo jezero napuštěno cca 

za dva roky. Jezero při této kótě hladiny bude neprůtočné. 

Pokud by se prokázala komunikace důlních stařinových vod mezi lomem Vršany 

a ČSA, resp. lomem Bílina, potom by se nabízela další varianta, a to napustit jezero 

na kótu 200 m n. m, a tím vytvořit systém čtyř vzájemně propojených jezer se značnou 

akumulační schopností. [7] 

4.3.6  Lom Libouš 

Lom Libouš se nachází v nejzápadnější části Severočeské hnědouhelné pánve. 

U tohoto lomu se nepočítá s překročením ÚEL. Předpokládaná životnost je okolo roku 

2030. Po stránce hydrogeologické je součástí tzv. kadaňsko – chomutovské oblasti, která 

není prostřednictvím stařinového systému propojena s centrální částí revíru. 

Zbytková jáma bude rovněž zatápěna vodou. Vzhledem k výše uvedenému, 

nebude nutno uhelnou sloj po ukončení těžby těsnit proti úniku vody z jezera. Po roce 2000 

byly zpracovány různé varianty konečné kóty hladiny vody v jezeru. Bylo rozhodnuto 

realizovat variantu s jezerem průtočným. Takové jezero bude představovat plochu 

1 083,2 ha, objem vody 248 mil. m
3
, maximální hloubku 75,80 m a průměrnou hloubku 

22,9 m. Jezero neprůtočné s kótou hladiny 255 m n. m. by mělo plochu 511,9 ha, objem 

vody 79,4 mil. m
3
, maximální hloubku 55,6 m a průměrnou 15,52 m. Doba napouštění 

bude záviset na čerpaném množství vody z řeky Ohře. Například při odběru ve výši 1 m
3
s

-1 

by bylo jezero zaplněno zhruba za 7 let. 

Pro budoucí jezero a jeho okolí je navrženo mnohostranné využití, a to především 

pro rekreaci, sport, koupání. U jezera vzniknou rozsáhlé pláže spolu s tím souvisejícím 

technickým zázemím. Přístupové komunikace budou vedeny jak z jižní části (od Března), 

tak od severní části (Černovice, Spořice). K dispozici bude značné množství cyklostezek 

v celé oblasti výsypek, navazujících na jezero. [3] 
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4.3.7  Lom Medard – Libík 

Tento lom nacházející se západně od města Sokolov ukončil těžbu v roce 2002. 

V současné době se intenzivně provádí rekultivace ploch s lomem souvisejících výsypek. 

Zbytková jáma, v současné době již zatápěná vodou, byla částečně zavážena skrývkovým 

materiálem pro zajištění stability zejména výsypkových svahů budováním opěrných lavic. 

Bylo již provedeno opevnění břehové linie (především technickými prostředky) a je 

realizováno, zatím zkušebně, napouštění přívodním kanálem z řeky Ohře. 

Napouštění jezera z řeky Ohře v průměrném množství 1 m
3
s

-1 
umožní naplnit 

jezero asi za 4 roky. Na napouštění se bude podílet i důlní stařinová voda, přitékající 

z šikmo uložené sloje v severní části lomu, napájené u jejích výchozů. Vzhledem 

ke spádovým poměrům nebude jezero proti těmto přítokům těsněno. [3] 

 

Obrázek 20 - Napouštění lomu Medard – Libík z toku Ohře v r. 2011 – 2015 [31] 

4.3.8  Lom Jiří – Družba 

Tyto dva sousední lomy leží ve východní části sokolovského revíru. Lom Jiří by 

měl ukončit těžbu kolem roku 2026, lom Družba asi o 10 let později. Svými postupy 

vytvoří jednu společnou zbytkovou jámu, která bude plošně největší ze všech 
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podkrušnohorských lomů. Po ukončení těžby bude zatopena vodou. Hlavním zdrojem 

napouštění bude řeka Ohře přes k tomu vytvořený kanál. 

Jezero bude průtočné, s kótou vodní hladiny 394 m n. m. Přebytečná voda bude 

odváděna zpět do řeky Ohře korytem bývalého Pstružného potoka. Řeka Ohře je v této 

části svého toku již dostatečně vodnatá, aby bylo možno napouštět jezero vyšším 

průtočným množstvím vody. Při průměrném průtočném množství 3 m
3
s

-1 
by mělo být 

jezero napuštěno zhruba za 5 let. [4] 

 

Obrázek 21 - Mapa jezera Medard a Jiří po zatopení zbytkových jam lomu Medard – Libík 

a lomu Jiří – Družba [31] 

4.4 Plánovaný časový harmonogram napouštění jezer 

zbytkových jam v SHP  

Jako první z osmi velkých zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí 

v Podkrušnohoří byla napuštěna zbytková jáma lomu Chabařovice, která byla napouštěna 

od června 2001 do jara 2010. Protože bylo napouštění realizováno z krušnohorských 

potoků a z povodí jezera, byla rychlost napouštění vysloveně závislá na srážkových 

poměrech v tomto období. 
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Další v časové řadě je zbytková jáma lomu Ležáky. Hlavním zdrojem jejího 

napouštění je voda z řeky Ohře, přiváděná do jezera z Nechranické přehrady 

na Chomutovsku přivaděčem z průmyslového vodovodu Nechranice o celkové délce 4,9 

km. Napouštění z řeky Ohře bylo zahájeno v říjnu 2008 a slavnostní ukončení napouštění 

jezera Most proběhlo dne 6. 9. 2014. [3] 

Zbytková jáma lomu Medard – Libík se začala napouštět v červnu 2010 rovněž 

z řeky Ohře. Po svém dokončení bude mít jezero Medard rozlohu 490 ha. Největší hloubka 

vodní nádrže se bude pohybovat kolem 50 m. Jezero Medard je v současné době téměř 

napuštěno. Do maximální výšky hladiny na kótě 400 m n. m. chybí přibližně 7 m. 

Napouštění vodní nádrže by mohlo skončit za 2 roky. Hlavní přivaděč z řeky Ohře je 

v současné době uzavřený a jezero stoupá jen minimálně, a to díky přirozeným přítokům a 

průsakům. 

