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Anotace práce 

Práce se zabývá současným stavem rekultivací lomu Libouš a jeho okolí 

s výhledem na kompletní odstranění devastujících účinků těžby hnědého uhlí a přeměnu 

krajiny v přírodě blízkou. Území je stručně charakterizováno z hlediska geomorfologie, 

geologie, hydrologie i klimatu. V teoretické části jsou představeny jednotlivé formy 

rekultivací i s technickým a legislativním pozadím. V poslední části jsou shrnuty práce 

v lomu a okolí společně s vlastním pohledem autora na budoucí možnosti.   

Klíčová slova: lom Libouš, revitalizační práce, přírodě blízká krajina, volnočasové 

aktivity 

Summary 

The thesis deals with the current status of reclamation works within the open coal 

mine of Libouš and its environs. There is a plan regarding complete elimination of 

devastation due to coal mining and changing the landscape into an almost natural one. The 

area is characterized from several points of view (i.e. geomorphology, geology, hydrology 

and climate). The theoretical part presents particular forms of reclamation works together 

with their legal and technical background. The last part summarizes current works in the 

mine and surroundings together with author’s opinions in terms of future. 

Key words: coal mine Libouš, reclamation works, nature friendly landscape, spare 

time activities 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Cílem této práce je sepsání uceleného pohledu na situaci velkolomu Libouš a návrh 

řešení pro potenciální zlepšení v následných rekultivačních činnostech. 

Téma rekultivací postižené krajiny v oblasti Krušnohorska bylo jasnou volbou a to 

z řady důvodů. Jedním z mnoha byl můj velký zájem a vztah k hornictví, megalomanským 

a industriálním projektům, ale na druhé straně i k panensky čisté přírodě. Cílem práce bude 

popsat úzce spjatý vztah mezi měsíční krajinou, která zde byla vybudována ve prospěch 

veškerého obyvatelstva a územím, které bude v budoucnu připomínat spíše ideální místo 

pro bydlení, rekreaci, popřípadě pro zemědělskou činnost, ze které budou profitovat další 

osoby. Práce přetváření postižené krajiny do kýžené podoby nebude jednoduchá, ale vize 

tohoto přírodního abstraktu bude jistě pýchou každého obyvatele žijícího poblíž tohoto 

dolu a cílem mnoha turistů, kteří se rozhodnou strávit čas v této unikátní lokalitě. Nejen 

velké zapálení pro tento druh problematiky, ale také fakt, že se mé bydliště nachází v těsné 

blízkosti tohoto území, ve mně vzbuzuje zájem o tyto záležitosti. 

Práce je koncipována tak, aby sestávala z teoretické a aplikační části. V teoretické 

části bude vysvětlena charakteristika území dotčeného těžbou uhlí s následným 

zahlazováním této činnosti a bude objasněno legislativní ošetření těžby a rekultivací. 

Přípravná část a konečně obecná charakteristika všech typů rekultivací je rovněž součástí 

tohoto textu. 

V aplikační části bude čtenář seznámen s konkrétními rekultivacemi, které proběhly 

v zájmovém území, ale také s rekultivacemi, které jsou v plánu, včetně navrhované 

koncepce. 
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2 CHARAKTERISTIKA ZVOLENÉHO ÚZEMÍ 

2.1 Geomorfologická a geologická stavba 

V zájmovém území se vyskytují z geomorfologického hlediska tři odlišné typy 

terénu. Na SZ je to antiklinorium Krušných hor, které spadá do soustavy Krušnohorské 

(subprovincie), kterou dále dělíme na nižší jednotky – tzv. Krušnohorskou hornatinu IIIA  

a Loučenskou hornatinu IIIA-2B. Dnešní podoba hor je dána výraznou blokovou stavbou 

masivu a rychlým vertikálním zdvihem v průběhu pleistocénu, který byl provázen 

intenzivní hloubkovou erozí [6]. 

Druhou výraznou oblastí je zde masiv Doupovských hor - pozůstatek třetihorního 

vulkánu, vázaného na oherský rift. Podle Demka je tato oblast (IIIB-4) dělena do tří nižších 

celků – Jehličenské a Hradišťské hornatiny, resp. Rohozecké vrchoviny, tedy IIIB-4-a, 

IIIB-4-b a IIIB-4-c [6]. 

Lom Libouš se rozkládá při okraji vulkanického komplexu mezi Tušimicemi  

a Chomutovem, a území přísluší označení IIIB-3B (Chomutovsko-teplická pánev), 

konkrétně Březenská pánev IIIB-3B-b. Jedná se o mírně zvlněné rovinaté území, dnes 

porušené rozsáhlou antropogenní aktivitou [6]. 

Za nejstarší horninový komplex, který byl dosud detekován, můžeme považovat 

Krušnohorské krystalinikum, které pod pánevní výplní a Doupovskými horami pokračuje 

až k Litoměřickému hlubinnému zlomu. Na tento podklad navazují sedimenty svrchní 

křídy, zastižené průzkumnými vrty. Směrem k jihu se potom objevují i výskyty mladšího 

paleozoika v podloží - v daném případě neproduktivního permokarbonu. Kenozoické 

vulkanosedimentární souvrství se začalo ukládat ve svrchním oligocénu a pokračovalo až 

do miocénu. Pánev byla součástí riftového údolí, které se začalo vytvářet již na konci 

svrchní křídy a s přestávkami bylo aktivní až do svrchního miocénu. Sedimentace v pánvi 

byla pokračováním dějů, které se poprvé objevily v centrální části na dnešním Bílinsku. Na 

podložním vulkanoklastickém komplexu se postupně vytvořily uhlotvorné močály, které 

však byly ovlivněny říčním tokem, přitékajícím z oblasti jihozápadních Čech a jeho deltou. 

Ke konci uhlotvorného procesu došlo k dalšímu prudkému poklesu pánevního dna  

a močály byly zaneseny klastickými materiály – jíly a písky nadložního souvrství. 
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Vulkanická činnost v dané oblasti spadá do nejstarší, tzv. první fáze terciérního 

vulkanismu mezi 40 a 18 miliony let (dále jen Ma). O samotném vulkánu Doupovských 

hor se dlouho předpokládalo, že se jedná o typický stratovulkán, ovšem nedávné výzkumy 

u Dětaně ukázaly velmi pestrou minulost tohoto komplexu. V první fázi vývoje šlo  

o eruptivní útvar pliniovského typu, zatímco v další fázi se charakter změnil na typ spíše 

strombolský. Finální aktivita vulkánu svědčí o poklidných výlevech láv havajského typu. 

Mladší vulkanické fáze (jako např. na Bílinsku) nejsou v tomto prostoru doloženy. 

V každém případě jsou dnes lomem Libouš odkrývány intruze vulkanitů do slojového 

souvrství. Kvartér je reprezentován nejpestřejší škálou hornin – jedná se o svahoviny 

kamenitého i hlinitého charakteru, komplexy, vznikající mrazovým zvětráváním, deluvio-

fluviální sedimenty i rozsáhlé návěje spraší. Do krajiny také významně zasáhla lidská 

činnost – některá místa jsou v důsledku důlní činnosti zcela změněna, pokryta výsypkami  

a odvaly, v jiných lokalitách se nacházejí zbytkové jámy. Právě taková místa byla, jsou  

a budou předmětem rekultivací [3, 4, 16, 22]. 

2.2 Hydrosféra 

Realizace elektráren a povrchových dolů v oblasti Chomutovska se výrazně 

podílela na změně krajinného rázu a s tím spojenými změnami vodních poměrů krajiny. 

Nejen, že muselo dojít k překládání vodních toků, ale také musela být voda intenzivně 

čerpána z důlních děl, jinak by těžební práce nebylo možné uskutečnit [25]. 

Již od počátku lidské rasy je každému jasná důležitost vody. Voda vždycky byla  

a jistě dlouho bude neodmyslitelnou součástí lidského života. Proto také vznikala lidská 

obydlí v blízkosti vodních toků. V dnešní době je však tato skutečnost lehce opomíjena. 

Díky existenci technologií a vodovodního potrubí, které spolehlivě doručí čistou pitnou 

vodu do každé domácnosti civilizovaného světa, je vodohospodářský systém lehce 

zkreslený. Málokdo si dnes uvědomí, jak je systém vodního hospodářství a celkový 

problém s vodou aktuální a že vodu nelze ničím nahradit, jako je tomu třeba u energií, kde 

existuje několik variant řešení [2]. 

Základním zdrojem vody v oblasti jsou krátké, prudké vodní toky, stékající ze 

svahů Krušných hor, menší toky, pramenící v Doupovských horách a protékající řeka 
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Ohře. Z hlediska prudkého rozvoje průmyslu v oblasti a intenzivního osídlení bylo třeba 

vodu v krajině zadržet, k čemuž slouží několik vodních děl. 

2.2.1 Vodohospodářská díla v oblasti důlního komplexu 

Vodohospodářská díla jsou provozována státním podnikem Povodí Ohře, který byl 

založen v roce 1966 a který zajišťuje všechny vodohospodářské stavby, které se nacházejí 

na vodních tocích ve správním území v povodí toků Ohře, Ploučnice, Kamenice a Bíliny 

[14]. 

Údolní nádrž Kadaň 

Jde o vodní dílo, zajišťující zásobu vody pro pokrytí průmyslu a energetiky 

Chomutovska a Mostecka. Údolní nádrž Kadaň je dále využívána k rekreaci, sportovnímu 

rybolovu a v neposlední řadě i k produkci elektrické energie [14]. 

Údolní nádrž Nechranice 

Vodní dílo Nechranice bylo postaveno na řece Ohři na 103. kilometru. Nechranická 

přehrada slouží především k zásobování průmyslu a energetiky vodou, k zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou, k výrobě elektrické energie a v neposlední řadě také  

ke sportovnímu rybolovu a pro rekreační účely. Další významnou funkcí, kterou tato 

přehrada plní, je její ochranná funkce v případě povodní [14]. 

2.3 Krajinný ráz 

Povrch této lokality je velmi specifický z důvodu přítomnosti důlních děl. 

V případě báňských forem reliéfu jsou zde intenzivně ovlivňovány ostatní podsystémy. 

Vysoké převýšení mezi hlubokými doly a výsypkami, tyčícími se vysoko nad terénem, 

mají nesporný vliv na charakter mikroklimatu až mezoklimatu, větrných podmínek 

v krajině, na půdotvorné procesy, intenzitu světelného a energetického záření, vodní režim  

a v neposlední řadě i na vegetační pokryv. Mezi půdotvorné a hydrologické faktory mj. 

patří také soubor petrografických a stratigrafických vlastností, které mají velký význam 

v otázkách bilance vody v terénu, ale také jeho erozivní odolnosti. Na výsypkách, které 

mají svahovitý charakter a jsou tvořeny terciérními jíly, je možné pozorovat časté svahové 

pohyby. Naopak písčité zeminy jsou náchylné na vyplavování vodní erozí [24]. 
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2.4 Atmosféra 

Nejen reliéf, ale i atmosférické podmínky mají své charakteristické rysy v případě 

montánního prostředí. Na lokalitách, jež jsou exploatovány těžbou nerostů  

na velkoplošných lomech, dochází k dlouhodobému odstranění vegetačního pokryvu 

z povrchu. Absence vegetačního pokryvu spolu s výraznou, uměle vytvořenou členitostí 

terénu se projevuje na fyzikálních a chemických vlastnostech atmosféry a to především 

v případě slunečního záření rapidním vzrůstem teploty, snížením vlhkosti a změnami tlaku 

vzduchu, změnami srážkových poměrů, tepelné akumulace a obecně tepelného toku [24]. 

Charakter lokálního mikroklimatu, především na převýšených výsypkách, ale  

i v okolí dolu, je definován expozicí světelnou a větrnou, barvou povrchu a mírou 

přítomností vegetace. Soubor těchto faktorů nám udává míru evapotranspirace v daném 

území [24]. 

Změny orografického mikroklimatu jsou patrné především na jižně až 

jihovýchodně exponovaných svazích. Sluneční energie je dále závislá i od inklinace svahu, 

kde denní teploty stoupají do vysokých hodnot, vlhkost půdy i vzduchu výrazně klesá  

a dochází k velkému výparu. Naopak v konkávních částech montánní oblasti lze v nočních 

hodinách pozorovat akumulace těžkého studeného vzduchu v lomech a výsypkách, jež se 

nacházejí pod úrovní terénu, přičemž dochází k ochlazování klimatu a jeho zvlhčování 

[24]. 

Všechny tyto faktory jsou podmíněny vegetačním pokryvem. V nedalekém lomu 

Pavel, který se nachází v blízké oblasti, byl proveden výzkum, v němž je popsána situace 

povrchu výsypky bez pokryvu vegetace s teplotou kolem 64 stupňů Celsia. O metr dále  

od toho bodu teplotního měření, bylo ve stejném čase zjištěno 34 stupňů Celsia v trsu třtiny 

křovištní. Tento výzkum nesporně prokázal důležitost vegetačního pokryvu v otázkách 

eroze, plošného výparu, ohřívání povrchu a v neposlední řadě i změn mikroklimatu. 

V případě mostecké pánve tato upozornění platí dvojnásob díky srážkovému stínu, který 

způsobují Krušné hory. Všechny tyto aspekty mohou vést ke ztrátě vody v krátkém cyklu 

[24]. 
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2.5 Pedosféra 

Pedosféru vnímáme jako nezastupitelnou složku životního prostředí a její 

poškozování patří mezi velmi diskutabilní případy, omezující další využití takto poškozené 

krajiny. Správně fungující pedosféra je předpokladem pro korektní koloběh a akumulaci 

látek a energie v prostředí [24]. 

