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Anotace
 

Následky hlubinné a lomové těžby jsou pro životní prostřední velkou 
zátěží a následné zahlazení tohoto dobývání je těžký a dlouhodobý proces. 

Bakalářská práce je proto zaměřena na provádění rekultivací, které 
zahlazují následky lomové a hlubinné těžby uhlí v jedné z nejvíce postižených 
oblastí touto těžbou, v podkrušnohorské hnědouhelné pánvi při těžbě uhlí a po 
jejím ukončení. 
 
 
Anotation of Thesis 
  
        The consequences of  underground minning and quarry extraction are 
detrimental to living conditions and the environment, subsequently improving 
the areas where minning has taken place is a long term process. 

The Thesis is written in regards to recultivation of the landscape.This 
thesis is related to the improvement of the damaged land.The thesis discusses 
the effects of minning and quarry extraction in of the most affected 
areas,Podkrusnohorka brown coal mine basin.This Thesis discusses the 
minning process during extraction and after. 
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1. ÚVOD  A CÍL PRÁCE 

Téma rekultivace jsem si vybrala protože mě tento proces vždycky velmi 

zajímal a nikdy jsem přesně nevěděla, co tato práce obnáší a co vlastně 

znamená. V Severních Čechách jsem se narodila a vyrůstala jsem v Teplicích, 

tedy nedaleko povrchových dolů v Duchově a především v Bílině. Od rodičů 

jsem věděla, že této těžbě muselo ustoupit několik vesnic a lidé tím přišli o své 

domovy. V dospělosti jsem se přestěhovala do Duchova a  následky těžby 

viděla na vlastní oči. Poté jsem se začala o toto téma více zajímat. Nejvíce mě 

vždy zajímala rekultivace týkající se vody a proto jsem si  i toto téma vybrala do 

mé bakalářské práce.  

Cílem mé bakalářské práce je tedy zaměřit se na řešení 

vodohospodářské rekultivace v oblasti Podkrušnohorské hnědouhelné pánve a 

vyhodnocení současného a konečného řešení jednotlivých lokalit v této oblasti 

. Rozvoj národního hospodářství je do značné míry závislý na těžbě 

nerostných surovin, která je realizována povrchovými nebo hlubinnými způsoby. 

Těžba uhlí lomovým i hlubinným dobýváním přináší nejen pozitivní ekonomické 

přínosy, ale i závažné negativní důsledky, spočívající ve znehodnocení  

biologické produktivity krajiny, její hygienické, estetické a sociální hodnoty. [1] 

S rozvojem techniky a technologie směřuje postup těžby do míst s hlouběji 

uloženými ložisky. Tím se stále větší množství odklizových hornin ukládá na 

výsypky a odvaly. S těžební aktivitou stoupají i požadavky na rekultivace a 

zvýšení výrobního potenciálu území. Je to proces dlouhodobý, vyvíjející se se 

změnou technologického postupu těžby i s vývojem vědecko-výzkumných 

poznatků v oboru rekultivací. Produktem rekultivace vedle půdy jsou i nové 

kvality krajinného a životního prostředí. [2] 

Tyto celospolečensky závažné problémy je nutno řešit nápravnými 

opatřeními za účelem vyřešení antagonistických vztahů mezi průmyslem a 

ostatními zájmy společnosti. 

Jedním z konkrétních projevů péče o krajinu je rekultivace 

devastovaných ploch, která je nedílnou součástí dobývání uhlí. Úkolem 

rekultivace je znovu upravit krajinu tak, aby vyhovovala prvoprodukci 
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zemědělské, lesnické, vodohospodářské a ostatním celospolečenským zájmům. 

Soustava rekultivačních opatření musí být motivována nejen úzkými 

ekonomickými zájmy lidské společnosti, ale i ekologicky, to jest ve prospěch 

nově vytvářené přírody. 

Vytváření antropogenních půd na výsypkách představuje dlouhodobý 

proces, jehož kvalitativní úroveň bude závislá na řadě počátečních i druhotných 

faktorů, které budou s různou intenzitou ovlivňovat půdotvorný proces, jehož 

výsledkem bude půdní typ. [1] 

Komplikovanost a značná odlišnost jednotlivých těžebních způsobů i 

projevů následků těžby na povrch si vyžádala oddělené řešení rekultivací 

v oblastech s povrchovou  hlubinnou těžbou. Obdobné problémy vznikají při 

dobývání mnoha dalších nerudných surovin. Výzkumem ověřené metodické 

postupy jsou vcelku známy. Jde tedy o jejich aplikaci v rozdílných podmínkách 

prostředí s cílem dosáhnout jeho stavu homeostáze 

Rekultivace zahrnuje soubor technických a biotechnických opatření, 

z nichž do skupiny technických opatření jsou zařazeny terénní úpravy, navážka 

úrodných půd, soustava půdních meliorací k zlepšení půdních vlastností a 

k urychlení průběhu půdotvorných procesů, hydromeliorační opatření 

(odvodnění), výstavba komunikačních sítě, apod., do skupiny biotechnických 

opatření patří soubor speciálních způsobů zemědělských rekultivací, 

speciálních osevních postupů, soubor lesobiotechnických zásahů spojených 

s péčí o lesní kultury, sadovnické rekultivace, výsadba a ošetřování rekreačních 

oblastí. [2] 
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2.KLIMATICKÉ PODMÍNKY A GEOMORFOLOGIE ÚZEMÍ 

2.1 Vymezení zájmového území  [8] 

 Severočeská hnědouhelná pánev je výraznou příkopovou propadlinou 

uzavřenou na severu jižním úpatím Krušných hor, na jihovýchodě kopci 

Českého středohoří, na východě polohou Labe, na západě východními výběžky 

stratovulkánu Doupovských vrchů. Otevřená je pouze směrem jihozápadním, a 

to do Žatecké plošiny.  Údolní charakter pánve je dán především výrazným 

výškovým rozdílem mezi údolní pánví a náhorní částí Krušnohorského masívu, 

jehož severní úbočí jsou pozvolná, kdežto jižní svahy, které směřují k pánvi, 

velmi příkré. Dynamika reliéfu pánve je mírná a odpovídá sedimentárnímu 

původu ve třetihorním období, během kterého došlo v podstatě k vytvoření 

dnešní podoby pánve. 

 Plocha daná výchozy uhelné sloje je asi 680 km čtverečních, orografický 

pojem pánve je reprezentován plochou asi 1000 km čtverečních a hospodářská 

oblast revíru představuje území o výměře 1000 – 1200 km čtverečních.  

 Pro úplnost charakteristiky pánve je i v souvislostech s koncepcí 

rekultivace důležitá povaha osídlení a struktura obyvatelstva. Teplá a chráněná 

oblast pánve je člověku domovem velmi dlouho dobu, nejméně šest tisíciletí. 

Původně se zde lidská sídliště koncentrovala kolem rozsáhlého komořanského 

jezera, které člověku poskytovalo dostatek potravy. Teprve později zde vznikla 

řídká síť loveckých osad a následně zemědělského osídlení, v jejímž rámci 

vznikla ve středověku města jakožto střediska moci, obchodu a později 

průmyslového podnikání. V souvislosti s rozvojem těžby uhlí zde vznikla hlavně 

ve druhé části 19. století hustá síť malých až středně velkých hornických obcí. 

 Nejstarší známá zpráva o dobývání hnědého uhlí v pánvi je 

v duchcovské kronice. Uhlí bylo těženo dlouho jen ve výchozích partiích, zprvu 

lomově, později hlubinnými způsoby. Pozvolný rozvoj těžby byl na dlouho dobu 

přerušen třicetiletou válkou. K oživení těžby dochází až počátkem 18. století. 

 Pro Severočeský hnědouhelný revír  je charakteristické, že byl roztříštěn, 

z hlediska podnikatelských zájmů, do velkého počtu těžebních jednotek. Až 

dosud zde  těžilo 1693 hlubinných  dolů a 186 lomů. Základní snahou dřívějších  
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podnikatelů byla minimalizace nákladů a maximalizace těžeb a zisků, což se 

projevilo v nekoordinované těžbě bez ohledu na zásady komplexní exploatace 

ložiska, minimalizace destrukčních vlivů, bez ohledu na vytváření předpokladů 

pro následnou rekultivací. 