V případě, že lom ČSA ukončí těžbu kolem roku 2020, nemělo by být jeho 

napouštění nijak ohroženo nedostatkem vody. Zatím zůstává otevřená otázka, které zdroje 

vody budou pro napouštění zvoleny. Předpokládá se, že to bude řeka Bílina, posilovaná 

krušnohorskými potoky. Napouštění na kótu 180 m n. m. by mělo trvat asi 17 let, tj. zhruba 

do roku 2040. 

Po roce 2030 dojde k souběhu napouštění několika zbytkových jam. Krátce 

po tomto roce bude zahájeno napouštění jezera lomu Libouš. Hlavním zdrojem vody bude 

řeka Ohře. Následně ještě v daném desetiletí (2030 až 2040) bude napouštěno jezero 

Bílina. Jeho hlavním zdrojem napouštění bude čerpaná voda z řeky Ohře, a to v několik 

variantách (doplňováním průtoku v řece Bílině a následně štolou mezi Bílinou a jezerem, 

štolou přes jezero Ležáky, prodloužením potrubí, kterým je napouštěno jezero Most – 

Ležáky). [3] 

Na konci stejného desetiletí bude zahájeno napouštění jezera lomů Jiří – Družba, 

a to gravitačně rovněž z řeky Ohře. Lom Vršany s životností zhruba do roku 2055 bude 

napouštěn krátce po ukončení těžby čerpanou vodou z řeky Ohře. 

V období po roce 2030 dojde tedy k souběhu napouštění několika zbytkových jam 

v různých kombinacích podle ukončování těžby na těchto lomech. Bude se jednat (mimo 

lom Vršany) o největší jezera. Z údajů je zřejmá nutnost budoucího centrálního řízení 

napouštění. Hlavním zdrojem vody zde bude čerpaná voda z Ohře (mimo jezero lomů Jiří 
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– Družba, kde se bude jednat o vodu gravitační). Bude nutno hospodařit s vodou v řece 

Bílině a všechny průtoky nad normální stav maximálně využít pro plnění zbytkových jam.  

 

Obrázek 22 - Napouštění jezer ve zbytkových jámách lomů v SHP po ukončení těžby [4] 
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5 NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ SANACÍ A REKULTIVACÍ 

V SHP 

Pro svou vlastní práci jsem si vybrala rekultivované plochy z mostecko-

komořanské oblasti, která tvoří těžební prostory lomů ČSA a Obránců míru a vnější 

výsypka Kopisty. Zde jsou dle údajů z koncepce řešení ekologických škod vzniklých 

před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 

výměry rekultivovaných ploch a ploch v rekultivačním režimu celkem 2 960,8 ha i pro 

plánované zatopení zbytkové jámy a vytvoření jezera o výměře cca 700 ha respektive 

1 349 ha, což by mělo být jedním z největších jezer navrhovaných ve zbytkových jamách. 

5.1 Územní celek Komořansko 

Územní celek Komořansko tvoří těžební prostory lomů ČSA a Obránců míru a 

vnější výsypka Kopisty o celkové výměře 2 960,8 ha. Dotčené území je situováno 

převážně v okrese Most, resp. na území obcí s rozšířenou působností Most a Litvínov 

(obce Most a Horní Jiřetín), menší část zasahuje do okresu Chomutov, resp. na území obce 

s rozšířenou působností Chomutov (obce Vysoká Pec a Vrskmaň).  

Jediným aktivním lomem je v současné době lom ČSA. Předpokládaný rozvoj 

tohoto lomu byl výrazně omezen usnesením vlády č. 444/91, které stanovilo ÚEL pro další 

možný postup dolů, lomů a jejich vnějších výsypek. Kromě vlastní plochy zbytkové jámy 

lomu ČSA a vnitřních výsypek tohoto lomu je součástí rekultivační činnosti i výsypka 

ve zbytkové jámě bývalého lomu Obránců míru a vnější výsypka Kopisty. 

Zatímco vnější výsypka Kopisty již byla kompletně zrekultivována, na vnitřních 

výsypkách lomu ČSA a bývalého lomu Obránců míru, probíhají nebo jsou naplánovány 

další rekultivační práce. Součástí území je také závod ČSA (administrativní budovy) a 

úpravna uhlí (homogenizační drtírna). 

Území je na severu vymezeno úpatím Krušných hor, na jihu Ervěnickým 

koridorem s přeložkou řeky Bíliny, a na západě a východě hranicemi výsypek (vnitřní 

výsypky ČSA a Obránců míru a vnější výsypka Kopisty). [11] 
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5.1.1 Rekultivační etapy těžebního prostoru Komořany od r. 2002 až do 

vyuhlení 

1. ČSA, OM, Kopisty ukončené do 2002 

Vnitřní výsypka lomů Obránců míru a ČSA a jejich vnější výsypka se rozkládají 

na ploše o 901,3 ha. Z toho území bylo zatím rekultivováno 480 ha plochy. 

2. ČSA – západní svahy, dolesnění (pl. A, B, C) 

Toto zalesněné území se nachází nad horní hranou lomu. Plynule navazuje na již 

dokončenou zemědělskou rekultivaci v západní a jižní části. Od sebe jsou odděleny cestou 

a odvodňovacím příkopem. Ukončení pěstební péče v roce 2003 muselo předcházet 

vyklízení černých skládek, provedení terénních úprav a v roce 1993 dosadba do sukcesních 

prostorů, tak aby plnily svou funkci.  

3. OM nad nádrží Chemopetrolu 

V roce 1993 byla zahájena technická úprava vnitřní výsypky Obránců míru – jižní 

svah. Nejprve byly provedeny terénní úpravy a z důvodu ochrany nádrže Chemopetrol 

musel být proveden násyp zeminy k patě výsypky. Před ukončením pěstební péče v roce 

2004 byly dále vybudovány odvodňovací příkopy, zpevněné přístupové cesty a 

samozřejmě byla provedena základní výsadba. 

4. ČSA – západní svahy, dolesnění  

Budování odvodňovacích příkopů a terénní úpravy této části, kterou tvoří 

zalesněný boční svah lomu ČSA, byly zahájeny v roce 1994. Bylo zde využito sukcesních 

porostů, které se jen doplnily o cílové dřeviny. Pěstební práce na tomto území byly 

ukončeny v roce 2005. 