Jednou z negativních věcí, projevujících se při těžbě uhlí, je také degradace půdní 

složky. K degradaci půdy dochází v celém prostoru důlního díla, tzn. i na vnějších 

výsypkách [24]. 

Půdní profil výsypek není totožný s klasickou stavbou půdy. Vzniká navážením 

zeminami, které byly odtěženy z důlního díla. Hodnota výsypkových zemin se může lišit 

v závislosti na minerálním složení, zásobách živin, složení půdy, vodních poměrech, 

povahou klimatu apod [24]. 

Pro potřeby rekultivací bylo nutné vynaložit úsilí na klasifikaci nadložních 

hornin a výsypkových zemin: 

 1. Třída – horniny a zeminy jsou klasifikovány jako velmi vhodné pro 

zemědělskou rekultivaci. Řadíme sem černozemní ornici, ornici 

degradovaných černozemí, apod. 

 2. třída - horniny a zeminy, které jsou vhodné pro zemědělskou rekultivaci. 

Do 2 třídy řadíme hnědozemní ornici, popřípadě hnědé půdy nebo sprašové 

hlíny 

 2. – 3. třída – sem řadíme cyprisové a šedé terciérní jíly 

 3. třída – horniny a zeminy, které jsou vhodné k lesnickým rekultivacím. Do 

3. třídy řadíme například MIK, KI, IK. 

 4. třída – horniny a zeminy, které jsou vhodné pro ozelenění. Jedná se o jíly 

s příměsí uhlí. 

 5. třída – zahrnuje horniny a zeminy fytotoxické. Řeč je o jílových nebo 

písčitých substrátech z kontaktních ploch uhelné sloje, popřípadě  

o vyklizovém materiálu s vysokým obsahem FeS2 [24]. 
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2.6 Geologická stavba zájmového území 

Krušné hory tvoří antiklinální pásmo, které je sestaveno především z různých druhů 

granitoidů a krystalických břidlic. Česká strana Krušných hor má heterogenní charakter. 

Dílčí části Krušných hor jsou ohraničeny masívy granitoidů, regionálními zlomy, 

popřípadě státními hranicemi. Na základě tohoto rozčlenění lze i z heterogenního 

charakteru Krušných hor, vymezit i relativně homogenní úseky. Celá oblast Krušných hor 

je hojně protkána žilami žulového a křemenného porfyru. Mezi zástupce parametamorfitů 

lze zařadit jemnozrnné kvarcitické a drobové pararuly, které se dají také vyhledat pod 

pojmem celistvé ruly [22]. 

V případě severočeské uhelné pánve se jedná o pozůstatek třetihorní pánve, která 

byla vyplněna sedimentárními horninami, které se zde usazovali do miocénu.  

V severočeské uhelné pánvi došlo přibližně před 17 – 22 Ma k nahromadění organické 

hmoty, písků a jílů o mocnosti přibližně 500 metrů. V třetihorním období zde došlo  

k vyvinutí hnědouhelných slojí, které vznikly z množství rašeliny sedimentované  

v tehdejších močálech [10]. 

Profil sloje mostecké hnědouhelné pánve je rozdělen na několik součástí vlivem 

usazování deltových sedimentů. Na místě tehdejšího ústí řek, které zásobovaly tuto část 

vodou, došlo k útlumu ukládání rašelinového materiálu sedimentací jílů a písků, které zcela 

překryly rašelinovou vrstvu. Nejhůře z hlediska hnědouhelných slojí je na tom žatecká 

delta. Na rozdíl od žatecké delty došlo v ostatních oblastech k vývoji až 45 metrů mocných 

hnědouhelných slojí. V recentní době jsou v provozu 4 povrchové doly, mezi které patří  

i lom Libouš, jež je těžen společností Severočeské doly a.s. [10]. 

2.6.1 Lom Libouš 

Lom Libouš patří v současné době mezi nejrozsáhlejší povrchový důl v oblasti 

mostecké pánve. Mocnost uhelné sloje těžené na území lomu Libouš dosahuje až 35 metrů. 

Nadloží sloje je místy až 120 metrů mocné a je tvořeno jíly jezerního charakteru. Toto 

nadloží je z hlediska geologické stavby poměrně jednoduché. Jíly, tvořící nadložní vrstvy 

hnědouhelných slojí, můžeme rozdělit na spodní vrstvu jílů kaolinicko-illitických a na 

svrchní vrstvu jílů, které disponují vyšším obsahem montmorillonitů [10]. 



Rostislav Vaňous: Stávající a budoucí rekultivace velkolomu Libouš 

2017  8 

 

Uhlí ze sloje o mocnosti 25 až 35 metrů má průměrný obsah popela v suchém stavu 

kolem 37 % a obsahuje přibližně 2,7% síry. Výhřevnost uhlí na této lokalitě ve stavu 

původním je udávána na 10,4 MJ/kg. Uhlí se nachází ve stádiu ortofáze (tj. v otázce míry 

prouhelnění). Množství vytěžitelného uhlí k datu 1. 1. 2013 bylo odhadováno na 230 

miliónů tun, ale celkové geologické rezervy jsou udávány v objemu 461 miliónů tun uhlí 

[10]. 
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3 ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH REKULTIVAČNÍCH PRACÍ 

Nejprve, nežli začneme s hodnocením dosavadních rekultivačních prací, je nutno 

charakterizovat význam slova rekultivace, jeho fáze, způsoby rekultivačních prací, 

historický vývoj, ale také samotný rozhodovací proces v otázce těžebních a rekultivačních 

prací. 

Hlavním cílem rekultivací je obnova nebo tvorba zemědělských pozemků nebo 

kultur, dále pak lesních a v neposlední řadě i vodních ploch a toků. Mnohaleté zkušenosti 

deklarují, že je možné rekultivovat všechna místa, která byla dotčena člověkem.  

O efektivnosti těchto nápravných prací rozhoduje několik faktorů, mezi něž patří: přírodně 

ekologické podmínky, důlně technologický proces a míra provedení rekultivace, ale také 

způsob jejího budoucího využití a obhospodařování rekultivovaných území [23]. 

3.1 Historie rekultivací na území České republiky 

Počátky rekultivačních pokusů a prací na severočeské těžební oblasti se datují již na 

přelom 19. a 20. století, kdy byla realizována myšlenka návratu krajiny do bezvadného 

stavu při masivním rozrůstání devastace zemědělských pozemků [1]. 

Do roku 1900 byly v severočeské oblasti provedeny rekultivace, které se 

rozprostíraly na ploše 448 hektarů. Tyto rekultivace byly poprvé zdokumentovány až 

v roce 1908, kdy vznikla Rekultivační expozitura v Duchcově, jejíž hlavní myšlenkou při 

založení byla organizace a kontrola nápravných opatření. Úpravy krajiny probíhaly 

kontinuálně i po 1. světové válce. Z autentických dokumentů je vidno, že do roku 1929 

přibylo dalších 921 hektarů a do roku 1934 dalších 2150 hektarů zrekultivované půdy, 

které byly v této době postiženy prozatím hlubinnou těžbou [1]. 

Po 2. světové válce docházelo k velké expanzi těžkého průmyslu, který byl velmi 

energeticky náročný. Došlo k zestátnění dolů a Státní plánovací komise byla nucena 

zvyšovat těžební plány. Tyto plány byly splnitelné pouze za předpokladu transformace 

způsobu těžby na povrchový, který se zdál mnohem produktivnější. Tato přeměna s sebou 

však nesla mnohonásobně vyšší zábor zemědělské půdy. Rekultivační činnost pokračovala 

i po válečném období a byla odstartována v roce 1950, kdy v obci Naší na Chomutovsku 

došlo k zalesnění pozemků dotčených hlubinnou těžbou o rozloze přibližně 4 hektarů.  



Rostislav Vaňous: Stávající a budoucí rekultivace velkolomu Libouš 

2017  10 

 

Na sklonku tohoto roku bylo v rámci závodu Severočeské hnědouhelné doly (dále jen 

SHD) samostatně fungující oddělení rekultivací, kdy později došlo k oddělení tohoto 

oddělení a povýšení na samostatný podnik Rekultivace SHD, který působil až do roku 

1992, kdy došlo k jeho privatizaci [1]. 

V současné době jsou rekultivace zajišťovány prostřednictvím subdodavatelských 

společností, které však podléhají zákonu o ochraně a využití nerostného bohatství a řadě 

dalších zákonů, řešících ochranu zemědělství, lesnictví a přírodního prostředí obecně [1]. 

3.2 Fáze rekultivací 

Je patrné, že rekultivace nemohou pokaždé probíhat přesně podle pravidel a dle 

stejného scénáře, avšak zde existuje rámcová osnova, která by měla být pro tyto postupy 

stejná. Fáze rekultivací můžeme rozdělit do několika typů [23]. 

 Přípravná fáze 

 Důlně technická fáze 

 Biotechnická fáze 

 Postrekultivační fáze 

3.2.1 Přípravná fáze 

Funkce přípravné fáze tkví hlavně v prevenci a optimalizaci. Už při průzkumných 

činnostech na ložisku by měl být brán zřetel na komplexní náhled na těžbu a pozdější 

revitalizační zásahy.  Během této přípravné činnosti je nutno zohlednit důležité informace 

a podklady, které pomohou řešit otázku otvírky ložiska, jeho využití, ale musí být zváženy 

i možnosti pro následující obnovu. Cíle rekultivačních prací mají být zahrnovány již 

v územně plánovací dokumentaci, kde se zohledňuje struktura, územní řešení těžby, rozvoj 

území i vlastní rekultivace. Již v přípravné fázi by se měly zohledňovat také společenské 

priority a měl by být brán zřetel na střet zájmů dotčených subjektů a skupin obyvatel [23].  

3.2.2 Důlně technická fáze 

Její charakter je spíše preventivní. Důlně technická fáze probíhá již při samotné 

těžební činnosti, kde je nutno zohlednit více faktorů, které mohou v pozdějších letech 
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přinést své ovoce v podobě ušetřeného času, finančních prostředků, ale také mohou mít 

velmi velký vliv na úspěšnost celé rekultivace. Během těžby je vhodné vytvářet koncepce 

ukládání výsypek, odvalů nebo složišť. Pozornosti by také nemělo ujít selektivní odklízení 

neproduktivních i produktivních hornin a půd, protože právě tyto horniny a půdy jsou 

v pozdějších fázích zaváženy ve formě poslední vrstvy rekultivované plochy [23]. 

3.2.3 Biotechnická fáze 

Biotechnická fáze je souborem opatření technického charakteru, jejímž hlavním 

cílem je zlepšování ekologické stability a vlastností nejen zájmového území [23]. 

Tato fáze řeší problémy spojené s vytvářením zemědělských, lesnických                   

i hydrických ploch a kultur [28]. 

Biotechnickou fázi můžeme rozdělit podle jejího charakteru na: 

 Zemědělskou rekultivaci – tvorbu orné půdy, luk, pastvin, sadů, zahrad a vinic  

 Lesnickou rekultivaci – vytváření lesních porostů a kultur 

 Hydrickou rekultivaci – tvorbu a obnovu toků a vodních ploch 

 Rekultivaci ostatního typu – do této skupiny řadíme různé typy sportovišť,                 

hipodromy, autodromy, dále pak lokace, které jsou ponechány tzv. řízené sukcesi 

[28]. 

Do skupiny biotechnické fáze rekultivací řadíme tyto procesy: 

 Terénní úpravy 

 Skrývání a navážení vhodných hornin a zemin 

 Základní půdní meliorace 

 Hydrotechnická opatření 

 Hydromeliorační úpravy 

 Technická stabilizace svahů a systém protierozních opatření 

 Výstavba komunikací a provozních staveb 

 Práce biologické povahy [23]. 
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Terénní úpravy 

Těmito úpravami rozumíme soubor řešení prostoru litosféry úpravami horninového 

prostředí a reliéfu [23]. 

Navážení úrodných hornin a zemin 

Jedná se o navážku hornin, které jsou klasifikovány jako úrodné či potenciálně 

úrodné. Pomocí navážky dochází k optimalizaci poměru složek a vývoje v pedosféře, ale  

i v některých složkách hydrosféry krajiny [23]. 

Základní půdní meliorace 

Meliorací se rozumí technické a zemědělské úpravy pozemků, které se používají 

k obnově, udržení dosavadního stavu  a nebo ke zvýšení úrodnosti půdy. Půdní meliorací 

dochází ke zlepšování biologických, fyzikálně chemických a mechanických podmínek  

a vlastností pro ideální a efektivní průběh půdotvorných procesů [23]. 

Hydrotechnická opatření 

Jde o řešení otázky odtokových poměrů, obnovy a vytváření nového 

hydrografického systému na konkrétní lokalitě. Dochází k ovlivňování hydrických 

podmínek v podzemní i nadzemní sféře [23]. 

Hydromeliorační opatření 

Soubor vodohospodářských prací a opatření, mezi které patří například ochrana půd 

proti erozi, ochrana půd před záplavami formou úpravy odtoku v krajině, odvodňování 

zamokřených půd, závlaha půd nebo výstavba ochranných hrází [11]. 

Hlavní myšlenkou je optimalizace hydrických podmínek v pedosféře. Opatření 

obsahují soustavu prací, díky kterým dochází ke zlepšení přírodních podmínek pro využití 

krajiny nebo pro zlepšení životního prostředí [23]. 

Technická stabilizace svahů a systém protierozních opatření 

Hlavním cílem těchto opatření je stabilizace a minimalizace dynamiky 

geomorfologických procesů svahů a tím i přispění k ochraně rekultivačních kultur [23]. 