 Současný rozvoj revíru je charakteristický intenzivním rozvojem lomové 

těžby, která se koncentruje do malého počtu dolů s produktivní a ekonomicky 

efektivní technologií. Těžba přechází do stále větších hloubek, do území se 

zvětšujícím se skrývkovým poměrem. To vede nejen ke zvyšování záborů 

pozemků, ale i ke zintenzivňování devastačních vlivů těžby na přírodní i kulturní 

složky krajiny, k výraznému růstu objemů skrývek nadložních hornin, které jsou 

ve stále větším rozsahu zakládány na převýšené vnější a vnitřní výsypky. Pro 

koncepci rekultivace je závažné, že značná část vnějších výsypek  je zakládána 

ve více či méně vytěženém prostoru, který se postupně stává dobývacím 

prostorem lomů. Intenzívní rozvoj lomové těžby je umožněn hlavně rozvojem 

technologie, která se při dobývacím procesu orientuje na stále výkonnější 

technologické celky, tvořené převahou výkonných kolesových rýpadel, pásovou 

dopravou a zakladači. 

 Hnědouhelnou těžbou jsou v Severočeském hnědouhelném revíru 

zhoršovány v podstatě všechny přírodní i kulturní součásti krajiny. Před otvírkou 

lomů a jejich dalším postupem jsou likvidovány sídla, výrobní objekty a celý 

soubor technické infrastruktury, velmi náročná je přitom likvidace hydrografické 

soustavy a její transformace do vyuhlených částí krajiny. Na rozhodnutí vytěžit 

uhelný pilíř Mostu bylo např. vázáno i nezbytné uvolnění celého prostoru 

starého města včetně jeho historické části. Její součástí byl i děkanský chrám, 

velmi vzácná historická a kulturní památka, představující vrchol stavitelského 

umění středověku. Tehdejší vláda proto rozhodla o jeho záchraně a tak byl  

tento chrám unikátním způsobem v roce 1976 přemístěn na místo nedotčené 

těžbou, vzdálené 840 metrů od původního stanoviště. 

Povrchovou těžbou je výrazně devastován celý prostor přírodního 

prostředí, přičemž jsou narušovány ekologické, zdravotně hygienické, 

produkční, rekreační a estetické funkce krajiny, dochází tím i k výraznému 

snižování základních faktorů obyvatelnosti. 
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2.2 Klimatická charakteristika 

Území Severočeské hnědouhelné pánve lze na podkladě údajů ze tří 

meteorologických stanic charakterizovat jako oblast suchou, teplou, se sumou 

teplot vyskytujících se nad 10 °C v rozmezí celkového úhrnu 2 600 - 2 800 a 

průměrnou roční teplotu v rozmezí 8 - 9°C. Průměrný roční úhrn srážek 

nepřevyšuje 510 mm, ve vegetačním období (dubnu až září) dosahuje 

maximálně 325 mm. Nejvyšší měsíční srážkové úhrny v množství 150 - 180 mm 

se vyskytují v důsledku přívalových dešťů v červenci a srpnu. [1] 

 

Zdroj: [1] 

 

Z hlediska rozsahu a bezprostřednosti vlivu podnebí neboli klimatu lze 

rozlišovat: 

makroklima  - podnebí rozsáhlých území od velkých krajinných celků a útvarů, 

jako např. Kolínska, Plzeňska, Polabí, Hané, Českomoravské vysočiny, až po 

podnebí částí či celých kontinentů. 

mezoklima  - podnebí charakteristicky vyhraněných středně velkých útvarů, jako  

např. města, velkého lesního celku apod.. 

mikroklima - podnebí malých, přirozeně či uměle vymezených prostorů 

s bezprostředním vlivem na člověka nebo jiné živé organismy, např. mikroklima 

atria, dvora, ulice, zahrady, parku, hřiště nebo mikroklima porostů 

zemědělských plodin, mikroklima rybníka apod.. Vždy jde o klima 

nejpřízemnější vrstvy ovzduší, zpravidla do výše 2 - 4 m nad zemí. Mikroklima 

uzavřených  prostorů - sálů, místností,  jeskyň,  bývá  též nazýváno kryptoklima. 

 

Meteorologický údaj Meteorologická stanice 

  Ústí n. L. Bílina Most 

Průměrná roční teplota 8,9 8,2 8,2 

Průměřný roční úhrn srážek v mm 509 502 499 

Průměrný vegetační úhrn srážek v mm 323 322 299 
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Hodnocení makroklimatu je při plánovacích a investičních akcích v krajině 

běžné. Mnohem menší pozornost je věnována podstatně hůře dosažitelným, 

ale velmi závažným údajům mikroklimatickým a mezoklimatickým, tj. místním 

rozdílnostem klimatu v tom kterém území. Tyto rozdílnosti jsou dány především 

geomorfologickou členitostí, rozložením vysoké zeleně, staveb a vodních ploch. 

Významným klimatickým faktorem pro územně plánovací činnost, zejména pro 

rozmísťování provozů a zařízení znečišťujících ovzduší ve vztahu k plochám, 

které tímto znečišťováním nemají být obtěžovány, je vzdušné proudění (směry 

a síla větru). [3] 

 

2.3 Hydrologie území [3] 

Prováděnou báňskou činností došlo k výraznému plošnému i výškovému 

rozčlenění území, které výrazným způsobem ovlivňuje i současný hydrologický 

vývoj hodnoceného regionu. Hydrogeologická charakteristika pánve byla již 

před zahájením těžby uhlí, značně složitá. Infiltrovaná voda z Krušnohorského 

masivu, se dle geologů, dostávala porfyrem do značné hloubky a to až pod 

nejníže položené polohy sedimentární výplně pánve, kde se silně oteplovala, 

dotovala minerálním obsahem a podle tektonických linií vystupovala na povrch 

jako teplické minerální prameny. Díky krystaliniku v podkladech pánve má na 

svém povrchu kaoliniticko-lateritické zvětraliny, jímž je hydrologicky izolovaná 

od sedimentů hnědouhelné pánve. Miocenní sedimenty zastoupené jíly, jsou 

prakticky při svém uložení v nadloží nepropustné pro vodu. Hydrologický 

význam vod ve vlastní pánvi je tedy minimální. Kvartér je převážně pro vodu 

propustný, s výjimkou těžších sprašových hlín a infiltrující voda je zadržována 

postupně až na bázi nepropustných jílových sedimentů. 

Původní hydrogeologické poměry pánve tedy nebyly příznivé pro 

zemědělskou ani lesnickou výrobu, kvalitativně ovlivňované především 

různorodým profilovým i prostorovým výskytem podzemních vod. Podle Jonáše 

(1972) z hlediska nejvhodnějšího reliéfu zakládaných antropogenních půd, jsou 

především tělesa úrovňových vnitřních výsypek, za předpokladu, že dochází 

k vhodnému postupu ukládání skrývaných nadložních hornin na povrch. 



 

 

- 13 - 

 

2.4 Geologie a geomorfologie 

Pánev je označována jako příkopová propadlina ohraničená na severu 

Krušnými horami, na jihu Českým středohořím a na západě Doupovskými 

horami, zahrnující území o rozloze necelých 1000 km2. Hnědouhelná sloj 

vznikala několik tisíc roků a její mocnost dosahuje v závislosti na geologických 

podmínkách ovlivňující její vznik až 30 - 40 m. Převažující horninou terciéru 

v nadloží sloje jsou jíly, které z petrologického hlediska lze rozdělit do čtyř 

hlavních skupin (jílovce, prachovité jílovce, sideritické jílovce, sideriticko-

prachovité jílovce). Jílovité sedimenty tvoří většinou kaolinitické zvětraliny 

pocházející z různých hornin Krušnohorské masivu. Illitická příměs má svůj 

původ ve zvětralinách slinitých hornin křídového původu a montmorillonitická 

v čedičových a tufitických horninách Českého středohoří. Čisté kaolonitické jíly 

v nadloží hnědouhelné sloje se vyskytují velmi omezeně a to pouze v mostecké 

oblasti. 

Styk s nadložními sedimenty (kvartérem) je místy ostrý, místy přechodný. 

Charakter kvartéru v regionu je značně předisponován geologickou stavbou a 

morfologickými poměry masivu Krušných hor. Fluviální sedimenty jsou 

v přísvahové části méně časté, jedná se většinou o písčité hlíny a hlinité štěrky 

s proměnlivým podílem úlomků rul. V pánevní oblasti převládají písčité hlíny 

dosahující většinou maximální mocnosti 2 m. Nejmladší sedimenty kvartéru 

tvoří zbytky holocénních usazenin bývalého Komořanského jezera s výskytem 

jílových a rašelinných sedimentů. Z kvartérních hornin, na nichž jsou vyvinuty 

nejčastěji půdy, zaujímají největší plošný výskyt sprašové pokryvy, dosahující 

největší mocnosti v okolo Českého středohoří. [1] 

Výšková členitost a tvarové uspořádání terénu mají základní vliv na 

celkový charakter krajiny. Zatímco výšková členitost (zvaná též „energií terénu“) 

je zpravidla nepříznivým ukazatelem zemědělské využitelnosti, bývá současně 

příznivým ukazatelem rekreační hodnoty. Členité terény se vyznačují velkou 

rozmanitostí mikroklimatických poměrů na přivrácených a odvrácených, dobře 

nebo hůře osluněných, chráněných či nechráněných svazích, v inverzních 

polohách apod.. Dochází zde rovněž ke značným místním odchylkám ve směru  
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a síle vzdušného proudění, ve skladbě přirozeně vhodné vegetace, 

v pedologických poměrech apod.. 

