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Summary 

The bachelor thesis deals with the proposal of land reclamation in the area which has 

been affected by the open coal mine between Mariánské Radčice and Bílina mine. The 

thesis regards not only this area but also practical proposals in terms of its future 

restoration – the hydrologic, forestry and recreation one as well as building a water 

reservoir, access path and some auxiliary facilities. At the end of this thesis, the 

economical analysis of the whole project is given, including necessary costs and expenses 

as regards to this facility operation. 

Key words: land reclamation, coal mining, water reservoir, construction object, access 

path, economical analysis 

 

 

Anotace 

Bakalářská práce se zabývá návrhem rekultivace prostoru zasaženého povrchovou 

těžbou hnědého uhlí mezi obcí Mariánské Radčice a dolem Bílina. Práce obsahuje nejenom 

charakteristiku tohoto prostoru, ale i praktické návrhy pro jeho využití z hlediska hydrické, 

lesnické a rekreační revitalizace, včetně vybudování vodní nádrže, přilehlého stavebního 

objektu, přístupové komunikace a příslušných pomocných zařízení. V závěru práce je 

vypracováno ekonomické vyhodnocení celého projektu z hlediska potřebných finančních 

nákladů, případně i nákladů na provozování tohoto rekreačního objektu. 

Klíčová slova: rekultivace, těžba uhlí, revitalizace, vodní nádrž, stavební objekt, 

přístupová komunikace, ekonomické vyhodnocení 
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Seznam použitých zkratek 

ČSN Česká technická norma 

ČR Česká republika 

DN Diameter Nominal (Jmenovitý průměr) 

MR1 Čerpací stanice Mariánské Radčice 1 

SD Severočeské doly 

SO Stavební objekt 
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1 ÚVOD 

Velká část katastru obce Mariánské Radčice v okrese Most byla zasažena nejprve 

hlubinným a následně povrchovým dobýváním hnědého uhlí v lomu Bílina, který je 

součástí Severočeských dolů. Tato lokalita nebyla sice dotčena přímou těžbou uhelné 

suroviny, ale vzhledem k bezprostřednímu sousedství lomu a přilehlé vnější výsypky došlo 

na tomto území k výraznému krajinnému i ekologickému znehodnocení. Byly zde 

narušeny přirozené vztahy mezi biologickými společenstvy, právě tak jako ustala v této 

krajině po staletí trvající zemědělská činnost. Celá velká oblast se změnila v pustou pláň, 

v níž je patrný deficit podzemní i povrchové vody a znehodnocení svrchního půdního 

horizontu. 

Obec Mariánské Radčice proto uzavřela s vedením těžební společnosti dvoustranné 

dohody, v nichž se Severočeské doly a.s. zavazují poskytnout potřebné finanční dotace na 

vypracování rekultivačních a revitalizačních projektů a na jejich praktickou realizaci. Na 

základě těchto dohod byl zpracován projekt revitalizace části dotčeného území v 

severovýchodním okraji obecního katastru, který zahrnuje plány na vybudování vodní 

retenční nádrže s přilehlým stavebním objektem a přístupovou komunikací. 

Cílem těchto revitalizačních činností je vytvoření ekologicky vyvážené lokality, 

která by také vhodným způsobem sloužila obyvatelům obce. Následující text bakalářské 

práce má za úkol shromáždit relevantní informace z odborné literatury a popsat plán 

revitalizačních záměrů v této lokalitě včetně zhodnocení tohoto projektu z hlediska 

ekonomického.  

Otázkou ale zůstává, jak se na celém záměru projeví potenciální prolomení limitů 

těžby, které byly stanoveny v roce 1991, tedy v době, kdy nebylo možné předvídat budoucí 

situaci ohledně energetické bezpečnosti státu. Potenciální krize v zásobování ropou a 

zemním plynem (při známé nevhodnosti území pro alternativní zdroje elektřiny) dnes vede 

k úvahám o částečném, případně také úplném prolomení limitů, za které se lomy v oblasti 

neměly dostat. V takovém případě by plánovaná sanace území musela proběhnout jiným 

způsobem a v jiné době. 



Karin Kováčová: Revitalizace prostoru mezi obcí Mariánské Radčice a dolem Bílina 

2014 2 

2 CHARAKTERISTIKA PROSTORU ZASAŽENÉHO 

TĚŽBOU 

Povrchová těžba hnědého uhlí v lomu Bílina má bezprostřední negativní vliv 

nejenom na prostor, kde je prováděna těžební činnost, ale i na území s lomem 

bezprostředně související. I v nich lze totiž sledovat nežádoucí narušení životního 

prostředí, změny fungování ekosystémů, přeměnu krajiny a logické změny v jejím využití. 

Území, kterým se zabývá následující text, patří do této kategorie a nachází se mezi obcí 

Mariánské Radčice a těžbou dotčeným prostorem bílinského povrchového lomu. 

2.1 Obec Mariánské Radčice 

Na katastrálním území obce Mariánské Radčice je možno vysledovat prvotní lidské 

osídlení již v neolitu. Ve středověku byla ves v majetku zemanského rodu Radků či 

Radkových, jejichž jméno přešlo i do názvu osady. V německé podobě „Reitschitz“ je 

obec zmiňována v dokumentu české královské kanceláře v roce 1341. Toto jméno nesla 

ves až do roku 1859, kdy bylo ministerským výnosem změněno na „Maria Ratschitz“. 

Obec byla v poddanství oseckého kláštera až do provedení správní reformy v polovině 

XIX. století. Cisterciácký konvent z Oseku vybudoval v průběhu staletí v Mariánských 

Radčicích faru a poutní areál, který funguje až do současnosti. 

V druhé polovině XX. století byla obec vystavena bezprostřednímu nebezpečí zániku 

vzhledem k postupu dobývací fronty nedalekého lomu Bílina. Této zkáze podlehla i blízká 

obec Libkovice. Až stanovení těžebních limitů počátkem 90. let vytvořilo podmínky pro 

další nerušný rozvoj obce, v níž v současné době žije asi 450 stálých obyvatel. 

Mariánské Radčice se nacházejí v podkrušnohorské části Ústeckého kraje, přičemž 

její příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Litvínov, které je vzdáleno přibližně 6 

km. Statutární město Most leží od obce zhruba 10 km jižním směrem. Katastrální území 

obce, do nějž je zahrnuta i zbývající plocha zbořených Libkovic, měří téměř 1 250 hektarů, 

přičemž výměra orné půdy tvoří méně než 20 % [1], [2], [3]. 
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2.2 Doly Bílina 

Počátky těžby uhlí v českých zemích ve středověku byly nevýrazné a po dlouhou 

dobu zůstávalo dobývání uhlí zcela nevýznamnou částí celkové hornické činnosti [4]. To 

bylo dáno jednak minimální potřebou energie v nerozvinutém průmyslu a také přírodními 

podmínkami (např. dostatkem dřeva z pohraničních hvozdů či využíváním energie vodních 

toků). Kronikářské záznamy i údaje z archivů královských úřadů a městských magistrátů 

se zmiňují o počínajícím dobývání uhlí až začátkem XV. století. Až v páté dekádě XVIII. 

století dochází s nástupem průmyslové revoluce k obratu také v dobývání černého a 

hnědého uhlí, které začíná být využíváno jako důležitá energetická surovina. Těžba uhlí a 

jeho využívání coby alternativy dřevní hmoty bylo podporováno i ze strany centrální vlády 

habsburského soustátí, o čemž svědčí např. znění reskriptu císařovny Marie Terezie z roku 

1757. Stále však převládala těžba této suroviny pouze pro lokální spotřebu bez výrazného a 

efektivního finančního zisku. Navíc, jak dokládají četné prameny, se těžená surovina 

nepoužívala primárně k vytápění, nýbrž se spalovala na haldách a popel sloužil jako 

výborné hnojivo. Toto spalování bylo mimochodem příčinou stížností místních obyvatel až 

ve Vídni. K širšímu využití uhlí jako zdroji tepla chyběla vhodně upravená topeniště. Na 

druhé straně se nově vznikající odvětví těžby stalo spásou pro odborníky z upadajících 

rudných dolů v Krušných horách – tito lidé pak vstupovali do služeb šlechtických těžařů 

v pánvi [5]. 

Bílinsko patří vzhledem k dlouhotrvající těžbě uhlí mezi nejhůře zasažená území 

našeho státu. První hnědé uhlí u Bíliny se těžilo již v roce 1750 ze štoly u Chudeřic a o rok 

později v lokalitě proti bývalému starému bílinskému nádraží. Obě místa se nacházela na 

pozemcích, patřících ke knížecímu panství rodu Lobkoviczů. Uhelné sloje byly nalezeny 

také u Jakubova Světce, Duchcova a Teplic-Šanova [6]. Velký rozvoj těžby v tomto 

podkrušnohorském regionu nastal v předminulém století vzhledem ke stále stoupající 

poptávce po uhlí. První uhelný lom s využitím parního rypadla byl v oblasti provozován od 

roku 1884 u Ledvic [7]. Počátek kontinuální těžby na lokalitě je datován do poloviny 50. 

let XX. století – od té doby se pouze z povrchového dolu Bílina vytěžilo téměř 240 mil. tun 

hnědého uhlí (konkrétně mezi lety 1955 až 2006). Tato těžba byla také příčinou velikých 

přesunů skrývkových materiálů.  
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Translokace skrývky byla vždy považována za velkou zátěž pro životní prostředí a za 

zásadně negativní jev v krajině. V současné době však staré výsypky skýtají možnost 

dalšího tvarování a postupné rekultivace, takže v některých případech lze konečnou 

revitalizací nastolit lepší ekologický stav, než byl v této oblasti před počátkem těžby 

[4], [8]. 