Rostislav Vaňous: Stávající a budoucí rekultivace velkolomu Libouš 

2017  13 

 

Výstavba komunikací 

Zpřístupňování pozemků, které jsou určeny k rekultivacím. Bez komunikací by 

bylo velmi obtížné provádět jakékoliv práce na těchto pozemcích a následkem toho by byl 

širší časový horizont a nutné větší, vymezené finanční prostředky [23]. 

Práce biologické povahy 

Biologické práce mají již finální charakter. V případě lesnických rekultivačních 

prací se jedná o soubor lesnických prací, zakládání kultur a pěstební práce na půdě, která je 

nelesního charakteru a nachází se na zdevastovaném povrchu. Při zemědělských 

rekultivacích jde o opatření, zahrnující agrotechnický charakter [23]. 

3.2.4 Postrekultivační fáze 

Rekultivace se řadí mezi interdisciplinární činnost a spolupracuje s různými obory 

k dosažení úspěšných výsledků. Mezi vědní obory, se kterými jsou rekultivace úzce spjaty, 

patří například biologie, geografie, technické a společenské obory, ale také i filozofické 

náhledy na danou problematiku. Tato fáze začíná po skončení hlavních rekultivačních 

opatřeních. V případě lesnických a parkových lokalit jde o soustavu pěstebních zásahů 

v závislosti na modelové lokalitě. U zemědělských rekultivací se jedná o problematiku, 

spojenou s trvale udržitelnou úrodností rekultivovaných pozemků [23]. 

3.3 Způsoby rekultivací 

V této části bakalářské práce se dostáváme k jedné z hlavních pasáží celého 

výzkumu. Kapitola bude věnována způsobům rekultivace, které jsou stěžejními pilíři při 

dobývání nerostných surovin a jím způsobenou přeměnou krajiny. Seznámíme se 

s rozmanitou škálou úprav životního prostředí, jejichž cílem bude vytvoření přírody, která 

se bude z části podobat krajině původní, ale hlavně bude lidem blízká v delším časovém 

horizontu; v ní budou moci obyvatelé a její návštěvníci trávit svůj volný čas. Výběr 

způsobů rekultivací bude vycházet z velké části z našich požadavků na vlastnosti a využití 

budoucí rekultivované krajiny. 

Povinnost rekultivačních prací je ošetřena legislativou České republiky, která 

ukládá a předepisuje podmínky znovunavrácení antropogenními činiteli dotčeného  
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a zdevastovaného území do podoby, která je co nejbližší původnímu stavu. Tato povinnost 

vyplývá ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který je sepsán pod č. 334/92 

Sb. Tento zákon ukládá povinnost a říká, že půda má být co nejméně narušována a po 

ukončení těchto devastujících činností nezemědělského charakteru musí být toto území 

tvarem, uložením zemin a vodními poměry vhodné k rekultivačním zásahům. Na tento 

zákon kontinuálně navazuje vyhláška ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kde 

se můžeme seznámit například s vedením protokolu. Protokol zahrnuje vedení provozního 

deníku, zápisků o postupu rekultivačních činností a termínech fází. V přílohách této 

vyhlášky dále narazíme na obsah plánu rekultivací půdy, který řeší: 

 Technickou část – meliorace, způsoby úprav pozemků a vodního režimu, 

skrývka zemin a jejich depozitu, řešení infrastruktury, atd. 

 Biologickou část – osevní postup cíl rekultivace, hnojení 

 Časový postup technické a biologické rekultivace 

 Náklady spojené s rekultivacemi 

 Mapové podklady  

Další zákon, který je závazný pro těžařské společnosti je zákon č. 439/92 Sb. Tento 

zákon ukládá povinnost nápravy devastovaného území a přikazuje společnostem, které 

mění charakter zájmového území vytvářet a ukládat finanční prostředky, ze kterých budou 

rekultivační práce v budoucnu investovány [28]. 

S rekultivacemi je nutné počítat již před otevřením lomu a to nejen z finančního 

hlediska. Musí být mimo jiné vyhodnoceny výsledky geologického a pedologického 

průzkumu, aby bylo možné určit kvalitu vrstev nadložních hornin a zemin, jež by v letech 

budoucích mohly být použity k rekultivaci území. Je potřeba zhodnotit, kolik úrodných, 

zúrodnění schopných a melioračně hodnotných zemin bude v otázce rekultivace 

k dispozici. Je velmi důležité skrývat rekultivační zeminy samostatně; tím dojde k jejich 

záchraně a tyto zeminy mohou být dále používány v pozdější době k rekultivačním 

účelům. Jedná se především o zeminy svrchního humózního profilu, kam můžeme zařadit 

ornice, čtvrtohorní hlinité spraše, melioračně hodnotné slínovce, bentonity a oxyhumolity 

[1]. 
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Dalším velmi důležitým faktorem je vhodné tvarování výsypek již při zakládání. Je 

velmi dobré nastavit koncepci výsypek s ohledem na budoucí rozložení, kdy se tímto 

zásahem docílí časových a finančních úspor při absenci nadstandardních terénních úprav 

[1]. 

Rekultivace krajiny dělíme na několik způsobů provedení. Tyto metody mohou být 

kombinovány. Mezi typy rekultivací můžeme zařadit: 

 Zemědělské rekultivace 

 Lesnické rekultivace 

 Vodní rekultivace 

 Rekreační rekultivace 

 Ekologické rekultivace 

3.3.1 Zemědělské rekultivace 

Zemědělské rekultivace jsou převážně řešeny jako tvorba polí, luk, ovocných sadů 

nebo jako pastviny. V dřívějších dobách se zkoušelo najet na nový způsob zpracovávání 

půd a zemin. Jednalo se o takzvanou rekultivační výrobu orné půdy. Tento poměrně levný 

systém, který do svých postupů nezahrnoval separátní skrývku ani uložení zemin, se však 

ukázal jako velmi neefektivní a brzy se od tohoto postupu upustilo. Během prvních let se 

zemědělské rekultivace prováděly bez překrývání ornicí, kdy se odborníci domnívali, že 

dosáhnou znovu úrodné půdy v intervalu několika let i bez pomoci přímého překrytí ornicí. 

Bohužel ani obohacování výsypkových zemin o kořenovou hmotu bohatě kořenících 

zúrodňovacích zemědělských plodin, zejména jetelovin a travin nebo zušlechťování 

kompostem a posklizňovými zbytky vyvrátilo představy o této metodě. Tuzemské  

i zahraniční empirie dokázaly, že není možné metodou přímé kultivace výsypkových 

zemin bez navezení horní vrstvy ornice dosáhnout úrodné půdy na výsypkách ani 

v intervalu třiceti let. Proto se přešlo od tohoto zprvopočátku velmi dobře vypadajícího 

způsobu k separátnímu skrývání a ukládání zemin [1]. 

Tento systém je založený na upravování zájmového povrchu, kam se v pozdějších 

fázích naváží a rozprostírá orná půda, která byla skryta v oblasti lomu před otvírkou, ale 

také na plochách budoucí výsypky. K tomuto systému se také přecházelo z dalšího důvodu, 
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kdy vnější výsypky zabíraly velmi cenné a úrodné pozemky s hlubokou vrstvou ornice, 

které se nacházely právě na území lomů Merkur a Březno – Libouš. V těchto místech byly 

vrstvy černozemního typu velmi mocné – mocnost se pohybovala kolem 0,6 a 0,8 metrů 

[1]. 

Díky tomu, že oblast velkolomu Libouš disponovala velkým množství neobvykle 

mocných nadložních vrstev orné půdy, byl zde dostatek této úrodné zeminy i přes to, že 

zemědělské rekultivace patřily mezi nejfrekventovanější způsoby úprav na lokalitě, která 

se rozprostírá v oblasti recentního velkolomu Libouš [1]. 

Otázky se nekladly pouze v oblasti skrývání vrchní vrstvy zeminy a jejího finálního 

uložení, ale velkým otazníkem v šedesátých letech minulého století bylo, jaká bude kvalita 

uložených ornic v dočasných depozitech. Tato otázka byla v průběhu několika let 

objasněna, když odborníci došli k závěrům, že ve větší hloubce dochází k dočasnému 

útlumu činnosti půdních mikrobů, ale šikovnou a včasnou manipulací se půda nakypří  

a její úrodnost a životaschopnost se vrátí do ideálních hodnot. Na základě tohoto poznatku 

vzešla potřeba stanovení optimální hloubky ornice, která bude rozprostírána ve finální 

navážce výsypky. Obecná pravidla uvádějí, že čím větší hloubka ornice je, tím má půda 

vyšší úrodnost. Samozřejmě záleží na mnoha faktorech, jako například jakosti ornice, 

kvalitě hornin na výsypkách, na využití a rozsahu budoucích rekultivací. Nakonec byla po 

zvážení všech důležitých aspektů stanovena ideální výška vrstvy orné půdy na 50 cm [1]. 

Podle J. Vráblíkové nemusí v otázce mocnosti ornice (jež byla určena na 50 cm) 

existovat pouze jediné řešení.  Jako další alternativa by přicházela v úvahu také převrstvení 

výsypky kvartérními sedimenty, kam můžeme zařadit například sprašové hlíny a poté 

navážka orné půdy, kdy poměr těchto vrstev by byl 1:1 o mocnosti 30 cm [28]. 

Zemědělské rekultivace se ovšem potýkají s dalšími problémy, které nastávají po 

skončení finálních úprav výsypek. Vlivem těžby hornin a zemin na lokalitách a následným 

závozem finálních vrstev hornin práce zdaleka nekončí. Odborníci se v následujících letech 

setkávají s periodickými poklesy úrovně povrchu. Dochází k takzvanému sedání, které 

klesá vlivem erozní činnosti. S touto situací si však rekultivační proces umí poradit. 

Zasahujeme využitím meliorací nebo dodatečnými terénními úpravami [1]. 
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Pro dokončení tohoto procesu lze aplikovat pěti až osmiletý osevní postup. Volbou 

pro osev jsou bohatě a hluboko kořenící rostliny. Pro osev nejčastěji používáme traviny  

a jeteloviny. Kořeny travin se neuchytávají ve velkých hloubkách, ale na druhou stranu 

mají bohatě kořenící systém, který se rozprostírá na větší ploše. Na rozdíl od travin se 

jeteloviny vyznačují hluboko kořenícím kořenovým systémem. Mezi nejčastěji používané 

traviny řadíme bojínek luční, jílek vytrvalý, jílek italský, kostřavu luční, kostřavu 

červenou, srhu laločnatou, či ovsík vyvýšený. Do skupiny jetelovin, používaných 

v osevním postupu, zahrnujeme vojtěšku, jetel plazivý, komonici bílou, jetel švédský, 

štírovník růžkatý nebo vičenec setý [1]. 

Mimo jetelotravní směsi se využívají také obiloviny, řepka, luskoviny a silážní 

kukuřice [1]. 

Výživa půdy a rostlin je prováděna minerálním a organickým hnojením. V dnešní 

době jde do popředí výrazně organické hnojení, kdy dochází k hnojení komposty, 

rostlinnými zbytky ze zemědělské produkce a provádí se také tzv. zelené hnojení, které 

spočívá v zaorávání porostu hořčice bílé [1]. 

V zemědělských rekultivacích je vhodné uvažovat nad tvorbou sadů  

na rekultivovaných výsypkách. Mnohaleté zkušenosti českých odborníků dokazují, s jak 

velkou šancí a výnosností lze sady tvořit a provozovat. Prvním takovým počinem na území 

Krušnohorské pánve byl ovocný sad o výměře 24 hektarů. Nepříznivé podloží muselo být 

upraveno navážkou 50 cm vrstvy ornice. Avšak výsadba hrušně a jabloně se ukázala jako 

velmi vhodná a brzy mohly být očekávány velké úspěchy, které se také potvrdily [1]. 

Českou chloubou v oblasti zemědělských rekultivací ve světovém měřítku byly mj. 

ovocnářské plochy založené na výsypkách lomů Merkur a Březno, které se rozprostírají  

na ploše kolem 160 hektarů. Situace pro pěstování ovoce zde byla velmi příhodná díky 

přítomnosti minerálně bohatých zemin a zachráněných černozemních ornic. Bohužel 

v poslední době není část této plochy udržována [1]. 
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Funkce zemědělských rekultivací na antropogenních půdách 

 Environmentální – Snaha o zvyšování a udržování biodiverzity rostlinných 

druhů, zlepšování životního prostředí, posilování protierozní funkce  

a ochrany krajiny. 

 Produkční – Produkce potravinářských a nepotravinářských plodin.  

 Potravinářské 

 Konvenční plodiny – Pícniny, obiloviny, okopaniny 

 Alternativní plodiny – Ovocné sady, pastviny, louky, vinice 

 Nepotravinářské 

 Technické a energetické plodiny a dřeviny – Rychle 

rostoucí dřeviny, slunečnice, řepka, šťovík, konopí 

 Mimoprodukční – zvýrazňující ekologické funkce – louky, nebo pastviny 

[28]. 

3.3.2 Lesnické rekultivace 

Lesnická rekultivace je další alternativou pro návrat krajiny do podoby, která je 

lidem blízká, a která uspokojí nároky na životní prostředí v dané lokalitě. Rekultivace 

tohoto typu jsou vhodné tam, kde je použití zemědělské nebo hydrické rekultivace 

neefektivní, nevhodné, finančně nevýhodné nebo dokonce nemožné [28]. 