 5. OM plocha III. A – 2. etapa 

Toto území představuje svah vnitřní výsypky Obránců mírů, kde provedená 

lesnická rekultivace plynule navazuje na 1. etapu. Zahájení etapy technické bylo v roce 

1995. Nejprve musely být provedeny takové úpravy, které vymodelovaly svah do sklonu 

1 : 6 a následovala opatření vodohospodářská. Vybudování odvodňovacího příkopu a 

retenční nádrže. Před zahájením biologické rekultivace v roce 1996, byla rovněž 

vybudována zpevněná cesta. K lesnické rekultivaci byly použity z větší části modříny a 

listnaté dřeviny. Výsledkem je vznik lesu lužního typu. Ukončení pěstební péče bylo 

v roce 2005. [11] 
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6. ČSA – vnitřní výsypka, deponie 1. etapa 

Nedaleko Ervěnického koridoru se v jižní části nachází tato vnitřní výsypka. 

Úpravy tohoto prostoru byly zahájeny v roce 1997 a ukončeny v roce 2007, kdy byla 

ukončena pěstební péče. Jižní svah této výsypky je tvořen deponií keramických jílů, které 

jsou doposud nevyužity.  

7. ČSA – vnitřní výsypka u deponie 2. etapa 

Na 1. etapu navazuje rekultivace území nacházejícího se v jižní části výsypky 

u Ervěnického koridoru. Terénní úpravy této části byly zahájeny v roce 1998. Bylo nutno 

provést navážku organických hmot a jejich smísení s půdním horizontem s následným 

přípravným osevním postupem. Výsadba lesního porostu byla zahájena v roce 1999 a 

ukončena v roce 2008 po ukončení pěstební péče. 

8. OM – IV. etapa, 1. část 

Tato část se nachází na vnitřní výsypce dolu Obránců míru. K rekultivaci tohoto 

území bylo v poměru 1 : 1 zvolena kombinace zatravnění a zalesnění a to vše formou 

veřejné zeleně. Lesní porosty jsou tvořeny jen domácími listnatými dřevinami a travní 

směsi jsou tvořeny směsmi květnatých trav, které umožňují nastartování přirozené sukcese. 

Rekultivační proces probíhal v letech 1998 až 2008.  

9. ČSA – vnitřní výsypka I. etapa 

Tato výsypka je situována nedaleko bývalé deponie keramických jílů v jižní části 

vnitřní výsypky ČSA. Vybudování dopravních cest, odvodnění a zahájení terénních úprav 

bylo započato v roce 1999. Samotná biologická rekultivace byla navržena formou 

vytvoření polyfunkční krajiny. Část území je zalesněno a skoro stejná plocha je zatravněna. 

Východní část je z části koncipována jako územní rezerva pro přeložku vodního toku (řeka 

Bílina) a část tvoří upravené vodní plochy. Je zde rovněž situována deponie spraší, které 

budou následně využity při rekultivaci vnitřní výsypky ČSA. Ukončení rekultivačních 

prací nastalo v roce 2008. [11] 

10. ČSA – vnitřní výsypka II. etapa 

Plocha této výsypky se rozléhá od západních svahů lomu po jihozápadní část 

vnitřní výsypky. Hlavním prvkem této etapy je vodní plocha, která byla vytvořena k řešení 

vodohospodářské situace lomu. V současné době slouží k odvodnění části vnitřní výsypky 

a v budoucnu bude využita k odvodnění zbytkové jámy lomu. Západní svahy jsou 

navrženy v poměru 1 : 3 zatravnění a zalesnění. Východní část výsypky je koncipována 
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jako hospodářsky využitelná louka. Tato etapa byla prováděna v období od roku 1999 

do roku 2008. [11] 

11. ČSA – okolí arboreta 

Plocha je situována na úpatí Krušných hor, konkrétně se jedná o okolí vlastního 

arboreta a nezalesněné plochy pod terasami Jezeří. Při této rekultivaci, která byla zahájena 

v roce 1999, bylo nutno respektovat památkové ochranné pásmo Jezeří. Proto byla lesnická 

rekultivace provedena co nejcitlivějším způsobem, tak aby navazovala na porosty 

Krušných hor. Do rekultivace byly rovněž zařazeny stávající sukcesní porosty. 

Rekultivační práce byly ukončeny v roce 2009.  

12. OM - VII. etapa 1. část - zemní val, zalesnění 

Tato etapa byla provedena jako ochrana před prašností a hlukem z přibližující se 

porubní fronty. K ochraně bylo využito lesnické rekultivace, která byla provedena 

na celém území valu a jako dřeviny byly použity druhy s vysokou vitalitou k odclonění. 

Tato opatření byla ukončena v roce 2010. 

13. OM – VI. etapa 

Navazuje plynule na I. etapu OM a nachází se na území jižní části výsypky 

Obránců míru. Je zde rovněž navržena lesnická rekultivace, která má plnit funkci odstínění 

území od provozu na lomu ČSA.  

14. OM – IV. etapa, 2. část 

Tato etapa je poslední rekultivační akcí na lokalitě východní části výsypky 

Obránců míru. Celé toto území má být zalesněno do roku 2017 a má navázat na etapy I., II. 

a IV/1 a na zalesněné plochy nad nádrží Chemopetrolu. Po ukončení tohoto procesu dojde 

k úplnému oddělení výsypky od průmyslových oblastí Komořany a Záluží.  

15. ČSA – vnitřní výsypka, III. etapa 

III. etapa, která byla zahájena v roce 2007, musí navázat na rozpracované akce I. a 

II. etapy. Nachází se na území jižní části vnitřní výsypky ČSA. Nejprve zde byly 

vybudovány zpevněné cesty a odvodnění. Po té teprve následovala biologická rekultivace. 

Její součástí je rekultivace zemědělská, která ve spojení s výše zmiňovanými etapami 

vytvoří vice než 90 ha nové zemědělské půdy. Ve zbylé části bude použito lesnické 

rekultivace, která bude rozmělněna loukami, tak aby vznikla plocha veřejné zeleně. 