Těžební oblast Bílinska vykazuje následující specifika: pánevní struktura je výrazně 

ohraničena krušnohorským krystalinikem a okrajem Českého středohoří, které je 

neovulkanického původu. Uhelná sloj je uložena ve značné průměrné hloubce (okolo 

190 m) a její výchoz bývá značně strmý. Plochy, přecházející přes bývalou hlubinnou 

těžbu, mají velký rozsah. Opuštěné malé lomy z 1. poloviny. XX. stol. jsou kumulovány ve 

značné hustotě a konečně těžba uhlí zasahuje až do míst, v nichž pramení přírodní 

minerální a léčivé vody. Z těchto důvodů, právě tak jako kvůli značné hustotě lidských 

sídel na tomto území, se těžební činnost musí vyrovnat s reálnou absencí potřebně velkých 

ploch pro vnější výsypky odtěžených skrývkových horninových materiálů [9]. 

Povrchový důl Bílina se rozprostírá v rovině mezi Krušnými horami a Českým 

středohořím. Rekultivační studie prokázaly, že optimální ekologicko-krajinářské hodnoty 

s přihlédnutím k sociálním a ekonomickým potřebám, mohou být při revitalizaci tohoto 

těžebního území dosaženy při zachování a splnění obecných environmentálních zásad [10]. 

Výhodou při realizaci rekultivačních záměrů v této oblasti je skutečnost, že areál 

Bílinského lomu těsně přiléhá ke dříve rekultivované Střimické výsypce, v jejímž 

bezprostředním sousedství se rozkládá jezero Most (napuštěná zbytková jáma dolu 

Ležáky), a na západní straně navazuje na území Růžodolské výsypky [4]. 

2.2.1 Geologie těžebního území 

Bílinský povrchový lom se rozkládá v podkrušnohorské pánvi, jejíž podložní 

sedimentární horizonty jsou tvořeny z krušnohorských krystalinických pararul a ortorul, 

přičemž na jejím severním okraji lze nalézt tělesa paleozoického křemenného porfyru. 

V jihovýchodní části pánve vystupují k povrchu vápencové a slínovcové sedimenty 

cenomanského stáří, které jsou rovněž usazeny na podložních rulách.  
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Těleso teplického ryolitu proniká do těchto sedimentárních horizontů směrem od 

východu (z hlediska hydrogeologického podléhá ochraně, neboť tvoří kolektor termálních 

pramenů teplické lázeňské oblasti). Sedimenty z období svrchní křídy jsou podložím 

terciérních vulkanitů (čedičového, tufového, tufitového, tefritového a bazanitového 

charakteru) s průměrnou mocností zhruba 50 metrů, přičemž v severozápadní části 

zájmového území dochází k poklesu jejich mocnosti. Tyto vulkanity bývají značně 

zjílovatělé. V tufitických jílech a jílovcích, které tvoří také podložní souvrství hlavní sloje, 

se na některých místech nacházejí uhelně-jílovité slojky. Uhelná sloj se v severní části 

zájmového území vyznačuje třílávkovou podobou, v nichž absentují proplástky. Vyznačuje 

se jednotností, optimální kvalitou a mocností okolo 30 metrů; její těleso je historicky 

přerubáno hlubinnou těžbou. Sloj je charakteristická deltovitým vývojem (kromě severního 

okraje), přičemž nejvýznačnější sledy sedimentárních souvrství mají jílovitý, pískovitý a 

přechodně klastický typ. Normální vývoj jedné uhelné sloje je překryt písčitými sedimenty 

v nadloží. Anomální vývoj jedné sloje se vyznačuje buďto naprostou absencí usazenin 

nebo nepravidelným a proměnlivým výskytem písčitých pásem, případně výskytem pásem 

zcela bezeslojových, jako např. na libčickém katastru. Anomální oblasti se vyznačují velmi 

komplikovanou geologickou stavbou s mocností uhelných pásů kolem 35 metrů. 

Nadložní komplex je tvořen jílovitým horizontem (mocnosti 20-80 metrů), nad nímž 

se nalézá mohutný písčitý vývoj deltovitého charakteru (mocnost nad 100 metrů) z jemně 

i hrubě zrnitých písků s prachovcovými, pelokarbonátovými, písčitojílovitými 

a pískovcovými složkami. Směrem k jihu mocnost tohoto horizontu klesá, právě tak jako 

na hranicích anomálního vývoje na severu.  

V oblasti sousedící se zrušeným Lomským potokem se nalézají až 10 metrů mocné 

kvartérní sedimenty, v nichž převládá podíl sprašových hlín, proluviálních štěrkopísků, 

diluviálních jílovitých hlín, fluviálních štěrků a jílových náplavů [11]. 

2.2.2 Hydrogeologie 

Hydrogeologický charakter oblasti dolu Bílina se vyznačuje velikou složitostí a 

různorodostí. Tělesa krušnohorského krystalinika jsou jen minimálně propustná, a to pouze 

přes pukliny a zlomy a poruchová pásma. Oproti tomu ryolit vykazuje propustnost vyšší, 

protože se v něm nacházejí rozevřené pukliny, jakož i pásma drcení. 
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Svrchnokřídové pískovcové a křemencové sedimenty mají vcelku dobrou 

propustnost, ale naopak slínovce tvoří hydrogeologický izolátor. Stejný izolační charakter 

mají i podložní horizonty tvořené terciérními vulkanity s jílovým vývojem. 

Pokud jsou uhelné sloje nenarušené těžební činností, je jejich propustnost pouze 

slabě puklinová, zatímco sloje již historicky přerubané hlubinným dobýváním se vyznačují 

maximální propustností vody. Ta zasakuje do sloje buďto přímo v oblasti výchozů nebo 

přes nadložní písčité horizonty a vzácně i přes krystalinikum. Velmi dobře prostupuje voda 

přes pásmo terciérních nadložních písků, jejichž propustnost je proměnlivá ve směru 

horizontálním i vertikálním, což je způsobeno vložkami pískových, písčitojílovitých a 

jílových materiálů. Ačkoliv jílové a jílovcové sedimenty v nadložním i v uhelném 

souvrství se vyznačují skoro dokonalou nepropustností a izolují sloj od vody, pronikající 

z vyšších pískových vrstev, jsou v některých lokalitách narušeny kuřavkovými průvaly a 

také několika účelovými vrty. Rovněž niva toku Bíliny tvoří významný kvartérní kolektor. 

Podobný charakter mají také původní nivy dnes přeloženého Radčického a Lomského 

potoka. Nejkomplikovanější je hydrogeologická situace v centrální oblasti lomu. 

Podstatným problémem je zde fakt, že ani další postup dobývací činnosti nebude mít vliv 

na přítoky z oblasti Krušných hor, zatímco na jihu dotčeného území byly již výchozy 

v podstatě vytěženy a místo nich se nacházejí vnitřní výsypky. 

Sekundární důlní voda, která protéká volnými prostorami po těžební činnosti, vytváří 

tzv. stařinový vodní systém. V podstatném úseku centrálního území lomu strmě vybíhá 

sloj, která byla historicky prorubána hlubinným způsobem. Hlubinná těžba měla za 

následek vytvoření systému preferenčních cest, jimiž průniková voda vstupuje do 

stařinového systému a proniká k centrální geologické depresi. V lokalitě dílčí deprese 

došlo k vytvoření zvodní stařinových vod. Voda z těchto zvodní je čerpána čerpací stanicí 

MR1 na dole Koh-i-noor a také na dole Centrum, přičemž čerpání na MR1 bude 

pokračovat až do konce dobývací činnosti. Voda do stařinových zvodní pochází z největší 

částí z dešťových srážek, malá část pochází z nadloží (narušené kuřavkové horizonty). Po 

ukončení činnosti MR1 dojde k zatápění nejníže položené části pánve. Vodní hladina 

v Koh-i-nooru II splyne s nádrží Koh-i-noor-Alexander a dojde k následnému vzdutí na 

kótu + 60 metrů. Přitom dojde k průsaku vody z Koh-i-nooru II do stařin dolu Venuše a 

přes spojovací chodbu do dolu Masaryk. 
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Původní studie z počátku 90. let navrhovaly oddělení vody z napouštěných jezer od 

vody stařinové kvůli riziku acidifikace vody v těchto vodních nádržích. Změna náhledu na 

izolaci jezerní vodní masy od stařinových průniků nastala, když bylo prokázáno, že 

předpokládaná acidifikace je kvantitativně i  kvalitativně menším nebezpečím než 

eutrofizace. Proto je izolace jezera Most prováděna pouze kvůli ochraně bývalých dolů a 

lomů před zatopením. Studie rovněž předpokládají, že na lomu Bílina nedojde k naplnění 

stařinového systému až k přelivové kótě a že stařinová voda bude odváděna do jezerní 

nádrže Bílina. Tyto návrhy netěsněného systému stařinové vody je třeba důkladně ověřit, 

aby nedošlo k nežádoucímu negativnímu vlivu na ryolitovou zvodeň v ochranném pásmu 

teplických lázeňských pramenů [10], [11], [35]. 