Lesní plochy disponují více pozitivy než jen svojí univerzálností. Mezi další 

výhody, které jsou zvažovány při volbě typu rekultivace, jsou například hydrická  

a protierozní ochrana, stabilizační, klimatická, hygienická, asanační a v neposlední řadě 

rekreační funkce. Mimo tyto velmi důležité faktory mají lesy velký přínos z hlediska 

krajinného rázu, ale také zde například připadají v úvahu nižší nároky na úrodnost půdy 

oproti půdám zvažovaným k pracím rekultivačním [15]. 

Pokud hovoříme o rekultivacích lesnického charakteru, pak si většina z nás 

představí hlavně lesnické porosty. Avšak tato skupina je mnohem rozmanitější, než by se 

zdálo. Do lesnických rekultivací dále můžeme zahrnout plochy, jako jsou parky, lesoparky, 

remízky, ale také v neposlední řadě zeleň, která obepíná toky, komunikace, mokřady, 

vodní nádrže, apod. [1]. 
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Zpočátku se lesní rekultivace ubírala směrem nenáročné druhové skladby, která 

zahrnovala tzv. pionýrské dřevní porosty. Mezi tyto dřevní porosty můžeme zařadit 

například břízu, olši, topol a akát. V pozdějších dobách, na základě mnohaleté empirie,  

se na půdě rekultivací začalo pomalu přecházet z těchto nenáročných dřevin na náročnější  

a hospodářsky cenné porosty. V úvahu připadalo osázet plochu javory, lípami, duby, 

jasany, modříny a borovicemi [1]. 

Při lesnické rekultivaci je nutno pohlížet na funkci dřevin: 

 Hospodářskou – jasan, jilm, modřín, dub 

 Přípravnou a meliorační – jeřáb, olše, bříza 

 Hospodářskou a meliorační – topol, lípa malolistá, olše lepkavá, borovice 

lesní [28]. 

Mimo jiné je potřeba brát v úvahu také aspekty, týkající se aktuálního stavu 

životního prostředí, které by mohly mít neblahý význam na skladbu a její životnost  

a mohlo by docházet k velkému úhynu, jako tomu bylo v dobách minulých. Oblast lomu 

Libouš se nachází v území, které čítá velké množství průmyslových areálů včetně 

elektráren, jež byly v dřívějších dobách příznačné velkými emisemi průmyslových 

škodlivin do ovzduší. Jedná se především o koncentrace oxidu siřičitého a popílku [26]. 

Pro názorný příklad lze uvést situaci, ke které došlo v časech minulých, její dopad 

se odráží v současné době, ale bude mít výrazné následky i v budoucnu. Jedná se o vztah 

místních jehličnatých dřevin a emisí. V dobách, kdy docházelo k znečišťování místního 

kraje exhalacemi oxidu siřičitého a popílku, začaly ve velkém odumírat tehdejší jehličnaté 

kultury původního smrku ztepilého. Tento smrk byl zcela adaptován na podmínky, které 

zde panovaly, ale bohužel si již nedokázal poradit s novým problémem, kterým se stala 

produkce plynných exhalací, způsobená činností průmyslu. Proto byla zvolena jeho 

náhrada a původní smrk ztepilý, který se zde nacházel, byl suplován smrkem pichlavým, 

který pochází ze Severní Ameriky. Smrk pichlavý byl zvolen pro tuto oblast z důvodu,  

že je odolnější vůči oxidu siřičitému a popílku. Tento faktor velmi dobře zapadal do řešené 

situace. Bohužel se ale nepočítalo s tím, že takový druh, adaptovaný na podmínky mrazivé 

Severní Ameriky, není odolný vůči parazitům, kteří se nacházejí ve střední Evropě  

a později se tato věc stane pro tuto lesní kulturu likvidační [26]. 
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Dnes je patrné, že bude muset dojít k obměně skladby lesů a navrácení původního 

smrku ztepilého, protože došlo k odsíření elektráren – tento druh mnohem lépe odolává 

místním škůdcům, mezi které můžeme zařadit například kloubnatku smrkovou nebo mšici 

smrkovou, které mají na smrk pichlavý fatální dopad [26]. 

Vzhledem k tomu, že jehličnaté stromy se nezbavují svých jehlic periodicky jako 

listnaté stromy, dochází k větší akumulaci znečišťujících látek v dřevině a tím je 

eliminována její samočistící funkce [26]. 

Největší zásah pro dřeviny je okyselení půd. Byl to další faktor, který stromy 

zabíjel. Kyselá půda zcela změní skladbu bylinného patra a v půdě dochází k deficitu 

hořčíku, který je velmi důležitý pro fotosyntézu. Jako podpůrné opatření se za minulého 

režimu zvolilo vápnění postižených lokalit dolomitem, v němž se hořčík nachází. Tím 

došlo k neutralizaci a k nasycení půdy potřebným prvkem [26]. 

Ideálním řešením je volba smíšeného lesa, která má výborný předpoklad pro 

dlouhodobý, stabilní a přirozený vývoj [1]. 

Do skupiny přípravných a doplňkových dřevin můžeme zahrnout olše, břízy, jeřáby 

a na stanovištích, kde je přítomna vodní plocha, vrby [1]. 

Zárukou dlouhověkosti a funkčnosti lesních společenstev jsou tzv. cílové dřeviny. 

Jedná se především o jilmy, duby, jasany, javory, borovice, topoly, modříny, apod. [1]. 

Předtím, než je možné vůbec přejít k výsadbě dřevin a to jak formou lesa, tak  

i formou solitérů, je nutné si plochu připravit. Vzhledem k tomu, že v našem případě 

dochází k zalesňování výsypek, nemůžeme počítat s rovnocennou kvalitou půdy, jakou 

nacházíme v lesním prostředí. Proto je nutné brát zřetel na přípravu půdy před výsadbou  

a to jedno nebo dvouletým agrotechnickým cyklem, kde dochází k zaorávání zeleného 

hnoje, popílků z elektráren, organických zbytků, slínovců, apod. Dále je pro úspěšnou 

výsadbu nutné vybírat zdravé a životaschopné sazenice, které disponují bohatým 

kořenovým systémem, aby šance na jejich uchycení byla co nejvyšší [1]. 

Vysázením porostů však lesnické rekultivační práce nekončí. V průběhu šesti až 

dvanácti let je potřeba o lesní kulturu neustále pečovat. Je nutné neustále dosazovat nové 

stromky, kterými nahrazujeme uhynulé nebo zvěří poničené sazenice. Dalším problémem 
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je všudypřítomný, kosmopolitní plevel (buřeň), který musí být okopáván a vyžínán.  

A v neposlední řadě je třeba chránit nové lesní porosty před zvěří i lidmi samotnými [1]. 

Lesnickou rekultivaci lze rozdělit do tří etap: 

 1. etapa – provádí se diagnostika možných příčin, kdy se označují plochy, 

které je vhodné zalesnit. Jsou to například haldy, výsypky, odvaly, plochy 

se svažitostí kolem 30 %, půdy, kde je horší kvalita zemin a všechny další 

plochy, které jsou pro zemědělské využití nevhodné 

 2. etapa – minimalizace a eliminace příčin devastace – úprava ploch 

určených k výsadbě lesních kultur, srovnání reliéfu a eliminace překážek 

 3. etapa – výsadba dřevin – s ohledem na zeminu a míru devastace [28]. 

Lesnická rekultivace je dále členěna do dvou fází: 

 Fáze technická – celková úprava terénu zahrnující odvodnění, odstranění 

nežádoucích předmětů a překážek, úprava vodních ploch a toků 

 Fáze biotechnická – zahrnuje samotné zalesňování, volbu sazenic a míst 

[28]. 

3.3.3 Hydrologické rekultivace 

Celá oblast Krušnohorska má díky své nadmořské výšce, geografické pozici a celé 

škále geologických a lesnických aspektů charakter velmi příznivé a úrodné lokality [24]. 

Hydrologická rekultivace je velmi specifická a velmi univerzální. Tuto variantu 

volíme z mnoha hledisek. Mj. lze takto rekultivovat zbytkové jámy, které jsou plošně 

velmi náročné a u kterých není možno použití jiného druhu rekultivací z důvodu absence 

vytěžených vrstev nerostů a již uložených zemin vyrubaných v dolech a deponovaných 

v dřívější době na výsypkách [19]. 

Podle odborníků je dvacáté první století označováno jako století vody. Dle jejich 

mínění bude obecně velký problém s jejími zásobami, potažmo vodou pitnou. Česká 

republika má obrovskou geografickou výhodu. Ne nadarmo je označována jako střecha 

Evropy. V České republice pramení několik velkých řek, které dále pokračují na území 
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jiných států. Množství vody se odvíjí od množství srážek a od způsobu nakládání s ní, 

stejně tak, jako od využití této strategické komodity [1]. 

Přítomnost vody na území pánve byla od počátku vzniku přirozená. Voda se 

soustřeďovala ve velkém množství jezer, v mokřadech, bažinách a močálech, které se zde 

nacházely. Mezi největší zástupce vodních ploch na území pánve patřilo Komořanské 

jezero, které se do roku 1833 rozkládalo na ploše 5600 hektarů. Vodní plocha tohoto jezera 

byla hojně využívána již sběrači a lovci, kteří se zde pohybovali ve starší době kamenné. 

Mnohem později, ještě než došlo k vysušení této vodní plochy, bylo Komořanské jezero 

rájem pro rybáře. V letech 1833 – 1835 zde došlo k likvidaci – jezero muselo ustoupit 

tehdejší stále intenzivnější hlubinné těžbě [1]. 

Hydrické rekultivace nejsou v dnešní době ničím novým. Již po desetiletí probíhá 

náprava škod, způsobených těžbou, právě vodní rekultivací v podobě nových toků, nádrží, 

rybníčků, mokřadů, apod. V těchto a následujících letech se však vodní rekultivace budou 

muset přizpůsobit nastalé situaci v podobě velkého útlumu a ukončování těžby uhlí.  

Po zániku povrchové těžby vyvstane otázka zahlazení těchto obrovských zbytkových jam 

lomů. Vzhledem k ploše a k deficitu původních zemin i nerostů, které jsou již vytěženy, 

připadá v úvahu zatápění těchto jam a to jak z ekonomických, tak z realizačních důvodů 

[1]. 

Při provádění hydrického způsobu rekultivace je nutné se věnovat celé řadě 

důležitých a nezbytných faktorů a činností. V otázkách zatápění zbytkových jam je nutné 

provádět činnosti jako je těsnění dna, slojí, stabilizace břehů, zajištění adekvátního 

množství vodních zdrojů, které se užívají k napouštění jam a v neposlední řadě kontrola 

kvality vody na přítoku i v samotné zaplavované jámě. [28]. 

Pro zajištění stabilní kvality a čistoty vody je vhodné využívat samočistící 

schopnost vody. Jedná se o biologicko-chemicko-fyzikální proces, který ve vodě probíhá 

bez lidského zásahu. Tímto důležitým mechanismem odpadá použití nákladných čističek 

odpadních vod. Samočistící funkce vody musí být však nastartována několika opatřeními, 

kam například patří odtokové poměry, hloubka nádrže, vyrovnaný ekosystém ve vodním 

prostředí, apod. [19]. 
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Aby jezera, která vznikla, vznikají a budou vznikat v budoucnu, plnila funkce 

biotopu, významného prvku v krajině, strategické zásobárny vody, místa pro rekreaci, 

podnikání, popřípadě sportovní rybolov, musí být zaručena a ustálena dobrá kvalita vody. 

Ta však může být ohrožena vysokým obsahem živin a to by vedlo k následnému rozvoji 

fytoplanktonu, který by měl za následek zhoršení kvality vody. Organismy ze skupiny 

fytoplanktonů jsou redukovány zooplanktonem, konkrétně perloočkami. Tento typ 

organismů, jež snižuje stavy nežádoucího fytoplanktonu, může existovat ve vodním 

prostředí pouze za minimální přítomnosti populace planktonofágních ryb, zejména z čeledi 

kaprovitých. Planktonofágní ryby se velmi ochotně a snadno rozvíjejí a rozmnožují a proto 

je potřeba jejich populaci regulovat rybami piscivorními neboli dravými, které se živí 

planktonofágními jedinci [27]. 

Teplotní stratifikace je velmi důležitým jevem, který způsobuje a ovlivňuje 

intenzitu promíchávání vody ve vodou zatopených zbytkových jámách [27]. 

Hloubka promíchávání vody na základě změn teplot vody se odvíjí od expozice  

a velikosti jezera, ale také od větrných podmínek. V případě malých a středně velkých 

jezer o výměře 20 – 500 hektarů je možno v letních měsících pozorovat promíchávání 

vody do hloubky 3 – 7 metrů pod hladinou. V případě velkých jezer lze promíchávání 

pozorovat až do 10 – 15 metrů pod hladinou. Tento jev je možné pozorovat v letních 

měsících, v zimě stratifikace stagnuje, což dává vodním organismům vhodné podmínky 

pro přežití u dna vodní nádrže [18]. 

Dle procesu promíchávání vody je možno jezera dělit na: 

 Holomiktická – k úplnému promíchání vody dochází minimálně jednou 

ročně 

 Meromiktická – jedná se speciálně o hluboká jezera, kde se hloubka uvádí 

nejméně 70 metrů. V tomto případě se nejhlubší etáže do sezonního 

promíchávání vody nezapojují [27]. 