S vyšší členitostí terénu narůstá rovněž náročnost na citlivost řešení a 

zapojení staveb, inženýrských děl a jiných technických děl do krajiny. Zvyšuje 

se nebezpečí vodní eroze a vznikají polohy s častou inverzí vzduchu. 

Členitost terénu má výrazný vliv i na plošné a prostorové utváření měst. 

Při zdařilém řešení jim může vtisknout výraznou osobitost i zajímavost.  

Z hlediska relativního výškového uspořádání je užíváno následující 

členění terénu: 

roviny  - území s relativními výškovými rozdíly do 30 m, 

pahorkatiny  - území s relativními výškovými rozdíly od 31 do 150 m, 

vrchoviny  - území s relativními výškovými rozdíly od 151 do 300 m, 

hornatiny  - území s relativními výškovými rozdíly od 301 do 600 m, 

velehory  - území s relativními výškovými rozdíly nad 600 m. [3] 
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3.KONCEPCE ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ HNĚDOUHELNÝCH 

LOMŮ [3] 

Prvním řešením je stabilizace vodního režimu, což znamená, že na 

počátku rekultivačního období (biologického cyklu), kdy jsou plachy z povrchu 

největší, je potřeba provádět důsledné čištění povrchových odvodňovacích 

staveb od splavenin, především pak přelivných objektů.  

3.1 Při těžbě uhlí 

 Důležitým článkem projektování realizace sanačních a rekultivačních 

prací jsou opatření spojená s tvorbou nového – přirozeného vodního režimu 

přetvořené krajiny. V případech, kdy nelze docílit požadované úpravy vodního 

režimu rekultivovaných ploch pomocí organizačních a agrotechnických 

opatření, je nutno použít protierozní opatření technická, spočívající 

v technickém urovnání povrchu a výstavbě odvodňovacích prvků. 

Příkopy 

Budují se jako otevřené, nezpevněné nebo zpevněné, zpravidla 

s příčným profilem tvaru lichoběžníku, v návaznosti na přirozenou a umělou 

hydrickou síť. Při navrhování profilu a sklonu příkopů se vychází 

z požadovaného odvedení kulminačního průtoku a zajištění nezanášení. Při 

výpočtu těchto zařízení se používají základní hydraulické rovnice pro průtok. 

Průlehy 

Průlehování pozemků je považováno za jedno z nejvýznamnější opatření 

zejména na orné půdě, které spočívá v rozdělení dlouhého svahu příčnými 

průlehy na řadu menších. Vzdálenosti mezi průlehy jsou závislé na sklonu 

pozemku, hydrologické charakteristice půd, úhrnu a intenzitě přívalových dešťů. 

Průlehy s malým podélným sklonem slouží k zasakování vody stékající po 

povrchu. Je možné je podpořit drenáží vedenou v ose průlehu. Průlehy s větším 

sklonem musí být trvale zatravněny a slouží k odvádění po povrchu stékající 

vody. Sběrné průlehy jsou zpravidla zaústěny do zatravněných údolnic nebo 

zpevněných příkopů. 
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Terasy 

Jsou jednou z možností, jak chránit extrémně svažité pozemky o sklonu více jak 

20 % před erozí. Budují se jako zemní, kde sklon tvarovaného svahu je dán 

přirozenou soudržností zeminy a je zpevněn vegetačně (osetí trávou, osázení 

keři) nebo jako terasy s opěrnými zdmi. 

Retenční nádrže, poldry  

Budují se v případě potřeby za účelem regulace odtoku vody a zachycení 

erozního sedimentu. Z hlediska ovlivnění kvality vody jsou výhodnější tzv. 

suché nádrže (poldry), jejichž dno i svahy bývají zatravněné. Tyto objekty plní 

většinou vodohospodářské funkce pouze v období vysokých odtoků. Pro 

navrhování, výstavbu, rekonstrukci a provoz nádrží s celkovým objemem větším 

než 5000 m3 platí zásady ČSN 752410 – malé vodní nádrže. 

Sanační odvodn ění 

Jedná se většinou o odvodňovací prvky na bočních svazích, které odvádí 

organizovaně mělkou podzemní vodu z kvartérních propustných vrstev mimo 

svahové partie. Pro tyto účely se využívají především drény a kamenná 

odvodňovací žebra. 

Drény 

Jsou řešeny například pomocí perforovaných trub se štěrkovým 

zásypem, pro zamezení vyplavování jemných částic z kvartér vrstev je 

používána geotextilie. 

Kamenná odvod ňovací žebra 

Jedná se o sanační opatření, která se využívají na svazích, kde je 

stabilita svahu narušena vlivem mělké podzemní vody. Plní funkci nejen 

odvodňovací, ale i stabilizační a jsou navrhována k zajištění trvalé stability. 

Hloubka a profil žeber je navržena na základě hydrogeologického průzkumu. 

Základová spára musí být navržena do únosné podložky. Ve vrchní části je 

výplň prováděna netříděným kamenivem, ve spodní části může být výplň 

řešena i demoličním materiálem (bez cihelného zdiva). Oddělení povrchové a 

podzemní vody (oddělené od rekultivační vrstvy) je řešeno fólií, v případě 

potřeby geotextilií. K převrstvení se používají kvartérní zeminy a pro zabránění 

povrchové eroze se  provádí ozelenění  zatravněním a výsadbou zeleně. Pokud  
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je navržen systém odvodnění na principu několika žeber, je svedení takto 

odváděných vod řešeno tzv. svodným drénem mimo sanovanou oblast. 

Převedení vod 

Jedná se o obnovu vodního režimu, případně o zpětná převedení 

přeložených toků (mimo povodí) do řešené oblasti. Součástí těchto opatření je 

budování přítokových koryt a kanálů ve smyslu platných zákonných opatření. 

 

3.2  Po ukon čení těžby [3] 

Významnou formou zahlazení následků báňské činnosti, jejíž význam 

bude v budoucnu stoupat, je zavodňování zbytkových jam. V takto řešených 

vodních plochách je na základě výzkumu předpokládáno, že jezera ve 

zbytkových jamách budou trvale oligotrofní s vysokou kvalitou vody. Takto 

vzniklá jezera budou plnit významnou úlohu zásobáren vody. 

Z hlediska rekultivace představuje tato varianta vhodnou úpravu 

navazující krajiny včetně provádění některých dalších opatření jako jsou: 

Těsnění uhelné sloje (dna jezera) a propustných nadložní ch horizont ů 

Jedná se o opatření k zamezení míchání slojových a jezerních vod. 

Těsnící přísyp zároveň zabezpečuje, v období před zaplavením, uhelnou sloj 

proti vzniku záparů a ohňů. Případně požadavky na stabilitu jsou koncipovány 

na základě hydrogeologických a geomechanických posudků. Eliminaci 

hydrodynamického tlaku (vlivem tlaku stoupajících stařinových vod) lze provézt 

tzv. přelivným vrtem (přechodně technická opatření do té doby, než dojde 

vlivem výšky hladiny zavodňovaného lomu k vyrovnání tlaků). 

Zajišt ění stability navazujících svah ů – břehů 

Jedná se zejména o technickou přípravu území a stabilizaci břehů. Je 

žádoucí, aby byl tvar břehové čáry značně rozmanitý se zachováním členitých 

prvků. Odolnost proti vlnobití může být dále zajištěna vegetačním opevněním 

(vlhkomilné rostliny a dřeviny), popř. vytvořením kamenných žeber břehů apod.. 