2.2.3 Hydrologie 

Území lomu Bílina se rozkládá v povodí několika potoků, které kdysi ústily do řeky 

Bíliny a z toho důvodu si postupující těžební činnost i lokalizace vnější výsypky Pokrok 

vyžádala významné změny vodohospodářské situace. Nejdůležitějšími akcemi v tomto 

směru bylo přeložení toku Klášterského potoka a dále vybudování kanálu, který 

podchycuje potoky Osecký, Loučenský, Lomský, Radčický a Hájský, jež jsou tímto 

způsobem převedeny do Všechlapské přehrady a následně do koryta řeky Bíliny. Z toho 

důvodu je realizován průtok nezbytného hygienického minima pro obce Mariánské 

Radčice a Lom přes zbytková koryta obou stejnojmenných potoků. Tato voda 

s povrchovou vodou z oblasti podpovodí, která je zachytávána v nádržích nad skrývkovou 

hranou, je odváděna rovněž do Klášterské přeložky. Plánované napouštění jezera zbytkové 

jamy dolu Bílina bude realizováno pomocí určitého podílu vody pouze z Lomského a 

Radčického potoka, neboť výsypka Pokrok zabraňuje přívodu vody z Klášterské přeložky 

do plánované vodní nádrže. Pro srovnání je průměrný průtok potoků v bodě vstupu do 

přeložky 154 l.s
-1

, zatímco průměrný průtok řeky Bíliny na hranici stejnojmenného města 

dosahuje 2 410 l.s
-1

 [11]. 

2.2.4 Klimatická data 

Zájmové území zmiňovaného lomu se rozkládá v oblasti mírně teplého, suchého 

klimatu s následnou charakteristikou: průměr roční teploty je 7,6°C, přičemž roční průměr 

vodních srážek je 510 mm a průměr výparů z vodní hladiny je 730 mm.  
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Měsíc červenec vykazuje maximální hodnoty teplot, zatímco minimální hodnoty 

teplot jsou naměřeny v měsíci lednu. Větry proudí převážně ze směru SZ, Z nebo JZ a 

relativní roční průměr vykazuje 17 % větrných dnů [11]. 

2.3 Rekultivační obnova krajiny 

Rakouský horní zákon z roku 1852 stanovoval povinnosti pro podnikatele v důlních 

činnostech mimo jiné i v péči o navrácení dotčených pozemků k přirozeným účelům. 

Začátkem XX. století bylo rekultivováno téměř 500 ha těchto pozemků v Podkrušnohoří. 

Rekultivace došly velkého rozmachu po vypracování tzv. Generelu rekultivací v letech 

1958-1960, který je neustále obnovován a je pokládán za celosvětově unikátní strategický 

dokument. Také Severočeské doly, a. s. implementovaly principy tohoto materiálu do 

svého souhrnného plánu sanací a rekultivací, jehož zaměření, cíle a strategie jsou aktuálně 

upravovány na základě nových poznatků i společenských poměrů [12]. 

Ve zmíněném Generelu a v dokumentech z něj odvozených je soustava sanací a 

rekultivací rozčleněna do několika úseků: Nejprve je uskutečňována průzkumná koncepční 

projektová činnost v rámci přípravy rekultivace, a to již v průběhu samotného dolování, 

přičemž je kladen důraz na tvorbu zdrojů a patřičných podmínek následné rekultivace. Poté 

následuje různým způsobem prováděná tzv. technická rekultivace, kdy je dotčené území 

upravováno z hlediska krajinotvorby a tvaru vodní sítě. Tím jsou technicky připraveny 

optimální předpoklady pro další rekultivační práce. Základní etapou celé této činnosti je 

tzv. rekultivace biologická, při níž se provádí vytváření lesních a parkových porostů včetně 

výsadby vegetace v blízkosti vodních toků s cílem vytváření potřebných biokoridorů. Jinou 

formou je zemědělský způsob rekultivace, kdy je renovována a sanována zemědělská půda, 

ať již orná nebo využívaná pro sady, louky či vinice; dále rekreační rekultivace s 

budováním zelených ploch pro sport nebo rekreaci (např. golfová hřiště) a také hydrická 

rekultivace, kdy jsou zakládány nové vodoteče nebo vodní nádrže [13]. 

2.3.1 Hydricko-technická rekultivace území zasažených těžbou 

Velmi vhodným způsobem rekultivace území zasažených těžbou je zatopení 

těžebních jam, v nichž se bude dlouhodobě vyskytovat vysoce kvalitní oligotrofní voda.  
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Pro realizaci této formy hydrické rekultivace je zapotřebí provést i příslušné sanační 

a technické úpravy příslušných lokalit. Jde především o důkladné utěsnění dna zbytkové 

jámy a propustného nadloží, čímž je zamezeno nežádoucímu prostupování podzemní vody 

do vznikající nádrže. Dále je nutno vhodně stabilizovat břehy, přičemž je třeba zachovat 

členitost břehových prvků a zpevnit je kamennými záhozy, geotextilií a patřičnými 

dřevinami i travinami. Důležitým aspektem provedené rekultivace je snaha o to, aby 

jezerní voda byla co nejkvalitnější, což je základním předpokladem jejího následného 

všestranného využití. Požadované vlastnosti vody závisejí především na charakteru 

vodních zdrojů, napouštěcí rychlosti, hloubce nádrže a na jejím objemu, jakož i na stavu 

příslušného povodí. K zabránění nežádoucích eutrofizačních procesů ve vodním prostředí 

je nutno omezit přísun živin, zvětšit hloubku nádrže a co nejvíce prodloužit časový interval 

zadržování vodní masy. Dalším nebezpečím pro kvalitu vody v umělých jezerech je 

acidifikace vody z kyselých srážek, které lze předejít zajištěním vhodného stupně 

zásaditosti vody [14]. 

Je také nutno co nejvíce snížit riziko kontaminace jezerní vody patogenními 

mikroorganismy z napouštěcí vody z okolních vodních zdrojů. Je nutno sledovat a 

vyhodnocovat čistotu vody, aby se zabránilo možnosti vzniku biologických nebo 

zdravotních rizik. 

Také zvýšené koncentrace železa vytvářejí riziko pro život vodní mikrofauny. Při 

překročení limitních hodnot se ionty železa na tělech těchto drobných živočichů srážejí, a 

tím jim znemožňují dýchání. Toto nebezpečí je možno odstranit vytvářením dlouhotrasých 

přiváděcích toků s nízkou hloubkou, které jsou obklopeny mokřadními loukami. 

Ekosystém mokřadů dokáže zadržet železo a snížit jeho obsah ve vodě na přijatelnou 

koncentraci. Vlhkomilná flóra mokřadních luk také výrazným způsobem zmenšuje obsah 

amoniaku ve vodě, neboť v průběhu fotosyntézy je amoniak odváděn do atmosféry. 

Rovněž rizikové toxické kovy se mohou spolu se železem absorbovat do kořenových pletiv 

bažinných rostlin ještě před přívodem do nádrže, a proto je předpoklad, že se v jezerní 

vodě budou vyskytovat pouze ve velmi nízkých koncentracích. Jejich zbytkové ionty se při 

zajištění vhodné délky času zadržení vody v nádrži trvale usadí v sedimentech jezerního 

dna. 
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Z výše zmíněných důvodů je patrné, že při hydrické rekultivaci by se močálová a 

mokřadní území v okolí napouštěných jezer nejenom neměla likvidovat, ale bylo by 

žádoucí je i vytvářet (toto pravidlo bylo bezprecedentně porušeno v případě zbytkové jámy 

lomu Chabařovice, kde došlo k důsledné likvidaci všech okolních mokřadů a nádrží). Proto 

se už při projektování tyto plochy zakreslují do map a po konečných rekultivačních pracích 

jsou vloženy do katastru nemovitostí v kategorii „pozemky vodní - využití jako močály“. 

Jejich význam spočívá samozřejmě nejen v zajišťování kvality vstupní vody do jezera, ale 

samy o sobě jsou také a především významnými ekologickými a krajinnými prvky 

s rozmanitými biosystémy [12]. 