Faktory, ovlivňující kvalitu vody v jezerech 

Voda postupně mění své vlastnosti. Tyto vlastnosti se mění v závislosti na hloubce 

díla a regulaci přítoku a odtoku. Vlastnosti jsou velmi proměnlivé a mění se ve všech 
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směrech, sezónně i v rámci jediného dne. V České republice prozatím nebyla uvedena 

žádná norma, která by ošetřovala tuto problematiku, ale k tomuto účelu je prozatím 

použitelné dělení podle Rasta na jezera: 

 Oligotrofní – hodnoty fosforu jsou nižší než 0,01 mg/l, hodnoty chlorofylu 

jsou nižší než 2 g/l a průhlednost vody je větší než 4 metry. 

 Mezotrofní – hodnoty fosforu jsou menší než 0,025 mg/l, hodnoty 

chlorofylu jsou nižší než 7 g/l a průhlednost vody je větší než 1 metr. 

  Eutrofní – hodnoty fosforu jsou nižší než 0,1 mg/l, hodnoty chlorofylu jsou 

nižší než 40 g/l a průhlednost je větší než 1 metr. 

 Hypertrofní – hodnota fosforu je větší než 0,1 mg/l, hodnota chlorofylu je 

větší než 40 g/l a průhlednost vody je menší než 1 metr. 

Data, která jsou prezentována v předešlé tabulce, nám ukazují vliv obsahu fosforu  

a chlorofylu na průhlednost vody. Přítomnost většího obsahu fosforu a chlorofylu ve vodě 

způsobuje horší viditelnost [27]. 

Hydrický způsob rekultivace lze rozdělit do následujících etap: 

 Přípravná – obdobný charakter jako u zemědělské a lesnické rekultivace 

 Eliminace devastujících faktorů vodních ploch – protierozní ochrana, 

meliorace svahů, stabilizace sesuvů, drenáže 

 Úprava vodních toků – tvorba systému vodních ploch a toků, které se dají 

využít k zavlažování polí, luk a pastvin i k odvodňování nežádoucích 

zamokřených lokalit, ochrana proti velkému nasycení vodou na nežádoucím 

místě formou příkopů a odtokových kanálů, apod. [28]. 

Svahy, které budou ohraničovat vodní dílo, je nutné předem připravit, aby 

nedocházelo k jejich nadměrné a nežádoucí abrazi a erozi. Ochranu svahů proti 

mechanickému porušování vlnobitím způsobeným větrem lze vypočítat. Je nutné počítat 

s abrazivní činností již v průběhu napouštění, ale také po napuštění důlního díla, kdy jsou 

svahy tohoto tělesa rozrušovány činností vody a větru. Tuto ochranu lze zajistit formou 

potřebných opatření, mezi které patří tvarování důlního tělesa při závěrečné fázi, příprava 

břehů terénními úpravami, definice charakteru a sklonu, úprava členitosti, návrh 

ochranných technických opatření typu gabionová zeď, ochranná hráz nebo kamenný zához. 
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Další možnou alternativou k technickým opatřením mohou být biologická řešení. 

Protierozními účinky disponují také účelně vysázené rákosy, vrby a jiné rostlinstvo  

na březích, které výrazným způsobem rozbíjí vlny a tím minimalizují škody, jež by bez 

přítomnosti těchto rostlin napáchaly [17]. 

Dalším zásadním problémem, který je nutný řešit, je eutrofizace. Eutrofizace je 

pojem, který znamená zvyšování množství živin ve vodě. Jde ale o jev velmi nežádoucí, 

protože při tomto stavu dochází k rozmnožování bakterií a sinic a voda se stává toxickou 

pro lidský organismus. Proti eutrofizaci se dá bojovat nastavením ideálního ekosystému, 

kde množství živin balancuje na správné úrovni díky dobře fungujícímu potravnímu 

řetězci. Dimitrovský (1999) navrhuje tvorbu mokřadů, které budou zarostlé velkoplošně 

makrovegetací. Podle slov Dimitrovského je nejlepší volbou umístit tyto mělčiny do ústí 

přítoků, kde by byly živiny odebírány rovnou u zdroje a do zbytku vodního díla by se jich 

dostalo o dost méně. Tyto mělčiny, kde budou mít ryby dobré rozmnožovací podmínky,  

by mohly být atraktivní i pro rybářské aktivity [7]. 

3.4 Rozhodovací proces 

Spuštění samotné těžební činnosti s sebou přináší několik podmínek, které je nutno 

splnit před tím, než se započne s jakoukoliv akcí spojenou s dobýváním. Rozhodovací 

proces není přisouzen pouze jednomu člověku nebo několika málo zainteresovaným 

osobám. Jedná se o soubor velkého množství jednání, dlouhodobé komunikace mezi 

jednotlivými společnostmi a institucemi, který nakonec před započetím těžby vyústí 

v komplexní plán postupu, kde jsou dány aspekty těžby od jejího počátku až po způsoby 

nápravných opatření po skončení povrchové těžby. Tato listina se skládá z: 

 Plánu otvírky 

 Vyhodnocování vlivu na životní prostředí (EIA) 

 Schválení těžební činnosti 

 Souhrnného plánu rekultivačních prací 

 Projektu rekultivace 

 Realizace projektu 

 Kontroly  

 Předání území k dalšímu využívání 
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Plán otvírky 

Dříve než samotná těžba započne, je nutné vypracovat tzv. projekt lomu, který 

zahrnuje přípravu dobývání, plán otevření lomu, způsob jak bude těžba probíhat, do jaké 

hloubky se bude těžit, jakou mechanizací bude dobývání probíhat, způsob řešení vodního 

hospodářství, energetickou situaci, infrastrukturu a komunikace a v neposlední řadě také 

hospodářství výsypek. V této části rozhodovacího procesu se také zaobíráme souhrnným 

plánem rekultivací, který zahrnuje predikovaný stav zbytkové jámy po vytěžení, vlastnosti, 

vzhled a tvar zbytkové jámy. Pokud shrneme, čím se souhrnný plán rekultivací zabývá, 

zjistíme, že v sobě zahrnuje komplexní koncepci celé rekultivace, která proběhne  

po vytěžení předpokládaných zásob uhlí. V tomto plánu je zohledněno rozdělení území, 

způsoby rekultivací s místy jejich aplikace, technické možnosti zájmové lokality, 

ekologická stabilita, biokoridory, odtokové poměry a celkové vodní hospodaření  

a v neposlední řadě je zde řešena i otázka finančních prostředků a rezerv, nutných pro tyto 

úpravy [19]. 

Finanční rezervy se uznávají mezi náklady spojené s těžbou. Jedná se o daňově 

odepsatelnou položku a proto musí dozor nad rezervami držet báňský úřad. Finanční 

rezervy jsou vypočítávány na základě nákladů spojených s předpokládanými způsoby 

rekultivací na celkové ploše.  Podle těchto kritérií dojde k výpočtu výše finanční hodnoty, 

která bude stanovena v jednotce na jednu tunu vytěženého uhlí a která následně putuje  

do fondu rezerv, ze kterých se čerpají finanční prostředky v rámci rekultivačních prací. 

Čerpání finančních prostředků z rezervních fondů je povoleno až na základě vyjádření 

Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP), kdy po tomto vyjádření je vydáno 

povolení báňského úřadu k nakládání s těmito fondy [19]. 

Zdroje financování rekultivací 

Těžební společnosti jsou vázány zákonem o vytváření finančních rezerv pod číslem 

44/1998 ve znění zákonů 541/1991 Sb., 168/1993 Sb. a 313/2006 Sb. Otázku čerpání 

financí ošetřuje § 37a odst. 2 zákona číslo 44/1988 Sb [20]. 

Těžební organizace mohou financovat odstraňování a zahlazování škod po těžební 

činnosti přímými náklady [20]. 
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Z vládního usnesení číslo 242/2002 je zřejmé, že část prací je pokryta z ostatních 

zdrojů. Mezi tyto zdroje zahrnujeme finanční prostředky vymezené státem k zahlazování 

škod po těžebních činnostech [20]. 

Rekultivační práce jsou realizovány prostřednictvím finančních prostředků z: 

 Podnikových zdrojů 

 Veřejného rozpočtu ČR 

 Zdrojů EU [8] 

Společnost, jenž se rozhodla o vytvoření těžního díla, musí dát odborně způsobilé 

společnosti impulz k vypracování projektu zahlazování těžebních činností. Projekt je 

následně konzultován mezi představiteli dotčených obcí a měst, mezi těžařskými 

společnostmi a mezi vypracovatelem projektu rekultivací [19]. 

Vyhodnocování vlivů na životní prostředí 

V dnešní době tento termín nalezneme spíše pod zkratkou EIA, která vychází 

z původního anglického výrazu Environmental Impact Assessment, což v překladu  

do českého jazyka znamená vyhodnocování dopadů na životní prostředí. Posouzení těchto 

faktorů musí nutně proběhnout před započetím těžebních prací. V posudku jsou uvedeny 

vlivy zásahu do horninového masivu, zásahy do vodního hospodářství, vlivy na faunu  

a flóru a další faktory potenciálně způsobující změny životního prostředí [19]. 

MŽP osloví všechny dotčené orgány a subjekty, které jsou do problému 

zainteresovány a mají odbornou způsobilost. V neposlední řadě je nutno do tohoto procesu 

zahrnout i veřejnost, která by mohla být takovou činností dotčena a je jí dána 30 denní 

lhůta pro vyjádření připomínek k vlivům na životní prostředí [9]. 

Po uplynutí lhůt pro vyjádření orgánů a veřejnosti shromáždí nově vybraná 

posuzovatelská organizace všechna rozhodnutí a vyjádření a rozhodne, zda jsou relevantní 

či irelevantní. Tato organizace však musí být rozdílná od organizace zpracovatelské,  

aby nedošlo k možným střetům zájmu. Zpracovatelská organizace přidá do projektu 

oprávněné připomínky a vydává stanovisko pro těžařskou společnost [19]. 
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Etapy posuzování vlivů na životní prostředí: 

 Předložení oznámení 

 Zjišťovací řízení 

 Charakteristika rozsahu a harmonogram 

 Předložení dokumentace 

 Připomínky a projednávání s veřejností 

 Vydání stanoviska 

 Vydání závěrečného verdiktu 

Celý proces posuzování vlivů na životní prostředí trvá v průměru 4 – 5 měsíců,  

ale samozřejmě záleží na individuálním případu, kdy časový horizont posudku může být 

daleko delší [9]. 

Schválení těžební činnosti 

Schválení těžební činnosti se opírá o horní zákon. Jsou stanoveny podmínky, které 

musejí být splněny. V neposlední řadě musejí být zohledněny i limity těžby. Další nedílnou 

podmínkou pro schválení těžební činnosti je individuální jednání s občany. Těžební 

společnosti vyjednávají s občany o odkupu jejich pozemků. Bez vykoupení všech 

pozemků, které se nacházejí v plánech dolů, nelze těžbu započít. Z hlediska cen 

nemovitostí na trhu se jedná o velmi dobré nabídky ze strany těžebních společností, avšak 

ne každý musí s takovou částkou souhlasit. V případě, že se někteří občané rozhodnou, že 

své pozemky neprodají a neopustí, těžební činnost na tomto místě nemůže být schválena 

[19]. 

Souhrnný plán rekultivačních prací 

Generel rekultivací (neboli souhrnný plán) byl vypracován v padesátých letech 20. 

století jako celorevírní program těžby. Tímto dokumentem byly stanoveny pro celou 

severočeskou uhelnou oblast nejen podmínky těžby, ale především likvidace následků 

hornické činnosti a ve své době se tento souhrnný plán stal světovým unikátem [25]. 

Souhrn rekultivací a jejich opatření se tvoří v pětiletých obdobích, kde se utváří 

obraz o územích, na kterých již rekultivační práce probíhají a na kterých teprve začnou. 
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Souhrn rekultivačních prací je pouze obecným náhledem vymezujícím co se bude 

rekultivovat, jaká bude výměra a ve které části budou tyto práce probíhat [19]. 

Souhrnný plán rekultivačních prací pro Doly Nástup Tušimice v období 2014 – 

2029 počítá se způsobem průběžné sanace a rekultivace území tak, aby aktivní plochu co 

možná nejrychleji minimalizoval a tím i snižoval prašnost plynoucí z minimálního pokryvu 

aktivních ploch. Tento plán upřesňuje výjimky ze zákazů podle podmínky 14 s ohledem  

na následující priority: 

 Vytváření členitého povrchu tvarovaného území, čímž se docílí zvýšené 

biodiverzity a lepší přizpůsobitelnosti biocenóz na změny klimatu 

 Tvorbou malých vodních ploch (mokřady, potoky s malým spádem, 

odvodňovací příkopy) utvářet podmínky pro akumulaci vody v krajině 

 Propojení nově rekultivovaných ploch s nedotčeným původním terénem. 

 Tvorba biocenter a biokoridorů a podpora systému ekologické stability 

krajiny 

 Tvorba potřebných a údržba stávajících migračních tras pro všechny druhy 

organismů a zároveň rušení migračních bariér 

 Vytváření menších, ekologicky hodnotných biotopů 

 Vytváření krajinné heterogenity. Tvorba mozaiky v krajině zakládáním 

spíše malých ekosystémů, které mají rozdílnou populaci organismů  

a rozdílný krajinný pokryv [2]. 