Technická rekultivace byla zahájena v roce 2007 a rekultivační proces má být ukončen až 

v roce 2017. [11] 
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16. ČSA – vnitřní výsypka, IV. etapa 

Plocha se nachází na západních bočních svazích lomu ČSA a navazuje na III. 

etapu. V roce 2008 byly provedeny terénní úpravy, výstavba zpevněných cest a odvodnění. 

V rámci biologické rekultivace má být vytvořeno 6,5 ha zemědělské plochy a západní 

svahy mají být z více jak 70 % zalesněny formou vzniku ostatní zeleně.  Rekultivace 

tohoto území má být ukončena v roce 2018. [11] 

17. OM – V. etapa, jih 

Na II. a IV. etapu rekultivace OM navazuje V. etapa, kterou tvoří plocha 

jihovýchodní části výsypky Obránců míru. Zahájení terénních úprav bylo v roce 2008, kdy 

musela být nejprve vybudována přístupová cesta dlouhá 1,2 km. Během biologické 

rekultivace je plánováno zalesnění 5,0 ha plochy a vytvoření plochy veřejné zeleně 

na území o rozloze 26,4 ha. Ukončení těchto procesů je plánováno do roku 2018.  

18. OM – V. etapa, sever 

Rekultivační práce na této ploše, která se nachází na náhorní plošině nové části 

výsypky Obránců míru, jsou plánovány do období od roku 2008 až do roku 2018. Během 

těchto let je nutno provést terénní úpravy, vybudování cest a odvodnění. V rámci 

biologické rekultivace je počítáno s provedením zemědělské rekultivace formou luk, které 

budou citlivě rozděleny lesními pásy na menší celky.  

19. OM – VII. etapa 

Plocha se nachází v severní části výsypky Obránců míru. Je součástí plánované 

V. etapy – sever a rozpracované III. etapy. Terénní úpravy započaly v roce 2010 a 

následovala rekultivace biologická. Ta má za úkol vytvořit kombinaci zalesnění a 

zatravnění a rovněž zemědělských ploch s trvalým zatravněním. V rámci ekologické 

stability má být vybudováno biocentrum s lokálním biokoridorem. Konec této etapy je 

plánován na rok 2020. 

20. OM – VIII. etapa 

Plochu této etapy tvoří centrální část výsypky Obránců míru. Úkolem je navázat 

na V. a VI. etapu. Rekultivační práce tohoto velmi členitého území umožňují vznik jednak 

zalesněných ploch, ale zároveň vybudování malých vodních ploch a luk. Tato etapa je 

plánována od roku 2011 do roku 2021. [11] 
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21. ČSA – vnitřní výsypka V. etapa 

Plocha V. etapy je velmi rozsáhlá a navazuje na východní část III. etapy, její 

samotné umístění je v jihovýchodní části vnitřní výsypky ČSA. Toto území se z větší části 

nachází pod kótou zatopení, což určuje ráz všem předpokládaným terénním úpravám. Vše 

je prováděno jen v nezbytném rozsahu. Nad kótou 230 m n. m. je plánována rekultivace 

lesnická a pod touto hranicí je plánováno plochu zatravnit. V rámci ekologické stability je 

navrženo vytvoření biocentra a lokálního biokoridoru. Ve východní části je pamatováno 

na ponechání části území pro případnou přeložku řeky Bíliny. Etapa byla zahájena v roce 

2012 a předpokládaným rokem ukončení je rok 2022. [11] 

22. Předběžný návrh rekultivace zbývající části území v období od roku 2013 

do vyuhlení 

V období od roku 2013 do závěrečné fáze rekultivace zbytkové jámy po vyuhlení 

by mělo být zrekultivováno ještě celkem cca 1 486 ha, z čehož 715 ha tvoří lesnické 

rekultivace, 71 ha ostatní rekultivace a 700 ha plocha jezera ČSA na kótě 180 m n. m. 

(objem jezera 235,8 mil. m
3
).  

Vlastní rekultivace zbývajících ploch bude provedena s převahou rekultivací 

lesnických, se zvýrazněním ekologické funkce vytvářené krajiny. Lesnická rekultivace je 

dělena na kategorii lesů hospodářských, u nichž jsou převažujícími funkcemi 

půdoochranná a hospodářská, a kategorii ostatní veřejné zeleně, kde převažuje funkce 

rekreační a krajinně estetická. U této kategorie jde o kombinaci zalesněných ploch 

s přírodními loukami v poměru 2 : 1. Zemědělská rekultivace (orná půda) v tomto území 

není navrhována vzhledem k absenci disponibilní ornice i nedostatečného venkovského 

osídlení v okolí. Příslušná váha je i přisouzena sportovně rekreačnímu pojetí, především 

ve vazbě na jezero zbytkové jámy. [11] 
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Tabulka 2 - Provedené a navrhované rekultivační zásahy v mostecko - komořanské oblasti 

Podle různých autorů lze náklady na provedení jednotlivých typů rekultivace za 

odpovídající zásahy vyčíslit následujícím způsobem. 

  realizace zeměděl. lesnická vodní 

ostatní vč. 

parků celkem 

1 ČSA, OM, Kopisty do 2002 27,8 415,5 0,2 36,5 480 

2 ČSA – z. sv. pl. A, B, C 1993-2004 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3 