Jezera po napouštění zbytkových jam nebo vodní nádrže na územích, která přiléhají 

k území zasažených těžbou, mají mnohostranné využití. Jde zejména o zásobárny pitné 

vody (tam kde je to možné), o vodní plochy se sportovním či rekreačním zaměřením jejich 

využití či o nádrže ve formě klasických rybníků, které se dají využít i pro chov ryb [13], 

[15], [16], [17]. 

2.3.2 Rekultivace a revitalizace dotčeného území 

Cílem rekultivačních a revitalizačních činností je obnova ekologických, 

ekonomických i sociálních funkcí krajiny zasažené těžbou uhlí. Tyto činnosti zle rozdělit 

na přímou rekultivaci a celkovou revitalizaci [8], [18]. 

Přímá rekultivace je pouze část komplexu revitalizačních činností, které mají za úkol 

znovu včlenit sanovaná území do přirozené krajiny. K provádění rekultivačních prací jsou 

vypracovány plány, ať už přímo v těžebních společnostech nebo v územních plánech 

dotčených obcí, které spolu organicky souvisejí. Rekultivace jsou realizovány na základě 

poznatků mnoha vědních oborů. Pro moderní a úspěšný proces rekultivací je zapotřebí 

spolupráce geologů, pedologů, hydrologů, klimatologů, biologů, ekologů, 

environmentálních inženýrů a dalších odborníků, neboť oblasti, které rekultivační práce 

zasahují a ovlivňují, jsou velmi široké (zemědělská a lesnická činnost, vodohospodářská a 

meliorační činnost, stavební obory a podobně). Konečným cílem rekultivací je tedy 

organickým způsobem včlenit sanovaná území do fungující krajiny tak, aby s ní v podstatě 

zcela přirozeně a nepozorovaně splynula [19]. 
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Tím již rekultivace přechází do závěrečného procesu celkové revitalizace, která má 

za cíl finálním způsobem upravit rekultivovaná území tak, aby byla obnovena přirozená 

funkce ekologických systémů a zároveň aby na tomto území byly vytvořeny krajinné 

fenomény vhodného charakteru [20]. Ačkoliv se krajina revitalizací nikdy nemůže zcela 

obnovit takovým způsobem, aby vykazovala naprosto stejný charakter jako před těžební 

činností, revitalizační úpravy mohou v některých případech znamenat i vytvoření lepšího 

prostředí pro obnovené ekosystémy i následné osídlení. Rozdělení revitalizačních činností 

je přehledně znázorněno v následujícím Obr. 1. 

 

Obr. 1: Schéma revitalizačních činnost (originál, K. Kováčová) 

Legenda k Obr. 1: rehabilitace - návratná péče, navrácení porušené funkce krajiny; regenerace – 

znovuvytvoření zničené krajiny nebo její uvedení do původního stavu, obnovení; nahrazení poškozených nebo 

zničených krajinných prvků; rekonstrukce - opětovné sestrojení, uvedení do původního stavu; optimalizace - 

proces výběru nejlepší varianty z množství možných jevů; meliorace – hydrologické opatření, zejm. 

odvodňování a zavodňování, směřující ke zlepšení půdy, opatření sloužící ke zlepšení nepříznivých 

přírodních (vodních) podmínek v zemědělství; obnova – „oprava“ poškozené krajiny tak, aby její konečný 

stav odpovídal původnímu charakteru; rekultivace – řízený proces obnovy krajiny; remediace – „uzdravení“ 

krajiny a ekosystémů vhodnými nápravnými zásahy. 

Na základě vědeckého zhodnocení všech aspektů a poznatků je vždy vytvořeno optimální 

řešení vlastní realizace rekultivačních prací. Při práci na něm je pokaždé nutno zohlednit 

přírodní charakter území dotčeného těžbou včetně vlivů na přilehlé územní celky, 

charakter těžebních činností, charakter a stupeň devastace území, 
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mimotěžební společenské a hospodářské poměry, charakter a stav lidnatosti struktury 

průmyslu a zastavěnosti daného území a stav i rozloha zemědělské a lesní půdy [21]. 

Základní formy vlastní rekultivace se člení podle svého charakteru na rekultivaci 

zemědělskou, lesnickou, hydrickou a rekreační [22]. V následujícím textu budou tyto 

formy krátce popsány. 

 

Zemědělská rekultivace 

Zemědělská rekultivace se realizuje na těch částech devastovaného území, kde již 

byla provedena agrotechnická rekultivační příprava, tedy že výsypkové materiály již byly 

překryty vhodnými druhy zemin. Tento způsob rekultivace je prováděn zejména na 

územích, kde před zahájením těžby byla půda zemědělsky využívána, tj. že po dokončení 

sanačních prací se krajina uvede do původního stavu. V krátkosti lze rozdělit provádění 

tohoto způsobu rekultivace na několik etap. První z nich je zúrodnění navezené ornice, 

výsevem tzn. průkopnických rostlin (víceleté pícniny, jeteloviny, traviny apod.), které 

zajistí provzdušnění půdního horizontu a mají dobré meliorační účinky. Po této etapě 

následuje výsev luskovin a vybraných druhů obilnin, které slouží jako zelené hnojivo a 

vytvářejí potřebnou humusovou vrstvu. Po několikaletém střídání osevů vhodnými 

rostlinami a aplikaci příslušných organickým i minerálních hnojiv nastává etapa finální, 

tedy klasické využívání orné půdy k zemědělské výrobě. (Tato část zemědělských prací má 

charakter trvalý a může být realizována v oblasti ovocnářské, pěstování vinné révy apod.). 

Následující Obr. 2 ukazuje příklad takto rekultivovaného území v okolí Mariánských 

Radčic. 

 

Obr. 2: Pohled na zemědělsky rekultivovanou plochu (originál K. Kováčová) 
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Lesnická rekultivace 

Důležitou formou remediace těžbou dotčené krajiny je lesnická rekultivace, jejímž 

„smyslem je efektivní založení žádoucího typu porostu lesních dřevin na devastovaných 

plochách určených k zalesnění“ [8]. Lesnickou rekultivaci je žádoucí realizovat na těch 

částech okrajových svahů vytěžené důlní jámy, které není možné využít jiným způsobem. 

Strmé břehy je nutno technicky upravit tak, aby došlo ke zmenšení jejich svahového 

sklonu, neboť případná vodní či větrná eroze by měla za následek poškození nebo úplné 

zničení sanační zeleně. Technická část rekultivace také umožní vznik žádoucích 

přístupových koridorů pro živočichy. V některých případech je možno (zvláště na okrajích 

nově vznikajících jezer) kombinovat lesnickou rekultivaci s rekultivací rekreační. Podle 

klimatických podmínek a druhu půdy se vysazují různé druhy stromů a keřů, přičemž 

přednost mají stromy listnaté vzhledem k tomu, že tento typ stromů je např. v oblasti 

Podkrušnohorské uhelné pánve původní. Na Obr. 3je zobrazen pohled na novou výsadbu 

listnatých stromů v rámci lesnické rekultivace přilehlých lokalit dolu Bílina [8]. 

 

Obr. 3: Výsadba listnatých stromů v rámci lesnické rekultivace (originál K. Kováčová) 

 

Hydrická rekultivace 

Hydrickou neboli vodohospodářskou rekultivaci je zásadně nejvhodnější provádět na 

území zbytkových jam po povrchové těžbě, na jejichž dně je nahromaděna spodní a 

srážková voda. 
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Velká jezera vznikají proto především v Podkrušnohorské pánvi, neboť je zde 

dostatek potřebné napouštěcí vody z vodotečí (výjimkou je v tomto případě opět zbytková 

jáma lomu Chabařovice, která se trvale potýká s nedostatkem vody na přítocích) a zároveň 

se tímto způsobem výhodně řeší i potřebná existence vodních ploch v území srážkového 

stínu. Kromě rozlehlých vodních nádrží se však hydrická rekultivace provádí i vytvářením 

menších jezírek a rybníčků v místech průsaků spodních důlních ploch. Tyto malé vodní 

nádrže bývají obklopeny i bažinným územím, které zajišťuje velmi vhodné podmínky pro 

život mnoha živočišných druhů. Jezírka také slouží jako vyhledávaná zimoviště tažného 

ptactva. Následující Obr. 4 ukazuje již napuštěný rybník zvaný Obecní po ukončené 

hydrické rekultivaci lokality na pomezí dolu Bílina u Mariánských Radčic [8]. 

 

Obr. 4: Hydrická rekultivace – Obecní rybník (originál K. Kováčová) 

Obr. 5 zobrazuje část trasy sanovaného Libkovického potoka v katastru obce Mariánské 

Radčice. 

 

Obr. 5: Sanovaný Libkovický potok (originál K. Kováčová) 
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Rekreační rekultivace 

Jak již bylo zmíněno, uskutečnění lesnické a hydrické rekultivace vytváří také 

předpoklady pro rekreační využití sanovaných území. Rekreační oblasti vznikají zejména v 

okolí nově vzniklých důlních jezer (na Mostecku např. jezera Benedikt, Matylda, apod.). 