Projekt rekultivace 

Projekt rekultivace je vypracováván na základě předešlých úvah a řešení, které byly 

vymezeny v generelu, kdy došlo k určení míst a výměr pozemků. Projekt na rozdíl  

od generelu však otázku rekultivací bere více konkrétně a specificky. V projektu 

rekultivace se řeší a pohlíží například na mocnost jílové nebo štěrkové vrstvy, směr 

vodních kanálů, podmínky zatápění zbytkové jámy, zdroj vody, ze které se bude zbytková 

jáma zatápět, atributy přítokové kanálu, apod. Projekt, který je navržen ze strany 

projektantů, musí schválit stavební úřad při stavebním řízení, kterého se zúčastňují mnozí 

představitelé dotčených orgánů, včetně rady ochrany životního prostředí. Pokud již byl 

proveden posudek dopadů na životní prostředí, pak se již v této fázi provádět nemusí [19]. 
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Realizace projektu 

V momentě, kdy jsou projekty vyhotoveny a schváleny, se posouvá celá záležitost 

do své realizační části, kde budou aplikovány veškeré postupy v reálném prostředí. 

Společnost, která je zde za účelem realizace, začne s technickými úpravami povrchu  

a následně přechází k biologickým pracím. Rekultivační společnost je vybrána těžební 

společností na základě výběrové řízení, kde cenová relace je jedním z rozhodujících 

faktorů. Dalšími důležitými faktory, ovlivňujícími volbu realizační společnosti, je renomé 

zhotovitele a předešlé zkušenosti, ale často se setkáváme s případem, kdy těžaři disponují 

vlastními dceřinými společnostmi, které provádějí rekultivační práce v rámci svého 

rozpočtu. Pro dceřiné společnosti není hnacím motivem zisk, ale spíše snižování nákladů  

a proto zde panuje lepší cenová politika. Mezi těžební společnosti, disponujícími svými 

dceřinými rekultivačními společnostmi, můžeme například uvést Vršanskou uhelnou a.s.  

a Severočeské doly a.s. [19]. 

Podmínky, stanovené pro realizaci pro Důl Nástup Tušimice: 

 Poučení zainteresovaných osob před skrýváním orné půdy z důvodu 

potenciálních archeologických nálezů dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči, který ukládá tuto skutečnost včas oznámit 

Archeologickému ústavu a nechat ho provést archeologický průzkum  

a uhradit s ním spojené náklady. 

 V případě kácení dřevin v předpolí dolu je nutno brát v potaz hnízdní  

a vegetační období a musí se provádět postupně. 

 Postupné skrývaní kulturních vrstev půdy a zajištění rovnoměrného  

a správného ukládání orné a podorniční vrstvy na rekultivované plochy. 

V případě, že není možné tyto půdy deponovat na rekultivované plochy, 

musí být zajištěno jejich ošetření proti prašnosti a proti znehodnocení. 

 Skrývání zeminy provádět postupně, s ohledem na meteorologické 

podmínky a v nezbytně nutné míře s myšlenkou omezení aktivní plochy, 

která je potenciálním zdroje prašnosti. 

 Zajištění efektivního využívání vytěžených štěrkopísků a těsnících jílů. 
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 Na vhodných osluněných lokalitách zakládat rozmnožovací a slunící místa 

pro ještěrky, které byly vypuzeny z předpolí lomu. Forma útočiště je 

hromada kamení s jádrem z hnijícího dřeva s listnatou hrabankou). 

 Realizace záchranných odchytů ve štěrkopískové jámě u Března, transfer  

do nádrží, které vznikly na rekultivovaných plochách a tvorba tůněk  

pro obojživelníky zde se vyskytující. 

 Ve spolupráci s ornitology řešit otázku podpory místních ptáků. Tvorba 

nových, náhradních hnízdišť. 

 Důsledné nakládání s odpady a zajištění odpadů proti jejich mísení. 

 Dodržování pracovní a technologické disciplíny k zamezení nežádoucích 

vlivů v otázkách znečišťování povrchových nebo podpovrchových vod [2]. 

Kontrola 

V každé zodpovědné činnosti tohoto charakteru, která bude v budoucnu plnit určitý 

cíl, je potřeba provádět průběžné kontroly a z nich plynoucí zpětné vazby. Průběžné 

kontroly dozorují předpokládaný průběh a stav realizační části projektu [19]. 

Předání území k dalšímu využívání 

Důležitým faktorem v předávání území k dalšímu využití je jeho vlastník. 

Vzhledem k tomu, že vlastník pozemku určuje nakládání se svým majetkem, je velmi 

důležité, zda jsou vlastníky těžební společnosti, pod jejichž záštitou se následné 

rekultivační práce provádějí anebo zda těžební společnosti mají pozemky pouze 

v pronájmu od státních podniků, popřípadě soukromých osob (ojedinělý případ). Pozemky 

v pronájmu bývají většinou ty z nich, které nesou břemeno restituční otázky a jejich odkup 

není momentálně možný [19]. 

3.5 Dosavadní rekultivační práce 

V úvodu této části je potřeba zmínit fakt, že v nynější době je stav rekultivací  

na lokalitě Libouš pouze v počáteční fázi a rekultivačních prací na tomto územním celku 

mnoho ukončených nebylo. Jedním z faktorů, proč zde dochází k nápravným opatřením  

ve velmi malém počtu, je fakt, že velkolom Libouš je stále v těžebním provozu a teprve 

malá část je využívána k potřebám výsypek a k rekultivacím. Avšak v blízké návaznosti na 
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lom Libouš probíhají rekultivační práce v plném rozsahu. Tato opatření jsou hojně k vidění 

například v části Merkur, Prunéřov, Březno, Severní svahy, apod.  

V dosavadních rekultivačních činnostech se velmi hojně využívá technologie 

hydroosevu, která je v evropském měřítku velmi unikátní. Dle ústního sdělení jsou 

v Evropě pouze dvě zařízení tohoto typu: Jedno se nachází na území Rumunska a druhé 

právě v zájmové lokalitě velkolomu Libouš. [5] 

Hydroosev - protierozivní a protiprašné opatření 

Na dole Libouš je možno zahlédnout velmi zajímavou a na české i evropské 

poměry unikátní technologii, která zajišťuje účinná opatření proti erozi a proti prašnosti. 

Tato opatření se používají v místech výskytu úložišť popílků, sypkých materiálů,  

při realizaci zemních prací, a v neposlední řadě i při sanaci skládek.  

Veškeré tyto práce se provádějí na základě hydroosevu. Pod tímto pojmem 

rozumíme mechanický způsob osevu sanovaných ploch, při kterém dochází  

k rovnoměrnému nanesení osiva, vody, hnojiv, organických hmot, pomocných půdních 

látek a protierozních přísad na plochu, jež má být zatravněna. Nanášení osevu se provádí 

speciálním vozidlem, které pomocí čerpadel a hadic nastříkává směs na plochu určenou  

k zatravnění. 

Pozitiva hydroosevu 

• Okamžitá ochrana proti erozi půdy a odplavení osiva 

• Rovnoměrné nanášení osiv a hnojiv 

• Vyšší klíčivost semen 

• Předpoklad k tvorbě hustého porostu 

• Efektivní způsob sanace těžko přístupných míst anebo svahů, které 

disponují vysokým stupněm svažitosti [12]. 

Hydroosev lze aplikovat jak na ornici, tak i na plochy, kde je nízký obsah organické 

hmoty pro rostliny a půda nevykazuje úrodnost orné půdy. 
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Sklon svahu pro tuto metodu sanace není rozhodujícím faktorem, avšak je potřebné 

brát tento údaj v potaz kvůli výběru vhodného fixátoru. Reprezentativním fixátorem je 

například Flexterra. Tento fixátor se řadí mezi vysoce výkonné růstové médium; jeho 

klíčivost se pohybuje v hodnotách o 600% vyšších, než je standard. V momentě aplikace 

disponuje 99% protierozní a protiprašnou funkcí. [12]. 

Používaný materiál 

• ProMatrix, Flexterra – zabránění prašnosti po dobu až 1 roku 

• BioCover – ochrana proti prašnosti po období 4 až 6 měsíců 

• Papírový mulč s příměsí fixátoru – ochrana proti erozi a prašnosti po dobu 2 

měsíců [12].  

Technologie 

Pro tento typ sanačního opatření se na dole Libouš používá zařízení Bowie Imperial 

1500, které v dnešní době patří k jedné z nejvýkonnějších mechanizací a k velmi unikátním 

technologiím v Evropském měřítku (2 stroje svého druhu v Evropě). Bowie Imperial 

disponuje vysokým výkonem míchacího systému, velkým objemem nádrže (6840 litrů)  

v níž se směs nachází a jeho následný nástřik zaručuje vysokou míru produktivity  

a efektivnosti. Z nádrže se prostřednictvím čerpadla vhání směs do hadic, které jsou dlouhé 

až 90 metrů. Na 1 nádrž lze pokrýt papírovým mulčem až 2500 m
2
. V případě dřevitého 

mulče se plocha udává na 1500 m2 [12]. 

Modelový příklad 

Modelový příklad, který se opírá o technologii Bowie Imperial, se nese v duchu 

zlepšení kvality ovzduší lomu Libouš a jeho okolí. Z důvodu zlepšování kvality ovzduší 

byl v blízkosti dolu Libouš vytvořen ochranný val, který brání okolní vesnice před hlukem 

a prachem. Povrch tohoto valu je 7692 m
2
 a sklon svahu je 75 stupňů. Tento svah byl 

vyztužen geomřížemi a následně byl zatravněn výše zmiňovaným hydroosevem travní 

směsi, která se používá pro tzv. zelené střechy [13]. 
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Stávající rekultivační práce 

V roce 2017 dojde k dokončení etapy rekultivačních prací v části oblasti Libouš, 

které započaly již v minulosti a to v Severovýchodním svahu I, Severovýchodním svahu II 

část 1. – vyhlídka, Libouš I, Libouš – jižní svahy. Celková plocha rekultivací na výše 

zmíněném území bude činit 43,52 hektarů. Z toho:  

 Severovýchodní svahy I – datum zahájení 2008 (celkem 4,14 hektarů)  

 Zemědělské: 0 hektarů 

 Lesní: 4,1 hektarů 

 Vodní: 0 hektarů 

 Ostatní: 0,03 hektarů 

 Severovýchodní svahy II, část 1. – vyhlídka – datum zahájení 2008 (celkem 1,61 

hektarů) 

 Zemědělské: 0 hektarů 

 Lesní: 1,58 hektarů 

 Vodní: 0 hektarů 

 Ostatní 0,03 hektarů 

 Libouš I – datum zahájení 2013 (celkem 25,46 hektarů) 

 Zemědělské: 25,46 hektarů 

 Lesní: 0 hektarů 

 Vodní: 0 hektarů 

 Ostatní: 0 hektarů 

 Libouš – jižní svahy – datum zahájení 2013 (celkem 12,32 hektarů) 

 Zemědělské: 0 hektarů 

 Lesní: 12,32 hektarů 

 Vodní: 0 hektarů 

 Ostatní: 0 hektarů 

Celkem se v roce 2017 plánuje na těchto lokalitách realizovat 25,46 hektarů 

zemědělských, 18 hektarů lesních, 0 hektarů vodních a 0,06 hektarů ostatních rekultivací 

[21]. 
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Severovýchodní svahy I 

Tento úsek patří mezi první rekultivační akce provedené na nezatopených svazích 

budoucí zbytkové jámy a následně jezera Libouš. Severovýchodní svahy I jsou již z části 

upraveny. Vznikly zde tři plochy, které jsou přepažené etážemi. Dále byly provedeny lesní 

rekultivační práce na rozloze 4,1 hektarů a byla zde vybudována asfaltová komunikace, 

inženýrské sítě a systém odvodňovacích příkopů [21]. 

V roce 2008 byly zahájeny terénní úpravy; byly upraveny tvary svahů a jejich etáží 

a také došlo k realizaci odvodňovacího příkopu a přilehlé komunikace. Zalesňované plochy 

jsou obsluhovány z realizované zatravněné hospodárnice, která je široká 4 metry. V roce 

2010 zde muselo dojít k sanaci svahu, který sklouzával do nižších pater, a to vystavěním 

přitěžovací lavice. V roce 2008 zde byla odstartována biologická rekultivace. Její ukončení 

se plánuje na rok 2023 [21]. 

Severovýchodní svahy II – část vyhlídka 

Tato část území je situována západně od obce Spořice. Z jihozápadní strany je tento 

úsek ohraničen do této chvíle neupravenými svahy velkolomu Libouš a ze severní strany 

kontinuálně navazuje na rekultivační území Severovýchodní svahy I. Výměra této části 

území je 1,61 hektarů [21]. 

V roce 2009 došlo k realizaci terénních úprav, dále pak došlo k zasypání 

dosavadního příkopu a v neposlední řadě k vyhloubení nového o rozměru 155 metrů. 

V nejvyšší části tohoto územního celku byla vystavěna vyhlídka na těžební prostor Doly 

Nástup Tušimice (dále jen DNT), která se nachází ve východní části. Musely zde být 

provedeny terénní a infrastrukturní zásahy, aby byl umožněn příjezd vozidel a autobusové 

dopravy. Byla navržena a vybudována dostatečně kapacitní příjezdová komunikace o šířce 

3 až 5 metrů, aby zde mohla manipulovat i autobusová doprava [21]. 

Na svazích, kde došlo k následné úpravě, byla realizována lesní rekultivace. Mezi 

dřeviny, které byly zvoleny k výsadbě, zahrnujeme: dub zimní, borovici kleč, jasan ztepilý, 

popřípadě javor mléč. Svahy a nezpevněné plochy v okolí této vyhlídky byly osety travou 

pomocí hydroosevu a také byly ošetřeny osázením křovinami – zimolezem obecným  
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a svídou krvavou. Tato výsadba proběhla v roce 2009 a pěstební péče a ošetřování lesních 

porostů bude probíhat až do roku 2021 [21]. 