Zajišt ění kvality vody  

Po zavodnění je cílem dosažení co nejlepší kvality vody, jejíž 

využitelnost   bude  co   nejvšestrannější.  Kvalita   vody je  ovlivněna  povodím,  
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objemem vody, hloubkou, rychlostí napouštění, volbou vhodných zdrojů. Při 

zaplnění zbytkových jam vodou se uplatní zejména přirozené procesy 

podporujících oligotrofizaci. Při navrhování zatápění zbytkových jam je potřeba 

vyhodnotit některá důležitá hlediska. Z hlediska eutrofizace (nadměrný přísun 

živin s důsledkem nadměrné  tvorby biomasy) je nejvhodnější předem 

zabezpečit úroveň trofie omezením přísunu limitujících živin, zvětšením 

průměrné hloubky, maximalizací doby zadržení vody. Zvýšení  koncentrace solí  

(zasolení) se projevuje omezením druhového spektra organismů. Ve 

zbytkových jamách bude docházet v důsledku vyplavení solí k postupnému 

snižování její koncentrace. Acidifikaci kyselými srážkami bude ve zbytkových 

jamách bezpečně zabráněno vlivem dostatečné alkality vod. V případě použití 

potoků k zatápění je třeba sledovat znečištění choroboplodnými 

zárodky, které lze eliminovat případným čištěním splaškových vod. V jezerech 

s velkým objemem je tento případ nepodstatný. Z hlediska oživení vody je pH 

(kyselost) nepříznivá pod tři. Při vyšších koncentracích železa dochází k jeho 

srážení a vytváření povlaků na těle vodních organismů, nepropouštějících 

kyslík, takže dochází k jejich udušení. To lze eliminovat návrhem dlouhých 

mělkých toků (přivaděčů) po povrchu s mělkými zmokřelými plochami 

(mokřady). Mokřadní společenstva výrazně přispívají k zadržení železa. 

V těchto podmínkách dochází, ve vzdálenosti několika desítek metrů, ke 

snížení koncentrace železa na neškodné hodnoty. Při budování těchto mokřadů 

dojde i k výraznému snížení koncentrace amoniaku. Vodní rostliny amoniak 

využívají k tvorbě biomasy a při fotosyntéze napomáhají jeho odvětrávání do 

ovzduší. I přesto, že lze ve zbytkové jámě předpokládat výskyt větších 

koncentrací některých toxických kovů, neudrží se v jezerní vodě ve vyšších 

koncentracích a dojde k jejich trvalému uložení do sedimentů. Všechny toxické 

látky se navíc srážejí současně se železem a mohou být účinně zadrženy před 

vtokem do jezera. 

Sportovní a  rekrea ční vodní plochy 

Tam, kde je to vhodné, jsou vytvářeny vodní plochy, koncipované pro 

účely příměstské rekreace a pro koupání. Při realizace jsou prováděna zejména 

opatření, která tyto funkce zabezpečí. 
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Rybníky 

Pro rozvoj flóry a fauny je nutné udržet na povrchu rekultivačních ploch 

dostatek vody. Z tohoto důvodu je účelné a to po odborném posouzení, 

respektovat lokální deprese vody a ponechat je přirozenému vývoji. V těchto 

biotopech vzniklá společenstva jsou významným stabilizujícím prvkem v krajině. 

Močály 

Jedná se o přirozeně vzniklé biotopy se stálým výskytem vody, zejména 

po hlubinné činnosti. Z důvodu ekologické a stabilizující hodnoty tohoto 

stanoviště jsou při rekultivaci tyto biotopy respektovány. V rámci projektového 

řešení plochy, po odborném posouzení, je strategie a rekultivační cíl již v úvodu 

v tomto smyslu stanoven a po ukončení rekultivace je proveden vklad do 

katastru nemovitostí ve smyslu kategorie pozemku vodní s využitím jako močál. 
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4.VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ODVODNĚNÍ 

JEDNOTLIVÝCH LOKALIT  

4.1 Lom Chaba řovice [10] 

Lom Chabařovice se nachází v nejvýchodnější části severočeské 

hnědouhelné pánvi a zasahuje do těsné blízkosti města Ústí nad Labem. 

Rozkládal se západně od krajského města v katastrálních územích měst Ústí 

nad Labem, Chabařovice a Trmice. Chabařovický lom je posledním z dolů 

v této oblasti, který ukončil těžbu v roce 1997 na základě rozhodnutí vlády o 

územních ekologických limitech.  Důvodem otevření chabařovického lomu bylo 

především zabezpečení kvalitního uhlí pro Tlakovou plynárnu Úžín a 

energetického uhlí pro elektrárnu (později teplárnu) Trmice. Uhlí v této lokalitě 

se vyznačovalo výjimečně nízkým obsahem síry (0,35 %). Kvalitní uhelná sloj 

byla silně přerývána bývalou, více než 150 let, provozovanou hlubinnou těžbou. 

Proto bylo jako součást technologie vybudováno na tomto lomu též 

kokapalinové prádlo. 

Charakteristickým znakem původní krajiny lomu Chabařovice bylo ploché 

údolí Modlanského potoka. Od původního koryta tohoto potoka směrem jižním 

na poměrně příkrých svazích jsou situovány vnější výsypky lomu (Žichlická, 

Lochačická), a to až k zalesněným úpatím kopců Rovný, Jedovina a Rač. 

Směrem severním, na mírnějších svazích, postupovala těžba. Původní lesní 

porosty nebyly postupem lomu prakticky narušeny. Nacházejí se v těsné 

blízkosti vnějších výsypek, a to za jejich jižním okrajem. Jedná se o již zmíněné 

vrcholy kopců. Jde o smíšené porosty. Charakter území, dlouhodobě 

ovlivňovaný těžební činností, nevytvářel vhodné podmínky pro rekreaci. 

Území chabařovického lomu spadá do povodí řeky Bíliny. Tímto územím 

původně protékal Zalužanský potok se svými přítoky. Do něho se v obci 

Tuchomyšl, jako pravostranný přítok, vléval Modlanský potok. Zalužanksý potok 

se ve městě Trmice vléval do řeky Bíliny. V souvislosti s povrchovou těžbou uhlí 

došlo v celé širší oblasti k zásadním změnám, které významně ovlivnily 

vodohospodářské poměry. Jako ochrana lomu před přítoky povrchových vod ze  
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západu (od Krušných hor) byly zřízeny dvě nádrže – Kateřina a Modlany. Do 

Modlanské nádrže je zaústěn Modlanský, Drahkovský  potok a přeložka 

Lochočického potoka. Z nádrže Modlany jsou jejich vody převedeny do nádrže 

Kateřina na Zalužanském potoce. Přes nádrž Kateřina jsou kromě 

Zalužanského potoka rovně sváděny vody Unčínského a Maršovského potoka. 

K odvedení vody z této soustavy řeky Bíliny byla zřízena centrální přeložka 

potoků, vedoucí přes město Chabařovice povodím potoka Ždírnického přes 

Předlice do Bíliny. Pro napouštění jezera ve zbytkové jámě lomu Chabařovice 

se kromě vody z povodí zbytkové jámy využívá voda z nádrže Kateřina, která 

zásobuje jezero bývalým korytem Zalužanského potoka v množství, které 

převyšuje hygienický průtok nezbytný pro město Chabařovice.  

  Závažnou komplikací při těžbě u ukládání skrývkových zemin byla 

morfologie terénu, poměrně strmě uložená uhelná sloj i zvodnělá podložka pro 

zakládání výsypky, nadložní zeminy různorodého charakteru (spraše 

s nepříznivými geomechanickými parametry, zeminy s velkým obsahem 

valounů a další). To vše vytvářelo vysoce náročné podmínky pro bezpečný a 

ekonomický provoz lomu. Ukončení těžby zastihlo lom ve velmi nepříznivé 

úrovni porubních front s ohledem na jeho budoucí sanaci a rekultivaci. To si 

následně vyžádalo nejenom pro zabezpečení geomechanické stability výsypek 

a konečných svahů zbytkové jámy lomu, ale i pro vyřešení hydrogeologických 

problémů vynaložení značných finančních prostředků. 

 V červnu 2001 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu vodou. 

Vzhledem k tomu, že k napouštění je možno využívat pouze vodu 

z krušnohorských potoků, vodu z povodí zbytkové jámy a částečně vodu důlní 

stařinovou, bude konečné kóty hladiny dosaženo nejdříve za 5 – 6 let. 

 Jedním ze závažných problémů tohoto území je hydrogeologický systém 

důlních vod. V minulosti zde byla realizována rozsáhlá hlubinná těžba, která 

byla spojena s nutností udržování hladiny podzemních vod na příslušné úrovni 

trvalým odčerpáváním. Toto čerpání je prováděno i v současné době. V případě 

jeho ukončení by hladina této vody vystoupala nad úroveň základů některých 

stavebních objektů v Trmicích a Předlicích. Problém souvisí s předčasným 

ukončením těžby, protože  v případě  dotěžení  plánovaného  objemu  uhelných  
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zásob by bylo ohrožené území odděleno od důlních vod nepropustnou 

výsypkou. Úroveň přelivu důlních stařinových vod na terén bude vyšší než 

plánovaná hladina jezera zbytkové jámy. 