Pro tento způsob využití je zapotřebí vybudovat komunikační síť, upravit lesní porosty do 

podoby parkové nebo lesoparkové, provést výstavbu sportovních areálů, hřišť pro golf 

nebo objektů pro ubytování, stravování, zahrádkářskou aktivitu, apod. Tam, kde 

rekultivace umožnily existenci zdravých biotopů, je vhodné vybudovat i naučné stezky. 

Obr. 6 ukazuje informační tabuli, která je součástí naučné a turistické stezky na 

rekultivovaném území mezi Mariánskými Radčicemi a dolem Bílina [8]. 

 

Obr. 6: Informační tabule naučné stezky v rekultivovaném území 
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3 NÁVRH REKULTIVACE DANÉHO PROSTORU 

V oblasti severočeské Podkrušnohorské pánve těží hnědé uhlí společnost 

Severočeské doly, a.s. (dále jen SD) v prostoru dvou zcela oddělených lokalit, a to v okolí 

města Bílina a obce Tušimice (lom Libouš). Dobývané hnědé uhlí má velmi nízkou 

sirnatost a je využíváno především jako energetická surovina. Doly Bílina dobývají hnědé 

uhlí na rozsáhlé ploše mezi Bílinou, Duchcovem, Osekem a obcí Braňany, přičemž jsou v 

současnosti největším producentem uhlí v České Republice (8 mil. tun hnědého uhlí / rok). 

Také vnější výsypky lomu zabírají velké území – zejména plocha Radovesické výsypky 

představuje největší úložný prostor pro vytěženou skrývku v ČR (téměř 1000 ha.) [23]. Na 

Obr. 7 je zobrazena mapka ukazující lokalizaci zmíněných těžebních území 

v Podkrušnohorské pánvi. 

 

Obr. 7: Těžební území v Podkrušnohorské pánvi [24] 

Po uzavření vnějších výsypek dolu Bílina v roce 2010 se odtěžené skrývkové 

materiály zakládají na vnitřní výsypce. Nakonec tím dojde ke zmenšení plochy zbytkové 

jámy na přibližně 1200 ha předpokládané jezerní nádrže. Při plánování hydrické 

rekultivace v této těžební lokalitě je nutno mít na zřeteli, že podloží sloje je tvořeno na 

minerály chudými terciérními písky, které se vyznačují až fytotoxickými vlastnostmi. 

Pouze v předpolí vlastního dolu se nacházejí spraše a v okolí Radovesické výsypky lze 

nalézt slíny [36]. 



Karin Kováčová: Revitalizace prostoru mezi obcí Mariánské Radčice a dolem Bílina 

2014 17 

Na území dolu Bílina a v jeho bezprostředním okolí se nacházejí čtyři typy zemin, z 

hlediska pedologického vhodných k rekultivaci. Jde především o ornici (kvartérní 

geologický původ), která je vzhledem k vysokému obsahu organické hmoty 

nejdůležitějším substrátem, využívaným k zemědělským rekultivacím. Rovněž spraše 

(kvartérní geologický původ) mají vysokou remediační využitelnost, zejména pro lesnický 

způsob rekultivace. Pro svoji značnou schopnost zadržovat vodu jsou při melioračních 

pracích využívány zejména slíny a slínovce, které obsahují vysoké procento kalcitu. Jimi 

lze zúrodňovat fytotoxické zeminy, písky a štěrkopísky. Při sanaci zemin se rovněž 

používá bentonitů, které nakypřují další druhy zemin a silně zadržují vodu. 

Jak již bylo řečeno, tento hnědouhelný lom je nejrozsáhlejším těžebním územím v 

České republice, přičemž dobývání je zde plánováno až do roku 2040. Kdyby však byly 

zrušeny limity těžby uhlí, je možno - z hlediska technického i z hlediska vysoké mocnosti 

sloje výrazně dobré kvality suroviny - pokračovat v těžbě i v zalimitních územích. 

Vláda ČR vyhlásila ve svém usnesení č. 444 z roku 1991 limity těžební činnosti jako 

naprosto nepřekročitelné hranice pro těžbu uhlí s cílem ochrany přírody, krajiny a osídlení 

v Podkrušnohorské pánvi [25]. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravilo Státní 

energetickou koncepci, kterou se vláda měla zabývat v roce 2005, neboť byl předpoklad, 

že během následujících 14 let budou sanovány nejvíce negativní následky těžby a zároveň 

budou přijaty legislativní normy potřebné k vyřešení zájmových střetů při rekultivacích. 

Právě tak bylo s optimismem pohlíženo na možnosti vývoje šetrnější technologií těžby. 

Tyto plány však splněny nebyly, a proto byla Státní energetická koncepce schválena s tím, 

že limity nebudou prolomeny až do roku 2030. Ihned po schválení tohoto závazného 

dokumentu (10. 3. 2004) a znovu po jeho aktualizaci (únor 2009) byla diskuze opět 

otevřena a probíhá dodnes, neboť se v ní střetávají různé pohledy na energetickou 

bezpečnost a ekonomiku našeho státu, na vysokou nezaměstnanost v severočeském 

regionu i na příčiny a následky latentních společenských i hospodářských jevů, apod. [26]. 

Vzhledem k tomu, že dotčené území s plánovanou rekultivační činností, o němž 

pojednává tato práce, leží přímo u hranice těžebního limitu, bude v případě jeho prolomení 

spadat do dobývacího prostoru a bude v něm prováděna těžba uhlí. Je tedy potřebné zmínit 

se o kladných i záporných dopadech prolomení těžebních limitů obecně.  
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Mezi pozitivní dopady případného prolomení patří zejména nárůst zaměstnanosti 

nejenom přímo v průmyslu těžby a úpravy uhlí, ale rovněž i ve službách, dopravě apod. 

Následky těžby hnědého uhlí by se kladné projevily také v energetice (výroba elektřiny), 

což by v důsledku znamenalo zvýšení konkurenční schopnosti naší ekonomiky, vyšší 

příjmy státní pokladny a růst životní úrovně celé společnosti. 

Na druhou stranu by prolomení těžebních limitů znamenalo zastavení rozvoje 

turistického ruchu v celém regionu na dlouhou dobu i negativní vliv těžby na krajinu, 

přírodu a zdraví obyvatel, přičemž není zanedbatelnou skutečnost, že nižší ceny uhlí 

znamenají větší objem jeho spalování v tepelných elektrárnách s následným nárůstem 

emisí skleníkových plynů a jiných toxických látek do ovzduší [27]. 

3.1 Revitalizační plány Severočeských dolů, a.s. 

Společnost SD má vypracován plán celkové revitalizace a rekultivace území nejen 

přímo dotčeného těžbou, ale i území sousedících katastrů přilehlých obcí s cílem zajistit 

obnovu environmentální stability a vhodného společenského využití, ať už zemědělskou, 

vodohospodářskou, lesnickou nebo jinou činností. Protože tento dlouhodobý generel 

rekultivačních činností, vypracovaných již po skončení provozu Radovesické výsypky 

(2003) počítá se zatopením zbytkové jámy, byla komplexně řešena i problematika 

rekultivace přilehlých území z hlediska vodohospodářského. Proto se již od roku 1993 

monitorují vlastnosti vody v nádrži Barbora v Oldřichově, neboť toto jezero bývá 

pokládáno za model pro vytváření dalších „důlních jezer“. Při všech pracích na hydrické 

rekultivaci dotčených území dolu Bílina je vždy nutno zachovat ochranu pramenné oblasti 

Bílinské kyselky, jakož i teplických termálních vod. Rovněž je třeba také zohlednit riziko 

možného vzedmutí hladin důlních vod po skončení jejich odčerpávání [28]. 

Rekultivační činnost je zajišťována na základě znění příslušných legislativních 

norem (především zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon v platném znění) [29]. Potřebná 

finanční rezerva k provedení těchto činností, právě tak jako k vypořádání majetkových 

nároků plynoucích ze střetu zájmů, je vytvářená v rámci finanční rozvahy společnosti 

podle ustanovení výše zmíněných právních předpisů. Pokud nedojde k prolomení 

těžebních limitů, měla by veškerá důlní činnost v lomu Bílina skončit v roce 2035.  
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Samotné rekultivační práce však probíhají už od začátku 50. let, přičemž aktuální 

stav lze vyčíst z údajů v následující Tab. č. 1. Tyto údaje byly převzaty z webových 

stránek společnosti Severočeské doly a. s.  

Tab. č. 1: Plán zrekultivovaných ploch dotčených území SD (do r. 2050) [30] 

Plocha km
2 

% 

Lesnická 55,706 41,9 

Zemědělská 55,706 28,9 

Vodní 21,549 16,2 

Ostatní 17,156 12,9 

Celkem 132,816 100 

 

Z výše uvedených dat v Tab. č. 1 je zřejmé, že největší podíl rekultivovaných 

pozemků tvoří a budou tvořit lesní porosty, následovány zemědělskou půdou a vodními 

plochami. 