Libouš I 

V roce 2016 byly provedeny hrubé terénní úpravy. Po těchto úpravách došlo 

k navezení ornice o mocnosti 0,4 metrů a celá tato plocha je zemědělsky rekultivována 

[21]. 

Libouš – jižní svahy 

Tato část je geograficky lokalizována pod jezerem Libouš, které zde má 

v budoucnu vzniknout. Území Jižních svahů se táhne v délce kolem 1,5 km. Z důvodu 

výskytu skluzů muselo v této části dojít k sanaci. Bylo provedeno zachycení a odvedení 

vod, které vyvěraly ze svahu, a to plošnými drény. V neposlední řadě zde došlo k vyčištění 

provozního příkopu, který se nachází u paty svahu a byl aplikován hydroosev. Sanační 

práce zde skončily v roce 2014 [21]. 

V přípravné fázi, kdy bylo území formováno pro následnou biologickou rekultivaci, 

muselo nutně dojít k nápravě dvou menších skluzů a k úpravě plochy, kterou zasáhla eroze. 

V závěru těchto prací byly vybudovány pomocné štěrkové sjížďáky. Tyto sjížďáky jsou 

udržovány dodnes [21]. 

Biologické rekultivační práce byly odstartovány v roce 2015 protierozní ochranou. 

Tento protierozní zásah, provedený na jaře v roce 2015, měl za výsledek zatravnění plochy 

prostřednictvím hydroosevu. Na podzim téhož roku byla realizována výsadba dřevin jako 

forma protierozních pásů. Pěstební péče a ošetřování dřevin zde bude pokračovat až do 

roku 2027 [21]. 

V dnešní době se již pomalu upouští od vysazování jasanu ztepilého a to z důvodu 

napadení cizopasnou houbou jménem Chalara fraxinea. Tato houba způsobuje nekrózu  

a má za následek totální úhyn stromu. Z tohoto důvodu se dnes uvažuje o nahrazení této 

dřeviny za dřevinu vhodnější, která bude místního původu a bude tak lépe adaptována  

na lokální choroby, kterým se může snáze bránit [5]. 
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Při osobní návštěvě DNT bylo zjištěno, že poměrná část rekultivovaných výsypek 

vykazuje velmi extrémní a suché půdy. Tyto půdy jsou tvořeny neúrodnými zeminami  

a navíc vrstva ornice nedosahuje plánovaných 50 cm, nýbrž v některých případech je 

značně nižší. Vzhledem k malé vrstvě ornice a k nehostinnému podkladu, který nevykazuje 

příliš velkou úrodnost, jsou podmínky pro růst dřevin velmi nevhodné. Tyto skutečnosti  

na stanovištích ukazují dřeviny ve zbídačeném stavu a většinu z nich bychom prohlásili  

za neživou. 

V této situaci autor práce navrhuje řešení, zahrnující změnu skladby dřevinné 

kultury. Některé dřeviny vykazují mnohem vyšší stupeň adaptibility a tak zvyšují šance  

na uchycení a vytrvání stromů na těchto stanovištích. Například bříza bělokorá, jež je 

velmi frekventovaným zástupcem hald a výsypek, ale i extrémních míst jako jsou 

vertikální polohy skalních útvarů, popřípadě okapy rodinných domů, je z pohledu autora 

vhodným zástupcem pro tyto nevlídné podmínky. Bříza bělokorá patří mezi druhy, o které 

není potřeba se starat a jejich růst pokračuje i na nehostinných místech s dlouhodobou 

absencí vody a živin. 
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4 NÁVRH KONCEPCE BUDOUCÍCH REKULTIVACÍ 

Představy o budoucím vzhledu a funkčnosti krajiny v místě dnešního velkolomu 

Libouš jsou již dány. Nutno namítnout, že rekultivování velkolomu vodní cestou, čili 

celkovým zatopením, je ideální a nejlevnější varianta. Vzhledem k odtěžení velké části 

tohoto území je nereálnou variantou její opětovné zasypání do původního stavu. Důvody 

jsou jednoduché: Jednak chybí velká část tohoto území, která byla buďto exploatována 

v přilehlých elektrárnách, ale také část území, která byla při založení lomu odvezena 

z území lomu na vnější výsypky. Nejen to – dalším problémem je například sedání zeminy. 

I přesto, že by došlo k zasypání zbytkové jámy stejným množstvím materiálu, který odtud 

byl vytěžen, vlivem sedání by došlo k poklesům a místo roviny bychom byli svědky 

chaotické propadliny. 

V návrhu budoucích rekultivací můžeme počítat s velkým počtem typů 

rekultivačních prací. Návrh obnovy krajiny samozřejmě nepočítá pouze se zatopením 

zbytkové jámy, ale budou zde probíhat i doprovodné rekultivace lesního, zemědělského  

a ostatního typu. 

Cílem všech rekultivačních záměrů by mělo být zahlazení následků po těžbě,  

ale hlavně vytvoření fungujícího a dlouhodobě udržitelného ekosystému, který bude moci 

samostatně fungovat bez větších zásahů lidské ruky. Tento úkol však není tak jednoduchý; 

zahrnuje v sobě komplex oborů, jež musí spolupracovat, aby nakonec vznikl fungující 

ekosystém.  

4.1 Návrh hydrických rekultivací 

Vodní rekultivace budou na lokalitě Libouš a v přidružených lokalitách Březno, 

Prunéřov, Merkur a podobně, tvořit systém vodních ploch, při jejichž návrhu je nutno 

posoudit několik aspektů. Speciálně pro zatopení zbytkové jámy velkolomu Libouš se 

zamýšlíme nad hydrologickými poměry v povodí zájmové lokality, ale i předmětného 

území, hydrologickými poměry mezi vodou jezerní a stařinovou, stupněm kvality  

a dostupností vody k napouštění vodní plochy, těsněním zbytkové jámy před napouštěním, 

přítokem a výparem, průtočností jezera, terénními úpravami povrchu a zejména svahů 
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(přispění ke stabilitě a zpevnění břehových linií, zpřístupnění pro koupání, sportovní 

aktivity, popřípadě rybolov) [24]. 

V báňské strategii jsou již zohledněny atributy a rozměry budoucího jezera Libouš, 

které deklaruje technologický postup ve finálních fázích těžební činnosti (finální tvar 

svahů). Ve schváleném generelu rekultivačních prací, který je nedílnou součástí Plánu 

otvírky, přípravy a dobývání lomu (dále jen POPD), jsou stanoveny podmínky budoucího 

využití zbytkové jámy velkolomu Libouš: 

 Zbytková jáma po dokončení těžby bude zatopena 

 Jezero bylo klasifikováno jako průtočné 

 Těžba bude korigována k tomu, aby bylo zatopení zbytkové jámy možné 

 Zatápění jezera bude probíhat prostřednictvím řeky Ohře a krušnohorských 

přítoků. Stanovený objem vody bude kolem 257 milionů m
3
 = doba 

napouštění 7 let. 

 Úprava břehů určených k rekreaci do sklonů 1 : 25 až 1 : 40. 

 Ochrana břehů lomovým kamenem, ochrana svahu prostřednictvím 

zápletového plůtku, jímž se provádí opevnění paty svahu, geotextilie 

s hydroosevem 

 Na ploše 82 hektarů dojde k zatravnění svahů pro jejich ochranu 

hydroosevní metodou [24]. 

Parametry budoucího jezera Libouš 

 Plocha hladiny jezera – 945 hektarů 

 Objem vody jezera Libouš – 257 milionů m
3
 

 Délka břehových linií – 16 960 metrů 

 Maximální hloubka jezera – 75,8 metrů 

 Hloubka jezera v průměru – 22,9 metrů 

 Kóta hladiny – 257,2 m.n.m. [24]. 

Předpoklad výstavby a následného zatopení zbytkové jámy velkolomu Libouš je 

stanoven na rok 2038. Blízké okolí jezera Libouš bude rekultivováno v poměru třetiny 

lesní plochy a dvou třetin plochy travního porostu. Mimo tyto lesní a travní plochy zde 
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budou vybudovány hydrologicky, krajinářsky, ale hlavně ekologicky velmi důležité malé 

vodní nádrže. Tyto vodní nádrže, které se budou nacházet na výsypkách Merkur a Libouš 

hrají v otázce ekologie velmi zásadní roli, kdy dochází ke stimulaci revitalizací celého 

zájmového území. Dle studií a plánů má dojít k obnově původních toků, které musely před 

těžbou ustoupit a být přeloženy. Jedná se o toky Lužnice a Hutné. Oba tyto toky by měly 

přitékat do jezera Libouš. Naopak odtok by měl být realizován do původního koryta toku 

Hutné, jenž se nacházelo u obce Březno [24]. 

I přes to, že bude zatopení zbytkové jámy velkolomu Libouš velkým 

vodohospodářským projektem, nedojde k ovlivnění hydrogeologických poměrů území, 

které nebylo těžbou dotčeno. V případě dna a svahů budoucího jezera Libouš se uvažuje  

o těsnění pomocí nadložních jílů z libkovických vrstev, díky kterým bude zajištěna 

nepropustnost dna jezera [24]. 

4.2 Návrh lesních rekultivací 

Vyjma ochranných lesních pásů, které zde byly na okrajích lomů vybudovány jako 

protiprašné a protihlukové opatření, se plánuje výsadba dalších kultur. Ve východní části 

DNT bylo v minulosti vysázeno rozsáhlé pásmo japonského topolu. Tato dřevina vykazuje 

obrovské roční přírůstky. Na základě vlastního pěstování je to až 2 metry dřeviny za rok. 

Jedná se o hustě olistěný strom, který ve správném poměru a vzdálenosti sazenic od sebe 

dokáže vybudovat nepropustnou zeď, splňující tyto podmínky a navíc je to i velmi hojně 

využívané útočiště pro místní zvěř. 

Bohužel i přes nenáročnost, soběstačnost a velmi vysoké roční přírůstky je zde také 

parazit – mandelinka topolová, která redukuje stavy těchto dřevin. V případě silného 

přemnožení a absence lidského zásahu proti tomuto škůdci může dojít k holožíru až úhynu 

výsadby.  

Až dosud se pro přímé lesnické rekultivace velmi hojně využívaly dřeviny typu 

borovice kleč, jasan ztepilý, dub zimní, apod. Bohužel v poslední době se ukazuje, že 

výběr jasanu ztepilého není úplně ideální volbou, protože tento strom je po dvaceti letech 

napaden, jak bylo zmíněno výše houbou, která způsobuje rozsáhlou nekrózu pletiv a strom 

postupně hyne. Chalera fraxinea je dobře rozeznatelná na kmenech jako oranžový povlak 

(plodničky) [5]. 
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Pro ochranu dřevin před okusem zvěří se používají repelenty Aversol (letní)  

a Morsuvin (zimní), které odpuzují svým pachem potenciální zvířecí vandaly. Mimo 

repelentů je vhodné použít oplocenky, které spolehlivě ochrání nově vysázené kultury. 

Oplocenky mají sice vyšší vstupní náklady, avšak v pozdější době tyto náklady klesají  

na úkor ochranných repelentů, které je nutno používat cyklicky [24]. 

V některých lokalitách je stav dřevin ve velmi bídném stavu. Tato skutečnost byla 

zapříčiněna jednak velmi chudou zeminou, která by měla vykazovat minimálně 50 cm 

hlubokou vrstvu orné půdy a kultury by také měly mít dostatečný přísun vody. Tento fakt 

bohužel neplatí u některých z částí lomu. Vrstva orné půdy nedosahuje stanovené hloubky 

a navíc je půda velmi vysušená. K zalévání těchto nově vysázených dřevin nedochází [5]. 

Na základě této skutečnosti autor práce navrhuje zakomponovat cílenou výsadbu 

břízy bělokoré na tyto extremně nehostinná stanoviště. Bříza vykazuje velmi dobré 

adaptační vlastnosti a je schopna se uchytit a prosperovat i na takto chudých půdách. Tento 

fakt potvrzují zkušenosti, kdy se tato dřevina je schopna uchytit například na vertikální 

hladké stěně skalního masivu nebo popřípadě i v okapu bez existence půdního základu.  

Pro účely zalesňování se v dřívějších dobách zkoušelo více metod, aby se zjistilo, 

která bude nejefektivnější a nejlevnější. Použití finského stroje určeného k sázení dřevin, 

který byl vlečen za traktorem, se ukázalo jako vysoce neefektivní a proto se do dnešní 

doby sází na lidské ruce [24]. 

4.3 Návrh zemědělské rekultivace 

Pokud si prohlédneme mapy z roku 1845, které jasně ukazují, jak zde vypadala 

tehdejší krajina, zjistíme, že území dnešního velkolomu Libouš a přilehlého okolí, bylo 

velmi hojně využíváno pro zemědělskou činnost. Malou část zde zastupoval travní porost, 

který spíše odděloval tyto zemědělské plochy a zastoupení lesů zde nehrálo velkou roli; 

mělo charakter spíše lokální [24]. 

Prostory pro zemědělské rekultivace se nacházejí v jižní části velkolomu Libouš,  

a budou připravovány terénními úpravami pro následnou navážku úrodných zemin. 

Osvědčenou metodou osevu se již v minulosti ukázala kombinace jetelotráv a travin. 

Z řádu jetelovin se nejvíce uplatnila známá vojtěška setá, která je známa svým bohatým  
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a hluboce kořenícím systémem, jenž obohacuje profil ornice a podorničí. Vojtěška setá se 

nejlépe osvědčila v kombinaci s trávami, které naopak velmi významně obohacují svým 

mělkým kořenovým systémem vrstvu ornice do hloubky přibližně 20 cm. Poměr těchto 

kultur byl stanoven na ideální míru 70 : 30 (jetelotrávy : traviny). Z řad travin se nejlépe 

osvědčila srha laločnatá a kostřava luční v kombinaci s vojtěškou setou [24]. 