 Vzhledem k výše uvedenému bylo nutno utěsnit zbytkovou jámu od 

systému důlních stařinových vod a zároveň byl vybudován uzavíratelný 

propojovací objekt mezi jezerem a stařinovým systémem, který umožňuje 

dočasně využívat i tuto vodu k napouštění jezera. 

 Lom Chabařovice je prvním z velkých povrchovým dolů v rámci ČR, u 

kterých po ukončení těžby dospěly sanační a rekultivační práce do stadia, kdy 

zbytková jáma po těžbě je již zaplavována vodou. Tím se zákonitě stává 

modelovou lokalitou, na níž je upřena zvýšená pozornost a kdy bude podle 

výsledků dosažených na tomto lomu hodnocen záměr komplexního využití 

těžbou devastované území, jeho dominantou je jezero zbytkové jámy. Proto je 

této lokalitě věnována všestranná pozornost a jsou průběžně vytvářeny příznivé 

podmínky pro optimální zvládnutí komplexní problematiky, která s tímto 

procesem souvisí. Jedním z prostředků je průběžné monitorování vývoje kvality 

vody v jezeru a s tím související provádění nezbytných opatření. 

  

  

Zdroj: [11] 

 

 

 
 
 
 

 

 

PARAMETRY JEZERA CHABA ŘOVICE 

Parametry: 
Plánovaný 

kone čný stav 
Stav ke dni 
31.08.2007 

Plocha 247,6 ha 205,8 ha 

Množství vody 34,430 mil. m3 21,007 mil. m3 

Hladina 145,3 m n.m. 139,29 m n.m. 

Max. hloubka 22,82 m 16,81 m 
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4.2 Lom Most  

V současné době prochází rekultivací také lom Most - Ležáky, který 

ukončil těžbu v roce 1999 a je dnes ve fázi ukončení sanačních prací a 

rozpracovanosti převážné části biologické rekultivace. Závěr a dokončení těchto 

prací včetně rozsáhlého stavebního díla - Jezera Most je předmětem státního 

příspěvku. Celková koncepce zahlazení důlní činnosti  je řešena souhrnným 

plánem sanací a rekultivací. 

Lom Most - Ležáky má rozsah pozemků zasažených báňskou činností 

1220 hektarů. Jezero má projektovanou vodní plochu o rozloze 311 hektarů. [4] 

 

Zdroj: [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsáhlá hydrická rekultivace - zatápění zbytkové jámy lomu Most – 

Ležáky a jeho okolí, která je prováděna v rámci revitalizace území dotčeného 

těžební činností, výrazně zlepší ráz krajiny severně od města Most. Část 

rekultivací již byla dokončena, ale rozhodující část je v současné době 

rekultivačně rozpracována. Realizují se především rekultivace charakteru 

ostatní veřejná zeleň, doplněné kompletním odvodněním a vybudováním cestní 

sítě. Převažují zatravněné plochy, jež doplňuje rozptýlená funkční zeleň a 

běžné lesnické rekultivace. Veškeré současné rekultivační snahy směrují 

k vytvoření rozmanité ekologicky i esteticky hodnotné krajiny s velkou vodní 

plochou. [11] 

 

Základní technické parametry jezera Most 
  

Plocha jezera 311 hektarů 
Max. délka jezera 2,5 kilometrů 
Max. šířka jezera 1,5 kilometrů 
Max. hloubka jezera 59 metrů 
Průměrná hloubka jezera 22,2 metrů 
Objem vody v jeze ře 68,9 mil. metrů krychl. 
Doba napoušt ění 2 - 3 roky 
Hlavní zdroj dálkové přivaděče vody 
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Zdroj: [11] 

 

V současné době je v realizaci stavba na přivaděči vody pro napouštění 

budoucího jezera, probíhají úpravy a opevnění budoucí břehové linie, provádějí 

se úpravy severních a severozápadních svahů, provádí se těsnění dna 

budoucího jezera, pokračuje odvodnění svahů, budování provozních 

komunikací pro údržbu a ošetřování rekultivací a jejich napojení na veřejné 

komunikace. Celá síť provozních komunikací okolo jezera bude v budoucnu 

sloužit jako cesty pro pěší i jako cyklostezky při rekreačním využití celého 

území. Dále je v realizaci stavba těsnící stěny, která má zabránit nežádoucím 

průnikům kontaminované vody do jezera. Pokračují rozpracované biologické 

rekultivace na vnitřní výsypce lomu Most, na Střimické výsypce a na 

Pařidelském laloku. [11] 

Rekultivace celého území lomu Most - Ležáky je od počátku koncipována 

tak, aby toto území mohlo být v budoucnu využíváno pro příměstskou rekreaci. 

Projekční příprava posledních fází rekultivací byla prováděna s cílem vytvořit 

předpoklady pro následné konkrétní využití jednotlivých částí území. V řešení 

území jsou vytvořeny předpoklady pro následné umístění komunikace Most – 

Mariánské Radčice, přístaviště plachetnic, vybudování repliky starého Mostu – 

MINIMOST, arboreta a další. K následnému vybudování pláží a jejich 

provozování by měla napomoci i budovaná síť provozních komunikací, která po  
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ukončení rekultivací může po drobných úpravách sloužit rekreačnímu využití. 

  Řešení celé lokality je v souladu s územním plánem města Mostu a 

konkrétní řešení jednotlivých částí projektu je konzultováno s odborníky 

z Magistrátu města Mostu, aby nedošlo k  nesouladu vůči městem 

připravovaným aktivitám. [11] 

Způsob biologické rekultivace je řešen s převahou lesnické rekultivace, 

břehová linie bude zatravněna a před nastoupáním hladiny na požadovanou 

kótu budou ochráněny břehy proti abrazi biologicky, tj. osázením vlhkomilnými 

dřevinami a rákosem v kombinaci se zpevněním kamenivem. V jižní a 

jihozápadní části jezera se předpokládá rekreační využití ploch, neboť se jedná 

o terén, který pozvolně klesá k jezeru. Po dlouhodobější stabilizaci výsypky 

bude možno přivést do tohoto území i další aktivity. [4] 

Západní, severní a východní svahy zbytkové jámy nad budoucí vodní 

hladinou jsou v převážné většině navrženy, s přihlédnutím k tvarování terénu 

k lesnické rekultivaci. Rekultivační lesy zde mají plnit především funkci 

půdoochrannou a meliorační. Pro zpestření druhové skladby  jsou do lesních 

ploch včleněny travnaté plochy ve stylu květnatých luk.  

Rozhodující rekultivace probíhají na lokalitě Most - Ležáky od roku 1990 

s předpokladem ukončení biologické rekultivace v poslední severozápadní 

svahové části břehů jezera v roce 2018. Tím bude ukončeno zahlazení 

devastovaných ploch po těžbě uhlí  s celkovou plochou rekultivace1220 

hektarů. [4] 

Celkové náklady na sanace a rekultivace, včetně vybudování jezera Most 

dosáhnou  výše 2,5 miliardy korun. Z toho více jak miliardu uhradila z vytvořené 

zákonné rezervy na sanace a rekultivace Mostecké uhelné společnosti, a.s.. S 

ohledem na vyhlášený útlum nebyla finanční rezerva vytvořena v potřebné výši 

a proto další finance přispěje stát z  přiznaných 15 miliard na náhradu škod 

způsobených těžbou hnědého uhlí v severozápadních Čechách v minulosti.  

Jezero Most nebude v centrální části severočeské hnědouhelné pánve 

jediným. Kromě něj jsou v rámci komplexního řešení zahlazení následků důlní 

činnosti  v  této části  revíru navržena  jezera i v budoucích  zbytkových jamách  
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lomu ČSA a lomu Vršany – Šverma, kterými se budu zabývat podrobněji 

v dalších kapitolách. [4] 

4.3 Lom ČSA (Československá armáda) [10] 

Lom ČSA (Československá armáda) je součástí Mostecké uhelné 

společnosti, a.s., stejně tak jako Lom Most – Ležáky z předchozí kapitoly. 

Nachází se v bezprostředním kontaktu s masivem Krušných hor. Jeho postup 

do II. etapy je vázán na uvolnění tzv. územních ekologických limitů mezních 

postupů lomů a jejich výsypek, vyhlášených usnesením vlády v roce 1991.  

V současné době se vede diskuse o jejich částečném zrušení. Lom ČSA je 

rozhodující lokalitou pro možnost vytěžení kvalitních uhelních zásob v centrální 

části severočeské hnědouhelné pánve. 