3 OM – nad nádrží Chem. 1993-2004 0,0 53,9 0,7 4,7 59,4 

4 ČSA – z. sv. pl. D 1994-2005 0,0 3,3 0 0 3,3 

5 OM plocha III. A-2.etapa 1995-2005 0,0 21,8 1,9 1,9 25,6 

6 ČSA – v. v., dep. 1. etapa 1997-2007 0,0 0,0 0,0 8 8 

7 ČSA – v. v., dep. 2. etapa 1998-2008 0,0 24 0 4,7 28,7 

8 OM – IV. etapa, 1. č 1998-2008 0,0 0,0 0,0 72,1 72,1 

9 ČSA – v. v., I. etapa 1999-2008 30,3 32,4 21,7 23,9 108,3 

10 ČSA – v. v., II. etapa 1999-2008 15,4 8,3 13,2 33,9 70,8 

11 ČSA - okolí arboreta 1999-2009 0,0 4,9 1,3 31,1 37,2 

12 OM - VII. etapa, 1. č 2000-2010 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 

13 OM - VI. etapa 2005-2015 23,7 18,7 0,0 0,0 42,4 

14 OM - IV. etapa, 2. č 2007-2017 0,0 43,2 0,0 4,8 48,0 

15 ČSA - v. v., III. etapa 2007-2017 34,6 16,3 0,1 6,4 57,5 

16 ČSA -  v. v., IV. etapa 2008-2018 6,5 24,0 0,0 8,5 39,0 

17 OM - V. etapa, jih 2008-2018 0,0 5,0 0,0 24,6 29,6 

18 OM - V. etapa, sever 2008-2018 82,0 16,0 0,0 2,0 100,0 

19 OM - VII. etapa 2010-2020 15 10,2 0,0 58,3 83,5 

20 OM - VIII. etapa 2011-2021 0,0 19,0 2,0 42,0 63,0 

21 ČSA - v. v., V. etapa 2012-2022 0,0 18,0 0,0 92,0 110,0 

22 ČSA, OM 

po 2012 0,0 714,9 700,5 71,1 1 486,5 

Celkem 
 235,3 1 457,2 741,6 526,5 2 960,7 
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Tabulka 3 - Porovnání nákladů na jednotlivé druhy rekultivace dle různých zdrojů [17] 

Podklad/ 

druh 

rekultivace 

A 

(1000 Kč/ha) 

B 

(1000 Kč/ha) 

C 

(1000 Kč/ha) 

D 

(1000 Kč 

/ha) 

E 

(1000 

Kč/ha) 

F 

(1000 Kč 

/ha) 

G 

(1000 Kč   

/ha) 

Rekultivace 
zemědělská 

 111,3 - 
1168,1 

 
800,- 900,- 935,3 1646,7 

100 - 300 
(400 - 1100) 

1500,-  
 

Rekultivace 
lesnická 

 199,0 - 991,3 700 - 1150,- 1100-1350,- 529,3 1195,6 
300 - 600,- 

(600 - 1400) 
1950,- 

Rekultivace 
hydrická 

1970,8 - 
7754,- 

1300 -2400,- 1800,- 3311,5 1148,3 
1900 - 
7800,- 

1250 -
2105,- 

Rekultivace  
ostatní 

315,9 - 
2879,7 

900,- 1200,- 1675,4 560,- 300 - 2800,- 1205,- 

Spontánní 
(řízená) 
sukcese 

     10 - 50,-  

V následující tabulce jsou pak uvedeny náklady v milionech Kč na jednotlivé typy 

rekultivací v Komořanské oblasti mostecké části SHP dle různých autorů. 

Tabulka 4 - Rozpětí nákladů na realizaci rekultivačních akcí v Komořanské oblasti 

mostecké části 

 výměra A B C D E F G 

zeměděl. 235,3 26 275 188 0 212 0 220 0 387 0 94 259 242,7   

lesnická 1457,2 290 1 445 1 020 1 676 1 603 1 967 863 0 1 742 0 874 2 040 1726  

vodní 741,6 1 462 5 750 964 1 780 1 335 0 2 456 0 852 0 1 409 5 784 927 1561 

ostatní 

vč. parků 526,5 166 1 516 474 0 632 0 882 0 295 0 158 1 474 387  

A) Současný stav zahlazování důsledků hornické činnosti formou sanací a 

rekultivací včetně některých problémů spojených s touto činností. (Stiebitz J., 2001) [19] 

B) Zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných báňskou 

činností (průměrné ceny v Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.), (Dimitrovský K., 

1999) [15] 

C) Zemědělské, lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných báňskou 

činností (průměrné ceny v Severočeských dolech, a.s.), (Dimitrovský K., 1999) [19] 

D) Přehled všech rekultivací k 31. 12. 2006 (rekultivace ukončené v letech 2001-

2006), (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 2007) [17] 
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E) Přehled všech rekultivací k 31. 12. 2006 (údaje o rekultivacích započatých 

v r. 2000 a dále), (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., 2007) [17] 

F) Využívání přirozené a usměrňované ekologické sukcese při rekultivacích území 

dotčených těžbou nerostných surovin (Gremlica T. et. al., 2011) [16] 

G) Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (Valeš J., 2003.) [20] 

V následujících obr. č. 23, 24, 25, 26 jsou zobrazeny grafy, které vyjadřují náklady 

na jednotlivé typy rekultivací analyzovaného území podle výše uvedených autorů. 

 

Obrázek 23 - Náklady na zemědělskou rekultivaci Komořanské oblasti mostecké části SHP 

dle jednotlivých autorů v mil. Kč na výměru 235,3 ha rekultivované plochy 
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Obrázek 24 - Náklady na lesnickou rekultivaci Komořanské oblasti mostecké části SHP dle 

jednotlivých autorů v mil. Kč na výměru 1 457,2 ha rekultivované plochy 

 

Obrázek 25 - Náklady na hydrickou rekultivaci Komořanské oblasti mostecké části SHP 

dle jednotlivých autorů v mil. Kč na výměru 741,6 ha rekultivované plochy 
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Obrázek 26 - Náklady na ostatní rekultivaci Komořanské oblasti mostecké části SHP dle 

jednotlivých autorů v mil. Kč na výměru 526,5 ha rekultivované plochy 

5.1.2 Průměrné realizační náklady - výpočty 

Na základě výše uvedené tabulky a grafů byly vypočítány průměrné realizační 

náklady na různé typy rekultivací na sledovaném území. V minulosti byly přínosy 

rekultivací vyjadřovány především v realizačních cenách produktů vyrobených 

na zemědělských pozemcích nebo v realizačních cenách vytěženého dřeva.  