V územích bezprostředně souvisejících s lomem Bílina je nutno dodržovat zásadu 

obnovy vodní sítě a doprovodných rostlinných společenstev spolu s nápravou škodlivých 

následků těžebních prací a realizací možnosti využití těchto území. Vodní toky jsou 

revitalizovány zejména odstraněním betonových regulací a jejich nahrazením přirozenými 

koryty. 

V přilehlém území lomu Bílina a jeho výsypek probíhají sanační a rekultivační práce 

již od roku 2012. Například bezprostředně u zámeckého parku v Duchcově je znovu 

revitalizován již dříve rekultivovaný svah obnovou vegetace; u Zabrušan je revitalizováno 

koryto potoka Bouřlivec; rovněž je revitalizován Ledvický potok a nádrž Křinec v 

Duchcově. Také Radčický potok je upraven do přírodního stavu a je provedena lesní 

rekultivace území mezi obcí Braňany a porubní frontou dolu Bílina, právě tak jako před 

obcí Ledvice. Jsou plánovány i další remediační činnosti, které by měly umožnit využití 

území zasažených těžbou – remediace zámecké zahrady v Duchcově; realizace výstavby 

obory a ekologického zemědělského statku na bývalé výsypce Pokrok; revitalizace území 

okolo Zabrušan, Želének a Lahošti; výsadba dřevin a rostlin v arboretu na výsypce Větrák 

u Bíliny a vytvoření několika cyklostezek i silničních komunikací.  



Karin Kováčová: Revitalizace prostoru mezi obcí Mariánské Radčice a dolem Bílina 

2014 20 

Na jihozápad od těžebního území lomu Bílina se nachází již dříve rekultivovaná 

oblast dotčená těžbou uhlí na dole Maxim Gorkij. Sanační a rekultivační práce zde 

započaly již v roce 1972 a v roce 2005 byly ukončeny lesnickou rekultivací, která vytvořila 

lesní pás oddělující obec Mariánské Radčice od vlastního dolu. V sousedství této 

rekultivované plochy se nachází vlastní katastrální území Mariánské Radčice, jehož 

východní a severovýchodní oblast byla v minulosti negativně ovlivněna těžební činností a 

v současné době by měla být revitalizována [11], [28]. 

3.2 Plán a záměr revitalizace v Mariánských Radčicích 

Hlavním záměrem rekultivace daného prostoru mezi katastrem Mariánských Radčic 

a lomem Bílina, je vytvoření ochranného pásma pro tuto obec. Prostor by měl zároveň 

sloužit i jako přírodní protipovodňová bariéra, a proto bude v rámci sanačních prací 

vybudována vodní nádrž, která bude mít kromě rekreačního charakteru i úkol retenční. 

V první etapě revitalizace bude provedena technická rekultivace zaměřená na 

vybudování cyklostezek na celém území (předpokládaná délka stezky 13500 m), 

výstavbou chodníků pro pěší (délka 9000 m), jakož i výstavbou vyhlídkové věže 

a rekreačně – provozních objektů. Současně s těmito stavbami bude také vybudována 

příjezdová komunikace s asfaltovým povrchem, která bude sloužit i pro přístup 

k plánovanému vodnímu dílu. 

Plán dále počítá s následnou hydrickou rekultivací, při níž bude realizována výstavba 

výše zmíněného malého jezera. Na závěr bude provedena lesnická rekultivace na zbylých 

plochách dotčeného území výsadbou vhodných dřevin. 

Plánované jezero bude situováno na hospodářsky nevyužívaných loukách, přičemž 

kvůli výškovým poměrům a rovinatosti terénu nebude připojena k přírodní síti vodotečí 

a nebude tudíž vytvářet své vlastní povodí. Její doplňování bude realizováno při poklesu 

provozní hladiny přibližně o 15 cm od normálu následkem zvýšeného odpařování 

čerpáním vody z vrtů do podzemních zvodní (objem čerpané vody bude 5 l.s
-1

), a – jak již 

bylo zmíněno – v případě kalamitních dešťových srážek bude plněna vodou z  vyschlého 

koryta Radčického potoka. Kontinuální plnění nádrže bude provozováno automaticky 

zapínáním a vypínáním čerpacího zařízení ve vrtech [13]. 
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4 PRAKTICKÁ REALIZACE 

V následujícím textu je podrobně popsána realizace plánované rekultivace dotčeného 

území u Mariánských Radčic, tzn. vodní nádrže, přístupové komunikace a přilehlých 

objektů apod. [31]. 

4.1 Přírodní protipovodňová nádrž 

Plánovaná vodní nádrž se bude rozkládat na plochách nevyužitých luk, přičemž 

nebude situována na vodoteči a vzhledem k rovinatosti plochy nebude ani středem 

vlastního povodí. Při všech zemních pracích je potřeba vždy předem provést vytýčení 

stávajících inženýrských sítí v tomto prostoru a respektovat podmínky jejich majitelů nebo 

správců.  

Plnění vodou bude prováděno čerpáním v objemu 5 l.s
-1

 pomocí čerpadla řízeného 

sondami, umístěnými v prostoru snímací šachty a to v případě zvýšených odparů při 

poklesu přibližně 150 mm od provozní hladiny Následující Tab. č. 2 podává přehled 

výpočtu odparu z volné hladiny v průběhu dvanácti měsíců. Čerpání potřebné o objemu 

vody bude prováděno v automatickém režimu, přičemž čerpadlo bude vypínáno při 

dosažení provozní hladiny [31]. 

Tab. č. 2: Výpočty odparu z volné hladiny v průběhu 1 roku 

Měsíce Dny 
Hloubka 
(mm/den) 

Hloubka 
(mm/měsíc) 

Objem odparu 
(m

3
/měsíc) 

Leden 31 1,3 40,3 201,5 

Únor 28 1,3 36,4 182,0 

Březen 31 2,6 80,6 403,0 

Duben 30 2,6 78,0 390,0 

Květen 31 2,6 80,6 403,0 

Červen 30 3,9 117,0 585,0 

Červenec 31 5,2 161,2 806,0 

Srpen 31 3,9 120,9 604,5 

Září 30 2,6 78,0 390,0 

Říjen 31 2,6 80,6 403,0 

Listopad 30 1,3 39,0 195,0 

Prosinec 31 1,3 40,3 201,5 

Celkem 365 31,2 952,9 4764,5 
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Z údajů uvedených v Tab. č. 2 je patrné, že největší objemy odparu z volné hladiny 

vykazují letní měsíce (červen, červenec, srpen) z důvodu vysoké teploty vzduchu. 

Následující Tab. č. 3 udává hlavní technické parametry plánované nádrže podle 

projektu vypracovaného firmou Vodohospodářské projekty Teplice s. r. o. z roku 2012. 

Tab. č. 3: Technické parametry nádrže 

 Hodnota Jednotka 

Délka hráze 116,70 m 

Výška hráze 0,90 m 

Hloubka nádrže do kbelu 2,55 m 

Průměrná hloubka 1,80 m 

Kóta koruny hráze 252,85 m 

Kóta max. hladiny 252,25 m 

Plocha max. hladiny 5000,00 m
2 

Objem nádrže 6900,00 m
3 

 

Z výše uvedené Tab. č. 3 je zřejmé, že projektovaná nádrž je svou hloubkou 

i plochou hladiny vhodná pro rekreační účely. 

Základová spára dna jezera bude odvodňována systémem drenáží kvůli přítomnosti 

spodní vody na kótě 250 m nad mořem. Trasa z vodního drénu ústí odpadním potrubím 

v revizní šachtě (Š3) a její délka je 140,7 m. Také v březích nádrže budou realizovány 

boční drenáže vzdálené od sebe 18 m. Drény budou uloženy v rýze o hloubce 0,5 m pod 

základovou spárou od dna na štěrkopískové vrstvě o tloušťce 1,5 m a obsypány kamennou 

drtí o zrnitosti 16 až 32. Potřebná izolace dna bude zajištěna vrstvou separační geotextilie. 

Nad drenážemi bude rovněž navrstveno a zhutněno jílové těsnění (tloušťka 0,6 m). 

Drenážní potrubí bude vyrobeno z polyethylenu (DN200 a 150). Za nádržní hrází bude 

vybudována revizní šachta z betonových skruží (DN1000). 

V realizačním prostoru plánované vodní nádrže bude nejprve mechanicky sejmuta 

vrstva zeminy o tloušťce 0,25 m a takto vzniklá plocha bude zhutněna pojezdy 

kompaktoru. Odtěžená zemina bude transportován na deponii v Braňanech. 
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Poté budou provedeny výše zmíněné drenáže a překryty těsnící vrstvou slínovce o 

tloušťce 0,5 m, přičemž svahy břehů budou utěsněny potahem geotextilie a vrstvou štěrku 

(kačírek, frakce 32 – 36) o tloušťce 0,25 m. Břehy nad hladinou budou opevněny vrstvou 

štěrku a vrstvou humusové ornice (tloušťka 0,15 m) a následně osety vhodnými travinami. 