 Návrh rekultivace a revitalizace zájmového území tohoto lomu byl 

zpracován s výraznou preferencí ekologických prvků.  Území bylo rozděleno na 

pět bloků s rozdílným způsobem rekultivace, vždy však výrazně preferujícím 

základní principy obnovy funkce krajiny s prioritním zaměřením na 

vodohospodářské prvky. 

 Tyto revitalizační a rekultivační opatření na odvodňovacích příkopech a 

nádržích by měla zajistit plnohodnotnou ekologickou funkci krajinných 

segmentů a jejich návaznost na okolní krajinu v rámci ekologické stabilizace 

celé pánevní oblasti, včetně návaznosti na okolní krajinu, což obecně znamená: 

- zajištění morfologické členitosti potoků, včetně břehů a dna v technicky 

řešitelné potoční nivě, 

- vytváření prohlubní v konkávních úsecích toků, 

- umožnění přirozeného meandrování koryta v široké nivě s možností 

rozlivu, 

- realizace vegetačního doprovodu, 

- zajištění hydrologické komunikace vody v toku s vodou mělkou 

podzemní v přilehlé nivě, 

- upřednostnění vegetačních a dalších přírodě blízkých způsobů opevnění 

koryta, 
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- umožnění kontrolovatelného periodického zaplavování lužních lesů a 

přilehlých lučních pozemků, 

- vytvoření vhodných podmínek pro existenci fauny a flóry nejen v toku, 

ale i jeho okolí. 

Tyto principy byly uplatněny v plné míře při projektování dalšího postupu lomu 

ČSA do tzv. II. etapy rozvoje lomu. 

Současný systém odvodnění předpolí lomu je zaměřen především na 

ochranu lomu před přítoky přívalových vod z Krušných hor. Tento systém 

odvodnění převádí větší část krušnohorských potoků východním směrem, na 

západ je směřován pouze Vesnický potok, který je sveden do 

Podkrušnohorského přivaděče a dále do řeky Bíliny. Všechny ostatní potoky 

směřují na východ a jsou odváděny Jiřetínským potokem rovněž do řeky Bíliny. 

Po umožnění postupu lomu do II. etapy bude nutno změnit celý systém 

odvodnění potoků směřujících do pánve z oblasti Krušných hor. Budou 

realizovány přeložky koryt potoků, odvodňovací štoly a další nezbytná opatření. 

To vše bude mít za cíle ochránit lom před přívalovými srážkami, zároveň 

vytvořit podmínky pro příznivou vodohospodářskou bilanci zájmového území. 

 Základem rekultivace a následné revitalizace tohoto lomu bude jezero 

zbytkové jámy. 
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Zdroj: [12]

Stav rekultivací v roce 2006 a umíst ění významných objekt ů rekultivací  

4.4 Doly Nástup Tušimice  

 Doly Nástup Tušimice patří do společnosti Severočeské doly, a.s. 

Chomutov, společně s Doly Bílina, kterými se budu zabývat podrobněji 

v následující kapitole. Severočeské doly, a.s. Chomutov patří mezi naše 

největší těžební podniky.  Využívají uhelnou sloj v Severočeském 

hnědouhelném revíru. V západní části zahrnující Chomutovsko, které je 

organizační součástí právě zmíněných Dolů Nástup Tušimice a v teplickém 

okrese složkou Doly Bílina. [9] 

Původně se v této oblasti dobývalo pouze hlubinnými metodami. 

K postupnému rozvoji lomové těžby zde docházelo až v našem století. Ještě 

v roce 1945 se zde uhelná sloj využívala z 50 % hlubinně a z 50 % povrchově. 

 V současné době je zde veškerá těžba organizována velkolomovým 

způsobem. Každoročně se zde těží 23 milionů tun hnědého uhlí, které je 

využíváno z 80 % v místních elektrárnách. Během skrývky se zde ročně skrývá,  
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přepravuje a na výsypkách ukládá cca 100 milionů metrů krychlových 

nadložních hornin. 

 Doly Nástup Tušimice těží v prostoru mezi Chomutovem, Skořicemi, 

Droužkovicemi, Březnem, vodní nádrží Nechranice, Kadaní, Prunéřovem a 

Málkovým, kde ročně vytěží cca 15 milionů tun uhlí a 47 milionů krychlových 

skrývky, a to ve dvou lokalitách. Důl Merkur, který ukončil svojí činnost již v roce 

1998 a je postupně zasypán vnitřními výsypkami a důl Libouš, který bude těžit 

cca do roku 2030 a v konečné fázi za sebou zanechá krajinu výsypek 

s rozsáhlým prostorem zbytkového lomu v jihovýchodní části těžbou dotčeného 

prostoru. Veškerá skrývka je zakládána na výsypkách Merkur a Březno. 

Z hledisek následných rekultivací je důležité, že se jedná o zemědělsky 

využívané území, kdy těžba již nenaruší žádný sídelní útvar a že je v této 

oblasti příroda vybavená minerálně silnými nadložními horninami, vápnitými 

miocenními jíly, na kterých byly vyvinuty velmi úrodné a mimořádně mocné 

humózní profily původního typu smonic, které jsou i po skrytí výborným 

půdotvorným, pro rekultivace cenným substrátem. [9] 

V dlouhodobém generelu rekultivace z roku 1992 byla do řešení zahrnuta 

pouze varianta „mokrá“, tzn. zatopení zbytkové jámy vodou. Situování zbytkové 

jámy vychází z báňské koncepce do vyuhlení ve variantě tzv. vějířovité. 

Morfologie konečného stavu lomu dává možnost, aby bylo budoucí jezero 

zajímavě koncipováno. Umožní to mimo jiné navrhnout relativně rozsáhlý ostrov 

o ploše cca 1 km čtvereční, vzdálený od nebližšího břehu cca 500 metrů. 

Jezero bude určeno zejména pro rekreaci.  K tomu se předpokládá využít 

hlavně severních svahů, na ostrově potom východního pobřeží. Západní část 

ostrova by měla být zalesněna. Tím bude chránit pláže situované do východní 

části ostrova před převládajícími západními větry. Ostatní části břehové linie 

budou upraveny tak, aby odolávaly vodní abrazi, způsobené vlnobitím. 

V kombinovaném opevnění měly převládat biologické prvky (vrbové proutí, 

rákos a podobně). 
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Rekultivovaný prostor lomu by měl mít trvalou vazbu na Krušné hory i na 

zázemí měst Chomutova a Kadaně. Ve vodohospodářské bilanci se 

předpokládalo, že hlavním zdrojem napouštění zbytkové jámy vodou bude řeka 

Ohře. Tuto bilanci bude doplňovat krušnohorské potoky (Lužnička, Lideňský 

potok a Hutná) gravitačními přítoky. Doba napouštění podle různých kombinací 

zdrojů a jejich intenzity se pohybovala mezi 3 až 8 lety. Mokřady by měly 

významnou ekologickou funkci ve vztahu k podporování vzniku malého 

uzavřeného koloběhu vody a zároveň by částečně plnily funkci tzv. kořenových 

čistíren vody, která by měla dotovat jezero zbytkové jámy. 

 Na dlouhodobý generel rekultivace navazovala studie, zpracovaná 

Báňskými projekty Teplice, a.s., která měla řešit dvě varianty ukončení těžby 

uhlí a to fiktivní variantu s ukončením cca v roce 2015 při dotěžení severních 

svahů současného postupu lomu Libouš (dříve Březno) a variantu následného 

vstupu do nejvýchodnější části (současná platná a sledovaná varianta). 

Varianta s ukončením těžby v roce 2015 neprokázala budoucí dobrou funkčnost 

nové krajiny. Vodohospodářská část této dokumentace plně navazuje na návrh 

obsažený v dlouhodobém generelu rekultivace v části týkající se způsobu 

napouštění zbytkové jámy. Varianta s dřívějším ukončením těžby má 

samozřejmě jiné parametry i jiné umístění jezera zbytkové jámy.  

Podle studie, kterou v roce 1993 vypracovali kolegové v německém 

Kolíně, která se zabývala problematikou řešení jezera zbytkové jámy lomu, bylo 

zajímavé doporučení napouštět jezero zbytkové jámy vodou čerpanou 

z Nechranické nádrže. [6] 

Součástí řešení je mimo jiné problematika napouštění jezera zbytkové 

jámy. V obou variantách se předpokládá k napouštění využít vody čerpané 

z řeky Ohře v Rašovicích s částečným využitím vody krušnohorských potoků. U 

neprůtočného jezera by doba napouštění představovala cca 1,5 roku, u 

průtočného cca 6 let. 