V současnosti lze dle metodiky Vráblíková et. al. (2009) vyjádřit ekologický 

přínos nově vzniklých biotopů na rekultivovaných plochách. Pro zjednodušení jsem 

porovnávala druhy ploch kategorizovaných podle mapy corine land cover (CLC) a 

porovnávala celkové realizační náklady rekultivace s hodnotou nově vzniklých biotopů 

uvedených v následující tabulce. [11] 

Tabulka 5 - Hodnoty biotopů, služeb ekosystémů a úředních cen území ČR v Kč/m
2
 podle 

Vráblíkové (2009) [11] 

LAND COVER 1:100000 Body průměr  

Hodnota biotopů 

(BVM)  

Hodnota 

ekosystém 

Úřední ceny 

Vyhl. MFČR  

  Kč /m
2
 Kč /m

2
      Kč /m

2
 

1.1.1. Souvislá městská zástavba   0 - 2,4  0 - 30 trend k 0  35-2250 

1.1.2. Nesouvislá městská zástavba  10,2 126     35-2250 
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1.2.1. Průmyslové a obchodní areály   0 - 2,9  0 - 33 trend k 0  35-2250 

1.2.2. Silniční a železniční síť s okolím  8,2 100     35-2250 

1.2.3. Přístavy  8,3 98     35-2250 

1.2.4. Letiště 11,9 148     35-2250 

1.3.1. Oblasti současné těžby surovin  13,4 166     35-2250 

1.3.2. Haldy a skládky  7,9 97    1 

1.3.3. Staveniště 7,1 88     35-2250 

1.4.1. Městské zelené plochy  19,3 238     35-820  

1.4.2. Sportovní a rekreační plochy  18,8 232     1-10 

2.1.1. Nezavlažovaná orná půda  11,2 138     2-10 

2.2.1. Vinice  15,2 188    42 

2.2.2. Sady, chmelnice a zahradní 

plantáže  14,2 175    42 

2.3.1. Louky a pastviny   20,8 257 37600  1-5 

2.4.2. Směsice polí luk a trvalých plodin  14,1 174     1-10 

2.4.3. Zemědělské oblasti s přirozenou 

vegetací  21,5 266     1-5 

3.1.1. Listnaté lesy  40,7 503 75000 30 

3.1.2. Jehličnaté lesy  26,2 324 50000 22 

3.1.3. Smíšené lesy  28,5 352 62500 26 

3.2.1. Přírodní pastviny  33 408    3 

3.2.2. Stepi a křoviny  53 655    1 

3.2.4. Přechodová stadia lesa a křovin  23,5 291    1 

3.3.2. Skály  39,8 492    1 

4.1.1. Mokřiny a močály  33,5 414 60000 1 

4.1.2. Rašeliniště 53,3 659    1 

5.1.1. Vodní toky  23,1 286    7 

5.1.2. Vodní plochy  18,7 231    7 
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Na rekultivovaných plochách vznikají následující biotopy: 

 orná nezavlažovaná půda (138 Kč/m
2
) 

 listnaté lesy (503 Kč/m
2
), smíšené lesy (352 Kč/m

2
), (€ 427, 5 Kč/m

2
) 

 vodní plochy (231 Kč/m
2
) 

 přírodní pastviny (408 Kč/m
2
), sportovní a rekreační plochy (232 Kč/m

2
), 

přechodová stadia lesa a křovin (291 Kč/m
2
), (€ 310, 33 Kč/m

2
) 

Pokud je na rekultivovaných plochách počítáno s výskytem většího počtu biotopů 

je proveden průměr ocenění jednotlivých biotopů.  

V následující tabulce jsou porovnávány náklady na realizaci jednotlivých typů 

rekultivací a porovnáváno s oceněním takto vzniklých biotopů [11] 

Tabulka 6 - Porovnání nákladů a ocenění nově vzniklých biotopů [11] 

 zemědělské lesnické hydrické ostatní 

Výměra rekultivovaných ploch na 

sledovaném území ha 

235,3 1 457,2 741,6 526,5 

Náklady realizace typů rekultivace ve 

sledovaném území v mil. Kč 

212,6 1 350,4  2 207,3  664,9 

Hodnota rekultivovaných ploch vyjádření 

pomocí ocenění biotopů v mil. Kč 

324,7 6 230,2 1 713,1 1 633,9 

Ve výše uvedené tabulce jsou porovnávány náklady rekultivace s oceněním 

biotopů takto vzniklých. Nejvyšší přínos podle Vráblíková (2009) mají biotopy vzniklé 

při realizaci lesnické rekultivace, kdy jsou náklady na provedenou rekultivaci 1 457,2 ha 

ploch 1 350,4 mil. Kč a takto vzniklý biotop je oceněn na 6 230,2 mil. Kč takřka 

trojnásobek realizačních nákladů. [11] 

Druhé nejvyšší ocenění biotopů mají ostatní rekultivace včetně parkových, kdy 

realizační náklady byly 664,9 mil Kč a hodnota takto vzniklých ploch byla vyčíslena 

na 1 633,9 mil. Kč.  

Jako třetí byly v pořadí oceněny rekultivace zemědělské, kdy jejich hodnota byla 

oceněna na 324,7 mil. Kč, a realizační náklady byly vyčísleny na 212,6 mil. Kč. 

Nejzajímavější bylo zjištění spojené s vodní (hydrickou) rekultivací. Tyto 

rekultivace jsou v současnosti ve většině SHP upřednostňovány díky nedostatku 

rekultivačních substrátů, a rovněž proto mohou upravit jeho mikroklima. Náklady 

na vytvoření hydrické rekultivace na sledovaném území byly vyčísleny na 2 207,3 mil. Kč, 

jejich hodnota však byla oceněna na pouhých 1 713,1 mil. Kč. Což může být vysvětleno 
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jednak vysokými realizačními náklady na hydrickou rekultivaci nebo tím, že vodní plochy 

nemají z hlediska ocenění biotopů takovou hodnotu jako biotopy suchozemské. [18] 
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Závěr 

Řešením sanací a rekultivací územního celku Komořansko je kombinace všech 

typů rekultivací. Největší podíl rekultivovaného území má lesnická rekultivace 

(1 457,2 ha), za kterou následuje rekultivace hydrická (741,6 ha), ostatní (526,5 ha) a 

na samém závěru je rekultivace zemědělská (235,3 ha).  