Uvažovaná rekreační plocha na severním břehu nádrže bude vytvořena vrstvami kačírku o 

zrnitosti 30 až 32 a písku o tloušťce 0,25 a 0,1 m na geotextilním těsnění. Na této ploše o 

velikosti 1450 m2 bude následně navrstvena ornice a oseta příslušnými druhy travin [31]. 

K manipulaci s výškou hladiny nádrže a k potřebnému vypouštění nadměrného 

množství vody bude vybudován výpustní objekt o půdorysu 1,8 x 1,0 m, který bude 

opatřen dělící stěnou z betonu. Samotné vypouštění bude umožněno prostřednictvím 

vřetenového hradítka do této dělící stěny, přičemž výšku hladiny bude možno snižovat či 

zvyšovat pomocí dluží, které budou zasaženy v ocelových vodících drážkách v prostoru 

nad dělící stěnou. Vtok do výpustního objektu bude zabezpečen česlemi proti vniknutí 

nežádoucích předmětů. Horní část výpustního objektu bude překryta pororoštovým 

poklopem se zámkem. Přístupová komunikace k tomuto objektu bude tvořena násypem ze 

štěrku a zábradlím z oceli. Těleso výpustního objektu bude vystaveno konstrukcí 

z lomového kamene příslušné velikosti a kvality podle ustanovení ČSN 73 2310 – 

provádění zděných konstrukcí. 

Současně při výstavbě výpustního objektu nádrže bude navršováno i těleso hráze 

podle ČSN 75 2410 – malé vodní nádrže. Vzhledem k homogennímu typu této hráze je 

nutno zajistit absenci kamenů nebo kusů hornin o zrnitosti větší než 0,1 m, přičemž obsah 

zrnitostní frakce větší než 0,032 m nesmí přesahovat 10% celkového objemu použitého 

materiálu. Hutnění tělesa hráze bude probíhat po jednotlivých vrstvách za pomocí 

kompaktoru, resp. hladkého válce. Mocnost hráze nepřesáhne 0,2 m podle ČSN 75 2410 – 

7.13.11. Hutnící práce budou průběžně kontrolovány podle ČSN 72 1006 a budou 

provedeny příslušné kontrolní zkoušky. 

Koruna hráze bude mít šířku 3 m a bude mít max. výšku 0,9 m nad plochou terénu. 

Na samotnou hráz bude navazovat svah nádrže, který bude těsněný vrstvou jílovité zeminy 

s geotextilií a vrstvou štěrku o zrnitosti 16 – 32 a konečným překrytím ornicí a provedením 

travního osevu. 
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Výpustní potrubí z nádrže bude tvořeno polyethylenovými trubkami (DN400) 

o délce 176,81 m s návazností na 14,4 m železobetonových trubek o stejném průměru, 

které povedou z prostoru pod hrází do stávající vodoteče potoka. Vyústění do potoka bude 

umístěno ve zděném objektu vystavěného z lomového kamene a bude zakončeno tzv. žabí 

klapkou. Po realizaci jezerní nádrže Libkovice bude trasa tohoto potrubí náležitě zkrácena, 

přičemž výpustná trasa bude končit v objektu tohoto plánovaného vodního díla. 

Realizací vodního díla nebude změněna ani dotčena jakost povrchové nebo 

podzemní vody. Naopak jejím vybudování přibude v této krajině přírodě blízký vodní 

prvek. 

Celou nádrž bude možno vypustit v případě potřeby vyčištění dna, pomocí 

vyhrazováním dluží ve zděném vypouštěcím objektu. Po provedeném odtěžení sedimentů 

bude moci být nádrž na základě souhlasného stanoviska vodohospodářského úřadu znovu 

pozvolně napouštěna [31]. 

4.2 Příjezdová komunikace 

Přístupová komunikace k vodní nádrži bude řešena silniční propojkou s napojením 

na veřejnou komunikační síť pomocí nové stykové křižovatky v ulici Komenského v obci 

Mariánské Radčice a jejím prozatímním slepým ukončením u budovy SO 04. Délka této 

dvoupruhové silnice bude 158,4 m, přičemž plánovaná jízdní rychlost na této komunikaci 

je stanovena na 30 km.h
-1

. Před objektem SO 04 je navrženo umístění navazující 

manipulační plochy s vedlejším využitím jako obratiště pro vozidla dopravní obslužnosti. 

Po obou stranách příjezdové komunikace je plánovaná výstavba dvou parkovacích ploch 

s kapacitou 18 osobních automobilů. 

Tato nová komunikace bude vybudována na vhodně sanované ploše pláně, která 

nemá zemědělské ani jiné využití. Samotná konstrukce této komunikace bude opatřena 

povrchovou asfaltovou vrstvou. Chodníky po celé své délce budou mít záhonovou obrubu 

s absencí převýšení kvůli odvádění srážkové vody do přilehlé travnaté plochy. Svahy okolo 

komunikace a plochy dotčené její výstavbou budou po ukončení prací sanovány navážkou 

humusu a následným zatravněním kvůli zabránění vodní a větrné erozi [31]. 
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4.3 Provozní objekt SO 04 

U plánované vodní nádrže bude vybudován provozní objekt s bytovou částí, který 

bude využíván jako účelové zařízení správy o provozu rekreačního areálu a také jako 

provozní zařízení pro různá občanská sdružení z obce Mariánské Radčice. Objekt je 

rozdělen na základní provozní zóny – garáž a sklad údržby, sklad palivového dřeva, 

společenské prostory a šatny pro návštěvníky nádrže (sezónní provoz koupaliště).  

Společenské prostory objektu mají rovněž vstup z kryté terasy, kterou je možno 

v letních měsících využívat k odpočinku. Přímo na vstupu do společenských prostor 

navazuje místnost klubovny a provozní chodba se vstupy pro zásobování, skladovací 

komoru pro odpadky, místnost pro obsluhu veřejných WC a úklidové pracovníky a sklad 

potravin. Tato chodba je také orientována na prostory hygienického vybavení pro 

návštěvníky. Všechny prostory objektu jsou nekuřácké, pro kuřáky je vyhrazena krytá 

terasa. Ke klubovně přiléhá místnost tzv. přípravny jídel, která však nebude využívána pro 

vaření, ale pouze pro přípravu dovezených výrobků studené kuchyně a nápojů v případě 

konání společenských akcí. Z toho důvodu je okno této místnosti, které je orientováno do 

prostoru kryté terasy, řešeno jako výdejní okno pro prodej občerstvení návštěvníků vodní 

nádrže. Z kryté terasy je v její koncové části přístup do bloku převlékáren, které jsou 

vybaveny i hygienickým vybavení a úklidovou komorou. 

Celá budova je projektována jako nepodsklepená a pouze přízemní budova, která je 

umístěna na základové desce z betonu a s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou. 

Použitý stavební materiál má certifikovaný charakter a vyhovuje příslušným technickým 

normám. Rovněž technologické postupy při stavebních pracích jsou založeny na 

předpisech o bezpečnosti práce a na příslušných normách o použití navržených materiálů. 

Vytápění objektu bude zajištěno pomocí elektrického kotle, přičemž jako doplňující 

zdroj tepla budou používána kamna krbového typu pro palivové dřevo. Odvádění odpadní 

splaškové vody z objektu je řešeno přípojkou do kanalizační řady s vyústěním do čistírny 

odpadní vody. Srážková voda je svedena z budovy na terén pozemku a likvidována 

zasakováním do půdního horizontu. Průvodní a technická zpráva konstatuje, že vzhledem 

k charakteru budovy i jejího využití nedojde k žádnému negativnímu vlivu na složky 

životního prostředí (stávající vegetace nebude ani výstavbou nějak zasažena) [31], [32]. 
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Součástí stavebního objektu SO 04 je také obytná část, která bude využívána jako byt 

pro správce celého areálu. Tato část budovy je řešena jako konstrukčně i provozně 

samostatná a je navrhována jako navazující křídlo k samotnému provoznímu objektu SO 

04. Je rovněž přízemní s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou. Tato obytná část 

objektu se skládá z obývacího pokoje, malého pokoje, ložnice, kuchyně, koupelny, WC a 

spíže. Samotný obývací pokoj je rozdělen na společenskou část a jídelní kout, který je 

bezdveřně propojen s kuchyní. Jídelní část obývacího pokoje a chodba je spojena s krytou 

terasou. Prostor chodby lze využít jako šatnu a v přilehlé samostatné nice je plánováno 

umístění elektrického kotle se zásobníkem teplé vody. 

Celý bytový prostor je právě tak jako provozní část řešen jako bezbariérový, tedy že 

jej mohou užívat i osoby se sníženou pohybovou schopností [31]. 

V následujícím Obr. 8 lze vidět předběžný projekt realizace souboru staveb přírodní 

nádrže s rekreačním využitím. 