 Vzhledem k tomu, že těžba lomu by měla být ukončena za cca 30 let a 

za toto období se pravděpodobně bude měnit řada podmínek, které ovlivňují 

vlastní řešení, může dojít k posunům v prioritách a následným  úpravám řešení.  
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Proto lze tyto varianty pokládat za zcela rovnocenné, jak ekonomicky, tak 

technicky a v průběhu času obě paralelně aktualizovat. 

 Vlastní řešení rekultivace přikládá značnou váhu ekologickému aspektu. 

Dominantní vodní plochou v řešení území se stane zatopená zbytková jáma 

lomu Libouš, krajinářsky významná bude rovněž vodní nádrž Tušimice, která 

vznikne zaplavením deprese v území mezi homogenizační skládkou a 

koridorem uhelných odtahů. 

 Uvedené návrhy vycházejí z koncepce řešení území lomu Libouš po 

ukončení těžby. Vzhledem k tomu, že horizont ukončení těžby je v období 2035 

– 2040, bude možno do roku 2012 realizovat pouze práce na omezené části 

území. 

 Kromě rekreační zóny Čachovice, která se nachází v bývalé obci 

Čachovice, která musela ustoupit těžbě a před napouštěním Nechranické 

přehrady, má toto území velký potenciál rozvoje rekreace s ohledem na přímou 

návaznost na Nechranickou přehradu a rekultivační plochy. Území je 

geomechanicky stabilizované a zapojené do okolní krajiny. Navrhuje se zde 

vznik rekreačně-obytného prostoru. Dalším využitím vytěženého prostoru by 

měly být cyklostezky, vybudování rozhledny, střelnice České myslivecké 

jednoty,  crossový areál  Málkov,  agrocentrum a  zoopark  (obora). Na  toto  by  

měla navazovat veřejná komunikace I – III, účelová komunikace, rozvojová 

zóna bydlení Kadaň – Prunéřov a agropůmysl na zpracování biomasy. 

 Území dotčené minulou, současnou i budoucí těžební činností Dolů 

Nástup Tušimice má celkovou výměru 6 278,82 hektarů a je z organizačních a 

technických důvodů rozděleno do pěti lokalit a to lokalita Merkur, Březno, 

Prunéřov, Severní svahy a Libouš. [6] 

Lokalita Merkur, do které je začleněna výsypka Merkur a související 

plochy jihozápadní části dotčeného území v prostoru mezi Kadaní a areály 

Elektráren Tušimice, kdy v jihozápadní části výsypky převládají zemědělské 

rekultivace. Lokalita Březno se nachází v jihovýchodní části území v prostoru 

mezi areály Elektráren Tušimice, Nechranickou nádrží a obcí Březno. I zde se 

rekultivuje výhradně zemědělsky.  Lokalita Prunéřov a sousední bývalý lom tzv. 

Severní lom jsou  umístěny  v západní  části území.  Zakládání v tomto prostoru  
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bylo již ukončeno a jednotlivé dílčí plochy byly uvolněny do rekultivačního 

procesu. Zde tvoří 50 % rekultivace zemědělská, zbývající část rekultivace 

lesnické a hydrické. Lokalita Severní svahy se nachází na území závěrných 

severních svahů lomu Libouš mezi tzv. Sklípkem na západní straně a 

ochrannými lesními pásy Černovice na východě.  Na těchto svazích dochází 

k častým projevům nestability, proto jsou zde sanační a rekultivační práce 

zahajovány neprodleně, jakmile to báňská situace dovolí. Na ploše Málkov byla 

zřízena deponie ornice. V lokalitě Libouš nebyly zatím žádné rekultivace 

ukončeny. Rekultivace zde budou zahájeny nejprve na severovýchodních 

svazích v prostoru pod Černovicemi, kdy se o uvolnění těchto ploch uvažuje až 

kolem roku 2010. [6] 

 

4.5 Doly Bílina 

 Doly Bílina, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, jsou také součástí 

společnosti Severočeské doly, a.s. Chomutov., se sídle ve městě Bílina 

  Doly Bílina těží v současném období na území mezi městy Bílina, 

Duchcov, Brňany a Osek. V minulosti se uhlí těžilo hlubinnými i povrchovými 

doly na Teplicku, kde je však již těžba ukončena a doznívá zde i rekultivační 

proces. Lom Bílina těží ročně přes 8 miliónů tun uhlí, při skrývce cca 43 miliónu 

metrů krychlových nadložních hornin, až dosud ukládaných na dvě vnějších 

výsypky (Radovesickou a Pokrok) a částečně již na výsypku vnitřní. 

Radovesická výsypka je největší vnější výsypkou v ČR, kdy zakládání na tuto 

výsypku skončilo k 30. červnu 2003. Po ukončení těžby bude při kubatuře 750 

miliónů metrů krychlových situována na ploše o výměře 970 hektarů. Z hlediska 

následné rekultivace je zde důležité, že od roku 2010 se budou všechny 

skrývkové zeminy zakládat pouze na vnitřní výsypku, čímž se dosáhne 

technologické minimalizace kubatury a plošné výměry zbytkového lomu, která i 

tak vytvoří 1250 hektarů budoucí jezerní plochy.  

Z hlediska rekultivační vhodnosti je zde kvalita nadloží oproti lomům Doly 

Nástup Tušimice  výrazně  horší.  Převládají  tu minerálně  chudě až fytotoxické  
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tercierní písky. Předností je výskyt spraší v předpolí lomu a slínů v předpolí 

Radovesické výsypky. [9] 

Po změnách na sklonku roku 1989 vzrostlo ekologické povědomí a tlaky 

na nápravu nepříznivého stavu životního prostředí hlavně v oblasti hnědouhelné 

pánve. Za této situace přijala česká vláda v roce 1991 rozhodnutí o útlumu 

hornictví. Výsledkem tohoto rozhodnutí bylo vydání usnesení o územně 

ekologických limitech těžby, které v bílinsko-teplické oblasti definovalo nejen 

možný územní rozsah velkolomu Bílina, ale zároveň vyloučilo i případnou 

otvírku perspektivních a výhledových velkolomů Barbora a Proboštov. 

V prostoru bude tedy nadále provozován pouze jediný uhelný lom Bílina, 

v současnosti největší hnědouhelný lom v ČR. V jeho dobývacím prostoru se 

nacházejí zásoby uhlí, které umožňují pokračovat v těžbě do období let 2035 – 

2040.  [6] 

Další těžební práce budou prováděny v dobývacích prostorech Bílina a 

Duchcov. Zakládáním nadložních zemin bude prováděno na vnitřní výsypce 

lomu Bílina na vnější výsypce Pokrok (dobývací prostor Duchcov a Hrdlovka). 

Pokud by došlo ke zrušení limitů, kterými jsou Doly Bílina vázány, existuje zde 

reálná technická možnost s těžbou pokračovat i za hranicemi těchto limitů. 

Nespornou výhodou lomu Bílina je vysoká mocnost uhelné sloje a velmi dobrá 

kvalita uhlí. 

 V důsledku ukončení zakládání na Radovesické výsypce byla v roce 

2003 zpracována studie rekultivace i revitalizace území této výsypky se všemi 

potřebnými vazbami. V dlouhodobém generelu rekultivace, který zpracovaly 

v roce 1992 Báňské projekty Teplice, a.s., bylo řešeno několik variant sanace 

rekultivace tohoto lomu. Z hlediska hydrologie byly varianty děleny podle vztahu 

k ukončení těžby dolu Kohinoor, do jehož blízkosti se dostanou porubní fronty 

lomu Bílina v poslední fázi těžby. 