Zemědělské plochy by se správně neměly obejít bez některých krajinných doplňků 

k přispění ekologické diverzity a stability. Mezi tyto prvky můžeme zařadit meze, 

z minulosti známé remízky, keřové pásy, solitéry, skupinky stromů, aj. Tyto prvky se 

velmi osvědčily jako protierozní činitelé, fungují také jako hnízdiště opylovačů, úkryt 

zvěře a v neposlední řadě jako stanoviště predátorů zemědělských škůdců [24]. 

Pro vědecké účely by bylo vhodné vymezit lokální stanoviště, která by se 

ponechala tzv. přirozené sukcesi. Plochy přirozené sukcese jsou takové plochy, které 

nepodléhají zásahům člověka a jsou ponechány přirozenému vývoji přírody [24]. 

Mezi zemědělské rekultivace můžeme dále zařadit přetvoření plochy na ovocné 

sady. Tyto ovocné sady se na DNT již v minulosti velmi osvědčily a vykazovaly velmi 

dobré výnosy. Předpokladem pro úspěšné vedení sadů je vhodná vrstva orné půdy, 

klimatické podmínky vhodné pro sady a v neposlední řadě také jižní expozice v případě 

svahů [24]. 

4.4 Návrh ostatních rekultivací 

Plochy, zasažené těžbou, lze rekultivovat i způsobem, který nemá čistě přírodní 

charakter, ale je přírodě velmi blízký. Řeč je o tzv. ostatních rekultivacích, mezi které 

můžeme zařadit parky, lesní parky, koupaliště, arboreta, naučné stezky a areály, 

zahrádkářské kolonie, lovecké prostory, obory, plochy určené ke sportovnímu vyžití, aj. 

[24]. 

Mezi ostatní rekultivace neřadíme pouze plochy, které jsou lidem prospěšné 

v edukaci a zábavě. Mezi tento typ rekultivací řadíme například plochy využitelné pro 

staveniště, úložiště stavebních materiálů nebo úložiště odpadů [24]. 
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5 VYUŽITÍ ÚZEMÍ PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Území, které vznikne po dokončení všech rekultivačních prací, bude představovat 

místo s obrovským potenciálem v cestovním ruchu a v rekreaci. 

Nejen území v blízkosti velkolomu Libouš, ale celkově Ústecký kraj bude velmi 

lákavé místo pro turisty a i místní obyvatele. Tento názor je opřen o fakt, že pouze 

v Ústeckém kraji díky zatápění zbytkových jam a propadlin vodou, budou realizovány 

vodní plochy o kubatuře 2 mld. m
3
, což je více než polovina z celkového počtu vodních 

ploch na území České republiky [24]. 

S přihlédnutím k rozsahu vodních, zemědělských a lesních ploch je možné utvořit 

soubor turisticky hodnotných míst. Bez pochyb jednou z největších atrakcí této lokality 

bude ohromné jezero Libouš, které bude nabízet velké množství aktivit spojených 

s volným časem. 

Velmi zajímavým projektem je myšlenka tvorby jachtařského klubu, který bude 

sídlit v blízkosti tohoto jezera a kotviště bude umístěno na břehu této plochy [24]. 

Pro širší část obyvatel a turistů by zde mohl být zajímavou aktivitou rybolov. 

Budoucí možnost rybolovu však přináší povinnost vysazení ryb a vybudování vhodných 

podmínek pro život a reprodukci rybí obsádky. V případě vodní plochy Milada, kde 

nedošlo k vybudování stanovišť vhodných pro reprodukci místních ryb, vznikl problém, 

kdy se ryby musely do nádrže periodicky vysazovat znovu a znovu.  

Dle názoru autora práce by bylo velmi zajímavou a vyhledávanou sportovní 

aktivitou potápění v jezeře Libouš. Terénními úpravami by se terén pro potápění mohl 

upravit do několika různě hlubokých a tvarovaných etáží, které by skýtaly různé možnosti 

pro potápěče. Zatopením zajímavých předmětů typu automobilů, konstrukcí staveb, soch, 

popřípadě městského mobiliáře by se lokalita mohla stát frekventovaným místem pro 

takový druh adrenalinového zážitku. 

Břehová linie čítající bezmála 17 km, by se mohla stát dlouhým okruhem pro 

příznivce běhu, kolečkových bruslí nebo kola. Mohla by zde být navržena trasa, která by 

disponovala několika zastávkami s občerstvením – ty by v letních měsících byly ideální 

k osvěžení po sportovním výkonu. 
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V neposlední řadě by se rekultivované území, které obklopuje jezero Libouš, dalo 

využít k realizaci stezek určených pro vyznavače motorek a čtyřkolek, kteří by zde našli 

dlouhé tratě, které by protínaly místní louky i lesy. 
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6 ZÁVĚR 

Jako cíle práce jsem si stanovil přiblížení těžby a následných rekultivací  

na velkolomu Libouš široké veřejnosti prostřednictvím obecné charakteristiky území, fází 

a způsobů rekultivací. Hlavním cílem této práce je především nastínit již uskutečněné 

revitalizační práce, návrh budoucích rekultivací a po skončení těchto nápravných činností  

i předání území k využívání pro volnočasové aktivity. 

Díky mnoha osobám, které byly prostřednictvím bakalářské práce zainteresováni  

do této problematiky, jsem mohl propojit informace získané z literatury a poznatky, které 

jsem získal díky prohlídkám a exkurzím přímo v místech, jenž jsou předmětem této práce, 

ale také i na podobných plochách lomu Bílina. 

Při návštěvách lokality Libouš, ale i při konzultacích s lidmi, kteří jsou touto 

problematikou dotčeni, bylo zjištěno, že vizualizace zájmové lokality je již z větší části 

dána, ale najdou se zde menší trhliny, které je dle mého názoru možno zacelit, popřípadě 

doplnit. Mezi taková nápravná opatření můžeme zařadit například ošetření druhové 

skladby na zájmové lokalitě, která v tuto dobu trpí velkým nedostatkem živin, vody,  

ale také potřebné minimální mocnosti a kvality zeminy. Obměnou této dřevinné kultury je 

možno dosáhnout lepších pěstebních výsledků na nehostinných částech lomu Libouš. 

V návrhu využití území pro volnočasové aktivity předkládám několik způsobů, 

které nejsou v měřítku České republiky příliš využívané a tato lokalita pro ně skýtá vhodné 

pole působnosti. 

 

 

 

 

 

  



Rostislav Vaňous: Stávající a budoucí rekultivace velkolomu Libouš 

 

 

SEZNAM ZDROJŮ 

[1] Bejček, V. a kol. Obnova krajiny na Bílinsku a Tušimicku, Rekultivace Severočeských 

dolů a. s. Chomutov. Praha: Severočeské doly a. s. ve spolupráci s Českou zemědělskou 

univerzitou. 2003. 

[2] Bez uvedení autora. PHČ DNT 2012. Most: OBÚ. 2012. 

[3] Cajz, V. Současný stav poznatků o oherském riftu. Essentia.  2003. 

[4] Cajz, V. et al. Vulkanismus v okraji Doupovských hor – vulkanologická studie 

paleontologické lokality Dětaň. Praha: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005. 

2006. 

[5] Čutka, P. Ústní sdělení. 2017. 

[6] Demek, J. edit. Zeměpisný lexikon ČSR. Praha: Academia. 1987. 

[7] Dimitrovský, K. Zemědělské lesnické a hydrické rekultivace území ovlivněných 

báňskou činností. ÚZPI, Metodiky pro zemědělskou praxi č.14. 1999. 

 [8] Farský, M., zahálka, J. Metodika sociálně ekonomické revitalizace Podkrušnohoří. 

Ústí nad Labem: UJEP. 2010. 

[9] Framepublic. Proces EIA. [online]. 2010. [cit. 2016-10-09]. Dostupné z WWW: 

<http://ucebnice-eia.zf.mendelu.cz/prubeh-procesu-eia> 

[10] Geologie. [online]. [cit. 2016-12-11]. Dostupné z WWW: < 

http://www.sdas.cz/aktivity/hornicka-cinnost/geologie.aspx> 

[11] Hydromeliorace. [online]. 2006. [cit. 2016-12-10]. Dostupné z WWW: < 

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=&id_desc=35938&title=hydromeliorace> 

[12] H-rekultivace. Hydroosev a protiprašná opatření. [online]. 2017. [cit. 2017-02-04]. 

Dostupné z WWW: <http://www.h-rekultivace.cz/divize/rekultivace/> 

 [13] H-rekultivace. Zlepšení kvality ovzduší v okolí lomu DNT. [online]. 2017. [cit. 2017-

02-05]. Dostupné z WWW: <http://www.h-rekultivace.cz/zlepseni-kvality-ovzdusi-v-

okoli-lomu-dnt-realizaci-izolacni-zelene-brezno/> 

http://www.sdas.cz/aktivity/hornicka-cinnost/geologie.aspx
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=&id_desc=35938&title=hydromeliorace
http://www.h-rekultivace.cz/zlepseni-kvality-ovzdusi-v-okoli-lomu-dnt-realizaci-izolacni-zelene-brezno/
http://www.h-rekultivace.cz/zlepseni-kvality-ovzdusi-v-okoli-lomu-dnt-realizaci-izolacni-zelene-brezno/


Rostislav Vaňous: Stávající a budoucí rekultivace velkolomu Libouš 

 

 

 [14] Kolektiv autorů. Doly Nástup Tušimice – minulost a současnost. Chomutov: SD 

1996. 

 [15] Kubíček, J. Rekultivace lokality po povrchové těžbě písku. Bakalářská práce. Brno: 

VÚT. 2008. 

[16] Malkovský, M. Geologie severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. Praha: 

Academia. 1985. 

[17] Matoušková, J. Rekultivace území zasažených těžbou a jejich možné začlenění do 

projektu KPÚ. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích. 2015. 

[18] Nováková, J. Melčáková I. Teplotní stratifikace a cirkulace vody. [online]. 2006. [cit. 

2016-03-07)]. Dostupné z 

 WWW:<http://hgf10.vsb.cz/546/Ekologicke%20aspekty/leniticky_system/teplotni_stratifi

kace.htm> 

[19] Průša, P. Rekultivace povrchových dolů: analýza procesu rozhodování o způsobu 

rekultivace. Bakalářská práce. Praha: VŠE. 2010. 

[20] Rekultivace. [online]. 2017. [cit. 2017-02-03]. Dostupné z WWW: 

http://www.czechcoal.cz/cz/uhli/rekultivace.html 

[21] R-Princip Most. Plán sanace a rekultivace pro POPD lomu Libouš II – sever. Most. 

2006. 

[22] Škvor V. Geologie české části Krušných hor a smrčin. Praha: Academia. 1975. 

[23] Štýs, S. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. Praha: SNTL. 

1981. 

[24] Štýs, S. Krajina naděje. Proměny území mezi Kadaní a Březnem.Ústí nad Labem: 

Stanislav Srnka. 2014. 

[25] Štýs, S. Země znovuzrozená. Ústí nad Labem: Ecoconsult pons, spol s.r.o. 2015. 

http://www.czechcoal.cz/cz/uhli/rekultivace.html


Rostislav Vaňous: Stávající a budoucí rekultivace velkolomu Libouš 

 

 

[26] Uhlířová, H. Odolnost smrku pichlavého k nepříznivým faktorům prostředí. Kostelec 

nad Černými lesy: Sborník přednášek. 2016. 

[27] Vráblíková, J. a kol. Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří. 1. 

Část.  Ústí nad Labem: UJEP. 2008. 

[28] Vráblíková, J. a kol. Revitalizace antropogenně postižené krajiny v Podkrušnohoří. 2. 

Část.  Ústí nad Labem: UJEP. 2008. 

 

  



Rostislav Vaňous: Stávající a budoucí rekultivace velkolomu Libouš 

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DNT…Doly Nástup Tušimice 

EIA…vyhodnocování vlivů na životní prostředí 

IK…illiticko-kaolinitické miocenní jíly 

KI…šedé kaoliniticko-illitické jíly 

Ma…miliony let 

MIK…montmorilloniticko-illiticko-kaolinitické jíly 

MŽP…Ministerstvo životního prostředí 

POPD… Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu 

SZ…Severo-západ 
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Libouš. Foto R. Vaňous. 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha 1. Navážka vrstvy ornice na DNT. Foto R. Vaňous. 

 

 

Příloha 2. Uměle navršené svahy a jejich rozrušování vodní erozí. Stav bez aplikace hydroosevu. 

(lokalita DNT). Foto: R. Vaňous. 
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Příloha 3. Svahy po ošetření hydroosevu (lokalita DNT). Foto: R. Vaňous. 

 

 

Příloha 4. Detail aplikovaného hydroosevu na ošetřeném povrchu DNT. Foto: R. Vaňous.  
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Příloha 5. Pohled na hydrickou a lesnickou rekultivaci provedenou na DNT. Foto R. Vaňous. 

 

 

Příloha 6. Plochy zemědělských rekultivací – sady DNT. Foto R. Vaňous. 
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Příloha 7. Plochy vymezené pro tzv. sukcesní stanoviště nacházející se na DNT. Foto R. Vaňous. 

 

 

Příloha 8. Severovýchodní svahy a zakládání vnitřní výsypky budoucího jezera Libouš. Foto R. 

Vaňous. 

 