Na základě zjištěných a vypočítaných údajů lze konstatovat, že náklady a přínosy 

z jednotlivých typů rekultivací nejsou vždy shodné.  Z hlediska vzniku oceněných biotopů 

je nejlépe hodnocena rekultivace lesnická, kde nově vzniklý biotop dosahuje přínosu až 

trojnásobně vyššího než jsou náklady na jeho vznik. Ostatní rekultivace v tomto hodnocení 

dosahují dvou a půl násobku a nově vzniklé zemědělské plochy pak dosahují jeden a půl 

násobku přínosu. Nejzajímavější je zjištění, že rekultivace hydrická vychází v tomto 

hodnocení nejhůře. Její přínos byl vypočítán na pouhý 1,2 násobek. Přesto je tento typ 

rekultivace na území SHP v současné době upřednostňován, což souvisí s nedostatkem 

rekultivačního substrátu a schopností úpravy mikroklimatu tohoto území. 

 



 

 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] MOSTECKÁ UHELNÁ SPOLEČNOST a.s.: MOSTECKO – MINULOST A 

SOUČASNOST. MUS, a.s., 2001, 284 stran. 

[2]  DOLY A ÚPRAVNY KOMOŘANY, S.P.: KOMOŘANSKO – MINULOST A 

SOUČASNOST. 1. vyd. Aa/PRINT s.r.o., Lom u Mostu, 1993, 189 stran. 

[3] PECHAROVÁ, E., SVOBODA, I., VRBOVÁ, M.: OBNOVA JEZERNÍ KRAJINY 

POD KRUŠNÝMI HORAMI. 1. vyd. Lesnická práce, s. r. o., 2011 

[4] ŠTÝS, S.: KRAJINA NADĚJE, PROMĚNY ÚZEMÍ MEZI KADANÍ A BŘEZNEM. 

1. vyd. Ústecké tiskárny, s. r. o., 2014, 240 stran 

[5]  VALÁŠEK, V. A CHYTKA, L.: VELKÁ KRONIKA O HNĚDÉM UHLÍ. Výzkumný 

ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2009, 379 stran 

[6] ŠTÝS, S.: PROMĚNY MOSTECKA. Statutární město Most, 2012, 63 stran 

[7] ŠTÝS, S. a kol.: PROMĚNY SEVEROZÁPADU. 1.vyd. Český statistický úřad 

[8]  ŠTÝS, S.:  ZELENÉ PROMĚNY ČERNÉHO SEVERU ANEB PLASTICKÁ 

OPERACE PODKRUŠNOHORSKÉ KRAJINY. 1.vyd. Praha, 1995 

[9]  VRÁBLÍKOVÁ, J. a kol.: REVITALIZACE ÚZEMÍ V SEVERNÍCH ČECHÁCH. 

1.vyd. Ústí nad Labem: Universita J. E. Purkyně, 2011, 293 stran 

[10]  VRÁBLÍKOVÁ, J.: REVITALIZACE ANTROPOGENĚ POSTIŽENÉ KRAJINY 

V PODKRUŠNOHOŘÍ. I. ČÁST – PŘÍRODNÍ A SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ 

CHARAKTERISTIKY DISPARIT PRŮMYSLOVÉ KRAJINY V PODKRUŠNOHOŘÍ. 

1.vyd. Ústí nad Labem: Universita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2008, 

182 stran 

[11]  VRÁBLÍKOVÁ J., SEJÁK J., VRÁBLÍK P.: METODIKA REVITALIZACE 

KRAJINY V POSTIŽENÝCH REGIONECH PODKRUŠNOHOŘÍ, Ústí nad Labem: 

Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2009 

[12] KRYL, V. a kol.: POVRCHOVÉ DOBÝVÁNÍ LOŽISEK. 1.vyd. Ostrava: Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita, 1997, 266 stran 

[13] ČERMÁK, P. ONDRÁČEK, V.: REKULTIVACE ANTROPOZEMÍ VÝSYPEK 

SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVE – METODICKÁ POMŮCKA. 1.vyd. 

Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2006, 54 stran 

[14] FRÖHLICH, E. KRYL, V. a SIXTA, J.:  ZAHLAZENÍ HORNICKÉ ČINNOSTI A 

REKULTIVACE. 1.vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 

2002, 79 stran 



 

 
 

[15] DIMITROVSKÝ, K.: ZEMĚDĚLSKÉ, LESNICKÉ A HYDRICKÉ REKULTIVACE 

ÚZEMÍ OVLIVNĚNÝCH BÁŇSKOU ČINNOSTÍ. Praha 1999, Ústav zemědělských 

a potravinářských informací 

[16] GREMLICA T., et. al.: VYUŽÍVÁNÍ PŘIROZENÉ A USMĚRŇOVANÉ 

EKOLOGICKÉ SUKCESE PŘI REKULTIVACÍCH ÚZEMÍ DOTČENÝCH 

TĚŽBOU NEROSTNÝCH SUROVIN, Praha: Ústav pro ekopolitiku o. p. s., 2011 

[17] ROUTA M.: EKONOMICKÁ NÁROČNOST SANACE A REKULTIVACE 

V OBLASTI SOKOLOVSKA, Disertační práce, Praha: ČZU, Fakulta lesnická a 

dřevařská, 2009 

[18] SEJÁK J., et. al.: HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY, 

 Praha 2003 

[19] STIEBITZ J.: SOUČASNÝ STAV ZAHLAZOVÁNÍ DŮSLEDKŮ HORNICKÉ 

ČINNOSTI FORMOU SANACÍ A REKULTIVACÍ VČETNĚ NĚKTERÝCH 

PROBLÉMŮ SPOJENÝCH S TOUTO ČINNOSTÍ, Praha: Český báňský úřad, 2001 

[20] VALEŠ, J.: KONCEPCE ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH PŘED 

PRIVATIZACÍ HNĚDOUHELNÝCH TĚŽEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ V ÚSTECKÉM 

A KARLOVARSKÉM KRAJI, Most: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s., 2003 

[21] ZÁKON č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

[22] ZÁKON č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 

ve znění pozdějších předpisů 

[23] www.czechcoal.cz 

[24] www.geofond.cz  

[25] www.sdas.cz  

[26] www.zakonyprolidi.cz  

[27] www.mosteckejezero.cz  

[28]      www.sev-en.cz 

[29] www.rekultivace.kr-ustecky.cz 

[30] www.portal.cenia.cz 

[31] www.poh.cz 

[32] www.cs.wikipedia.org  

  

http://www.czechcoal.cz/
http://www.geofond.cz/
http://www.sdas.cz/
http://www.zakonyprolidi.cz/
http://www.mosteckejezero.cz/
http://www.sev-en.cz/
http://www.rekultivace.kr-ustecky.cz/
http://www.portal.cenia.cz/
http://www.poh.cz/
http://www.cs.wikipedia.org/