 

Obr. 8: Mapa revitalizačního prostoru mezi obcí a dolem [31] 
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5 EKONOMICKÉ NÁKLADY A VYHODNOCENÍ 

V nejnovější době se jako nový vědní obor začala prosazovat tzv. ekonomická 

ekologie, která se mezioborově věnuje vztahům mezi ekologickými systémy v dané 

lokalitě v závislosti na ekonomických podmínkách, přičemž jejím hlavním motivem je 

syntéza a integrace mnoha odborných vědeckých oborů. Jejím cílem je dosažení 

rovnovážného stavu mezi ekonomickými možnostmi společnosti a požadavky ekologie 

[33]. Základní kategorií ekonomické vědy je efektivnost, která je posuzována s aspektu 

hospodárnosti z jedné strany a účelnosti ze strany druhé. Oba tyto pohledy by měly být 

zohledňovány při přípravě i realizaci všech projektů, které se týkají rekultivací v jakékoliv 

formě. Každý projekt je tedy nutno zhodnotit z hlediska toho, v jaké míře a zdali vůbec 

jeho realizace zabezpečí žádané cíle. Naopak hledisko hospodárnosti posuzuje možnosti 

nákladů a jejich velikost k zabezpečení těchto cílů. Pokud jsou přínosy nebo užitek 

z projektu z hlediska ekonomického maximální, pak lze realizaci daného projektu označit 

za ekonomicky efektivní [34]. 

5.1 Návrh ceny na vybudování navrhovaného projektu 

Na základě zadání Obecního úřadu v Mariánských Radčicích byl vypracován projekt 

na vybudování tzv. ochranného protipovodňového opatření (vodní retenční nádrž) 

s přilehlými objekty, o nichž pojednávala předchozí kapitola. Nedílnou součástí projektové 

dokumentace je i návrh ceny stavebních a souvisejících prací [31]. V následující Tab. č. 4 

jsou uvedeny náklady a přibližný rozpočet vybudování provozního objektu. 

Tab. č. 4: Náklady na vybudování provozního objektu – SO 04 v Kč (korunách českých) 

Stavební objekt (SO 04) 

Název objektu 
Základní 

náklady 

Globální zařízení 

stanoviště 3 % 

Provozní 

vlivy 2% 
DPH 20% 

Celkem 

s DPH 20 % 

HSV a PSV bez TZB a 

přípojek 
4 093 450 122 803 81 869 859 64 5 157 747 

Zdravotechnické 

instalace 
354 079 10 622 7 081 74 356 446 140 

Vytápění a elektrokotel 121 460 3 643 2 429 25 506 153 039 

Elektroinstalace a 

hromosvod 
279 041 8 371 5 580 58 598 351 592 

Celkem 4 848 031 145 440 96 960 1 018 086 6 108 519 
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V Tab. č. 5 jsou uvedeny náklady na realizaci bytové části stavebního objektu. 

Tab. č. 5: Náklady na realizaci bytové části stavebního objektu SO 04b1 

Bytová část stavebního objetu (SO 04b1) 

Název objektu 
Základní 

náklady 

Globální zařízení 

stanoviště 3 % 

Provozní 

vlivy 2% 
DPH 20 % 

Celkem 

s DPH 20 % 

HSV a PSV bez 

TZB a přípojek 
1 892 535 56 776 37 850 397 432 2 384 594 

Zdravotechnické 

instalace 
145 668 4 370 2 913 30 590 183 542 

Vytápění  122 540 3 676 2 450 25 733 154 400 

Elektroinstalace a 

hromosvod 
148 472 4 454 2 969 31 179 187 074 

Celkem 2 309 215 69 276 46 184 484 934 2 909 610 

Legenda k Tab. č. 5: všechny údaje o nákladech jsou uvedeny v Kč (korunách českých). 

 

V Tab. č. 6 jsou vyčísleny finanční náklady na výstavbu příjezdové komunikace a 

chodníků, retenční vodní nádrže, studny, elektro přípojky, přípojek kanalizace a vodovodu, 

montáže dětského hřiště, jakož i prací potřebných k biologické rekultivaci. 

Tab. č. 6: Náklady na přístupovou komunikaci, vodní nádrž, ostatní zařízení a úpravy 

Přístupová komunikace, vodní nádrž a ostatní zařízení a úpravy 

Název objektu a 

staveb. objekt 

Základní 

náklady 

Globální zařízení 

stanoviště 3 % 

Provozní 

vlivy 2% 
DPH 20% 

Celkem 

s DPH 20 % 

Vozovka, chodníky 

apod. 
1 526 926 45 807 30 538 320 654,55 1 923 927 

Nádrž (vodní dílo)-SO 

04 
7 350 020 220 500 147 000 1 543 504 9 261 025 

Čerpací studna a 

výtlačné potrubí 

vodovodu-SO 04.1 

846 908 25 407 16 938 177 850 1 067 104 

Biologické úpravy 

(kácení)-SO 04.3 
218 246 6 547 4 364 45 831 274 989 

Biologické úpravy 

(zákl. výsadba)-SO 

04.4 

397 308 11 919 7 946 83 434 500 608 

Přípojka kanalizace-

SO 04 i 
852 416 25 572 17 048 179 007 1 074 044 

Přípojka vodovodu-SO 

04 j 
760 882 22 826 15 217 159 785 958 711 

Dětské hřiště (montáž) 550 000 16 500 11 000 115 500 693 000 

Přípojka elektro 211 196 6 335 4 223 44 351 266 106 

Celkem 19 871 142 596 133 397 424 4 172 947 25 037 644 

Legenda k Tab. č. 6: všechny údaje o nákladech jsou uvedeny v Kč (korunách českých). 
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5.2 Zhodnocení plánovaného projektu 

V předcházející kapitole 0 byly uvedeny finanční náklady spojené s vybudováním 

stavebního objektu včetně příslušných a pomocných zařízení, příjezdové komunikace a 

vodní nádrže. 

Výstavba tohoto rekreačního komplexu, která je součástí celkové rekultivace území 

dotčeného těžbou uhlí na katastru obce Mariánské Radčice, byla schválena zastupitelstvem 

této obce a následně byla schválena a provedena příslušná změna Územního plánu obce 

Mariánské Radčice. Finanční prostředky potřebné k realizaci tohoto projektu budou 

poskytnuty společností SD a.s. Bílina na základě dohody mezi Obecním úřadem obce 

Mariánské Radčice a touto společností. 

V každé ekonomické rozvaze musejí být uvedeny i plánované zisky plynoucí 

z provozu plánovaného zařízení. V tomto případě však není možno tyto finanční částky 

specifikovat, neboť o vlastním způsobu provozování (např. vstupné na koupaliště, 

pronájem kantýny, parkovné apod.) nebylo ještě rozhodnuto [31]. 

Z výše uvedeného lze usuzovat, že plánovaný projekt rekultivační obnovy části 

území dotčeného těžbou hnědého uhlí v dolu Bílina v lokalitě obce Mariánské Radčice, 

jehož součástí je vybudování vodní nádrže s přilehlým stavebním objektem nebude 

znamenat žádnou zásadní finanční zátěž pro rozpočet obce, neboť náklady na jeho realizaci 

budou v plné výši hrazeny z prostředků těžařské firmy SD a.s. Bílina [31]. 
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6 ZÁVĚR 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá rešeršním zpracováním dané 

problematiky na základě studia odborné literatury a dalších zdrojů. Úvodní kapitoly práce 

podrobně popisují charakter dotčeného území v širších souvislostech, včetně geologických, 

hydrogeologických, hydrologických a klimatických poměrů. Text těchto kapitol se dotýká i 

historie obce Mariánské Radčice a těžby hnědého uhlí v Podkrušnohorské pánvi se 

zvláštním zaměřením na povrchový lom Bílina. 

Značná část textu práce je věnována problematice rekultivačních činností, přičemž 

jsou podrobněji charakterizovány jednotlivé způsoby revitalizačních a remediačních prací 

území zasažených těžbou uhelné suroviny (zemědělská, lesnická, hydrická a rekreační 

rekultivace).  

Praktická část bakalářské práce zkoumá rekultivační zásady a plány těžební 

společnosti Severočeské doly a. s. Chomutov s podrobnějším zaměřením na návrh a plán 

revitalizace okrajového území katastru obce Mariánské Radčice, který je nepřímo zasažen 

dobýváním uhlí v lomu Bílina. 

Na základě dohod o finanční spolupráci mezi obcí a těžební firmou byl 

Vodohospodářskými projekty Teplice a.s. vypracován projekt a technická a stavební 

dokumentace na výstavbu retenční vodní nádrže, která má sloužit také jako koupaliště. 

V její bezprostřední blízkosti má být vybudován provozní objekt pro potřeby obsluhy 

nádrže a koupaliště jako potřebné hygienické, případně stravovací zázemí pro návštěvníky. 

Text práce podrobně popisuje technické parametry nádrže, budovy i přístupové 

komunikace a zohledňuje příslušné právní normy. 

Závěrečná kapitola práce se zabývá ekonomickým zhodnocením celého plánovaného 

projektu. Nejbližší budoucnost ukáže, zdali k jeho realizaci skutečně dojde. 
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