 

 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 - Lesnická rekultivace s malou vodní plochou v okolí Lomu Tušimice [25] ........ 6 

Obrázek 2 - Těžba uhlí na lomu Bílina (Velkorýpadlo těží skrývku) [25] ............................. 7 

Obrázek 3 - Lom Vršany [23] .............................................................................................. 10 

Obrázek 4 - Jezero Most [27] .............................................................................................. 12 

Obrázek 5 - Lom Chabařovice těsně před jeho uzavřením v roce 1990 [7] ........................ 13 

Obrázek 6 - Lom Chabařovice po rekultivaci v roce 2005 – jezero Milada [7] ................. 14 

Obrázek 7 - Rekultivace v SHP k 31. 12. 2010 (v hektarech a v procentech) [9] ............... 16 

Obrázek 8 - Bilance těžbou dotčených ploch v SHP celkem k 31. 12. 2010 [7] .................. 17 

Obrázek 9 - Rekultivace hnědouhelných dolů v SHP k 31. 12. 2010 [7]............................. 19 

Obrázek 10 - Lesnická rekultivace na bývalém lomu Šmeral [6] ........................................ 22 

Obrázek 11 - Rekultivace Velebudické výsypky – dostihový areál Hipodrom [6] ............... 22 

Obrázek 12 - Legislativní opatření realizace rekultivací v ČR [7] ..................................... 25 

Obrázek 13 - Areál Benedikt – před a po ukončení rekultivace [6] .................................... 27 

Obrázek 14 - Plánované způsoby rekultivací v SHP do r. 2050 [29] .................................. 28 

Obrázek 15 - Zrekultivovaná krajina v okolí lomu Chabařovice – Jezero Milada [29] ..... 30 

Obrázek 16 - Plánovaný konečný stav Jezera Most [27] .................................................... 31 

Obrázek 17 - Lom Bílina [25] .............................................................................................. 32 

Obrázek 18 - Přehled rekultivačních ploch lomu ČSA [30] ................................................ 33 

Obrázek 19 - Lom Vršany [23] ............................................................................................ 34 

Obrázek 20 - Napouštění lomu Medard – Libík z toku Ohře v r. 2011 – 2015 [31] ........... 36 

Obrázek 21 - Mapa jezera Medard a Jiří po zatopení zbytkových jam lomu Medard – Libík 

a lomu Jiří – Družba [31] .................................................................................................... 37 

Obrázek 22 - Napouštění jezer ve zbytkových jámách lomů v SHP po ukončení těžby [4] . 39 

Obrázek 23 - Náklady na zemědělskou rekultivaci Komořanské oblasti mostecké části SHP 

dle jednotlivých autorů v mil. Kč na výměru 235,3 ha rekultivované plochy ...................... 48 

Obrázek 24 - Náklady na lesnickou rekultivaci Komořanské oblasti mostecké části SHP dle 

jednotlivých autorů v mil. Kč na výměru 1 457,2 ha rekultivované plochy ......................... 49 

Obrázek 25 - Náklady na hydrickou rekultivaci Komořanské oblasti mostecké části SHP 

dle jednotlivých autorů v mil. Kč na výměru 741,6 ha rekultivované plochy ...................... 49 

Obrázek 26 - Náklady na ostatní rekultivaci Komořanské oblasti mostecké části SHP dle 

jednotlivých autorů v mil. Kč na výměru 526,5 ha rekultivované plochy ............................ 50 

Obrázek 27 - Severní energetická a. s. - Lom ČSA a Důl Centrum ..................................... 60 

Obrázek 28 - Severní energetická a. s. - Výsypka OM ........................................................ 60 

Obrázek 29 - Plochy rekultivací lokality ČSA, Žižka, Centrum ........................................... 61 

Obrázek 30 - Rekultivace bočních svahů Lomu ČSA ........................................................... 62 

Obrázek 31 - Rekultivace na výsypce OM ........................................................................... 62 

Obrázek 32 - Rekultivace na vnitřní výsypce OM ................................................................ 63 

Obrázek 33 - Ostatní rekultivace na výsypce OM ............................................................... 63 

  



 

 
 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ 

Tabulka 1 - Rekultivace na lomu ČSA (v ha) [28] ................................................................. 9 

Tabulka 2 - Provedené a navrhované rekultivační zásahy v mostecko - komořanské oblasti 

SHD ...................................................................................................................................... 46 

Tabulka 3 - Porovnání nákladů na jednotlivé druhy rekultivace dle různých zdrojů [17].. 47 

Tabulka 4 - Rozpětí nákladů na realizaci rekultivačních akcí v Komořanské oblasti 

mostecké části ...................................................................................................................... 47 

Tabulka 5 - Hodnoty biotopů, služeb ekosystémů a úředních cen území ČR v Kč/m
2
 podle 

Vráblíkové (2009) [11] ........................................................................................................ 50 

Tabulka 6 - Porovnání nákladů a ocenění nově vzniklých biotopů [11] ............................. 52 

  



 

 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Tabulky - souhrn rekultivací Severní energetická a.s. 

Příloha č. 2 – Plochy rekultivací lokality ČSA, Žižka, Centrum 

Příloha č. 3 – Mapa rekultivací – lom ČSA, OM 

Příloha č. 4 – Fotodokumentace 

  



 

 
 

 

Obrázek 27 - Severní energetická a. s. - Lom ČSA a Důl Centrum 

 

Obrázek 28 - Severní energetická a. s. - Výsypka OM 



 

 
 

 

Obrázek 29 - Plochy rekultivací lokality ČSA, Žižka, Centrum 



 

 
 

 

Obrázek 30 - Rekultivace bočních svahů Lomu ČSA  

 

Obrázek 31 - Rekultivace na výsypce OM 



 

 
 

 

Obrázek 32 - Rekultivace na vnitřní výsypce OM 

 

Obrázek 33 - Ostatní rekultivace na výsypce OM 