Z hlediska vodohospodářského se předpokládalo u „mokrých“ variant 

v různých subvariantách využívat k napuštění jezera zbytkové jámy vody z řeky 

Bíliny v kombinacích s vodou krušnohorských potoků (Osecký, Lomský, 

Radčický a Bouřlivý). Vlastní jezero Bílina by mělo mít plochu hladiny 1 250 

hektarů a objem vody 421 miliónů metrů krychlových.  
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Vzhledem k vysoké ekonomické náročnosti, která vyplynula 

z dokumentace a která souvisí především s řešením zbytkových jam a jejich 

zatápěním vodou, bylo následně zahájeno komplexní řešení vodohospodářské 

problematiky zbytkových jam. Prioritním cílem těchto prací bylo na základě 

prognózy kvality vody v jednotlivých jezerech zbytkových jam, vycházející 

z geometrických parametrů zbytkových jam, kvalitativních a kvantitativních 

parametrů napouštěcí vody, časového faktoru napuštění, chemických, 

biologických a fyzikálních procesů, které budou v těchto vodních nádržích 

probíhat, prokázat nezbytnost oddělování stařinových vod od vod jezerních, 

případně prokázat možnost tyto vody vzájemně míchat. Současně bylo v roce 

1993 zahájeno sledování a vyhodnocování kvality vody v jezeru Barbora 

v Oldřichově u  Duchova jako  modelového jezera.  Navíc je zde nezbytná trvalá  

ochrana bílinské kyselky, teplické termy a na možné střety zájmů s obcemi při 

stoupání hladiny důlní vody po ukončení čerpání důlních vod. [6] 

Jedním z hlavních cílů revitalizačních opatření je obnova vodních složek 

krajiny včetně jejich doprovodné vegetace, příprava území pro jejich následné 

využívání a nápravu dosud neřešených nebo nedostatečně řešených škod 

vzniklých důlní činnosti. Samotným problémem je vodní retence Křinec 

severovýchodně od Duchova, kde je čerpáním udržována vodní hladina 

v úrovni únosné pro blízkou zástavbu města. Požadavkem je tedy gravitační 

odvedení přebytečných vod do Bouřlivce. Toho lze dosáhnout raženou štolou 

délky cca 2 000 metrů. 

 Revitalizace vodních složek krajiny je soustředěna na náhradu 

betonových konstrukcí přírodními materiály, vyčištěním koryt od nánosů, jejichž 

původcem jsou v převážné míře čerpané důlní vody nebo nadměrné splachy 

z dosud ne plně rekultivovaných ploch. [6] 

V zájmovém území lomu Bílina, výsypky Pokrok a jejich blízkém okolí by 

od roku 2012 měly proběhnout revitalizace několika postižených míst.  Porost 

Pokrok I, kdy se jedná o starší rekultivaci na svahu první převýšené etáže 

výsypky Pokrok. Plocha bezprostředně navazuje na město Duchcov v blízkosti 

zámecké zahrady. Dále se jedná o revitalizaci původního koryta potoka 

Bouřlivec v obci Zabrušany, kdy je  nutné  původní  koryto, po jeho  zaústění do  
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přeložené trasy, revitalizovat, což spočívá ve vyčištění koryta, které bylo 

v důsledku nízkých průtoků a okolní důlní činnosti částečně zaneseno. Dalším 

revitalizačním procesem by mělo projít koryto Ledvického potoka, které je 

postiženo činnostmi, které probíhají v jeho blízkosti. Do tohoto koryta jsou 

vypouštěny důlní vody z Čerpací stanice Ledvice a vody z odkaliště. Dále se 

jedná o gravitační odvodnění Křince do Bouřlivce v Duchově, kdy se vodní 

nádrž Křinec vytvořila v nejnižších partiích zbytkové jámy lomu Leontýna. 

Odvodnění území bylo uhelnou slojí. Po vytěžení lomu Václav a jeho 

zasypáním vnitřní výsypkou došlo k přerušení odvodňovacího skeletu uhelné 

sloje. V současné době je nutné uměle udržovat hladinu vody tak, aby 

neohrožovala okolní zástavbu v Duchově. Revitalizace Radčického potoka před 

zaústěním. V  Braňanech se  jedná o ochranný zelený pás, který je navržen pro  

ochranu obce před negativními vlivy těžby při postupu lomu Bílina. Ledvice, kde 

se jedná také o ochranný zelený pás, který je navržen pro ochranu obce jako 

protiprašné opatření omezující negativní vliv provozu úpravny uhlí Ledvice. 

V Duchově se jedná o dětský lyžařský svah, revitalizaci zámecké zahrady, dále 

by se měla vytvořit obora Pokrok a příprava území pro ekofarmu Pokrok.  

V Zabrušanech by se mělo jednat o revitalizaci porostu Heřman, porostu

Želénky, dále by se měla vytvořit cyklostezka Lahošť – Zabrušany a 

cyklostezka Pokrok. Dále v Bílině, kde se u starší výsypky Větrák nachází malá 

vodní plocha s mokřadem, která je ideálním ekotopem připomínajícím éru 

třetihorního vzniku ložisek hnědého uhlí, by mělo vzniknout třetihorní 

arboretum. Měl by vzniknout silniční obchvat Duchova, kterým by se obnovilo 

propojení Ledvic a Duchova, úprava cesty Heřman a Zabrušany a prodloužení 

komunikace Světec – Hostomice – Ledvice. 

 V současné době těží lom Bílina ve velmi složitých báňsko geologických 

podmínkách.  Území dotčeného minulou, současnou i budoucí těžební činnosti 

Dolů Bílina je z organizačních a technických důvodů rozděleno na šest oblastí. 

Centrální oblast zahrnující lom Bílina a související území, vnitřní výsypka a 

související území, výsypka Pokrok a související území, Radovesická výsypka, 

včetně výsypka Jirásek a souvisejících ploch, oblast Brňany, Střimická výsypka 

a Teplická oblast. 
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Centrální oblast je vymezena činným dobývacím prostorem lomu Bílina a 

dobývacím prostorem s ukončenou těžbou Duchcov a Želénky. Jsou do ní 

rovněž zařazeny přilehlé prostory s ukončenou báňskou činností výsypky Fučík, 

Václav, Větrák, Želénky a další. Předmětné území zaujímá prostor mezi městy 

Bílinou a Duchovem a obcí Braňany, na západě je ohraničeno předpokládanou 

konečnou hranou lomu dle územních limitů a na východě dopravním koridorem 

a řekou Bílinou.  Na báňskou činnost v zájmovém území navazují prostory 

úpravny uhlí Ledvice a elektrárny Ledvice, které představují další významnou 

zátěž celé oblasti. Následnou rekultivací je třeba se  v první fázi zaměřit 

především na snížení ekologické zátěže a zlepšení životního prostředí. 

Rekultivace rozpracované i ukončené jsou především lesnického charakteru. [6] 

Navrhované rekultivační řešení vnitřní výsypky vychází 

z aktualizovaného konečného báňského stavu, který byl modelován 

v souvislosti z dřívějším ukončením zakládání na Radovesické výsypce. 

K dílčím změnám v této souvislosti dochází rovněž v lomu Bílina na výsypce 

Pokrok. Návrh rekultivace vychází z principů řešení výsypky Pokrok a dalších 

akcí v souvisejícím území. Na svahové partie výsypky je navržena lesnická 

rekultivace, náhorní plošinu a vrchní etáže je navrhováno rekultivovat 

kombinací lesnické a zemědělské rekultivace. Spodní etáže v blízkosti budoucí 

vodní plochy jsou rezervovány pro sportovní a rekreační aktivity. Vhodné plochy   

v blízkosti Bíliny, Duchova a Ledvic je doporučeno využít pro potřebné 

technické vybavení a další podnikatelské záměry. [6] 

Výsypka pokrok vytváří rozsáhlé zemní těleso, které po dosažení 

plánovaných hranic bude na severu v kontaktu s úpatím Krušných hor, na 

východě s okrajem Duchova a plavištěm ELE, na jižní straně se zbytkovou 

jámou lomu Bílina a v západní části s plochami devastovanými hlubinnou 

těžbou. Je zde navržena rekultivace lesnická a zemědělská s cílovou kulturou 

trvalé travní porosty, členěná liniovou výsadbou dřevin. Rekultivace 

rozpracované a ukončené jsou především lesnické. 

 Radovesická výsypka se začala budovat v roce 1964. Byla situována do 

katastrálního území osad Radovesice, Kostomlaty a Světec. Báňská činnost 

zde skončila 30. června 2001. Výsypka  tvoří  rozsáhlý  geomorfologický útvar o  
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rozloze více než 1 000 hektarů v místě bývalého Radovesického údolí. 

Východní a jižní hranice výsypky leží na svazích Českého středohoří a na 

západě výsypka klesá k městu Bílina. Vedle vlastní výsypky se spadá i výsypka 

Jirásek a dříve rekultivované území v prostoru Světec a Chotějovice. Koncepce 

rekultivačního řešení vychází z představy začlenit výsypkové  těleso do okolní 

krajiny a umožnit jeho plnohodnotné využití. Snaží se maximálně využít 

obrovského přírodního potenciálu okolí. Cílem je vytvořit vyváženou polyfunkční 

krajinu s převažující funkcí rekreační a ekologickou, s možností zemědělského 

využití spíše extenzivního charakteru a samozřejmě s možností pěstování lesa. 

Velká pozornost je věnována zájmům ochrany přírody vzhledem k těsné vazbě 

na  chráněnou  krajinnou oblast  České středohoří.  Na Radovesické výsypce je  

velký důraz kladen na zadržení vody v území a proto je zde celá řada drobných 

vodních ploch přirozeně vzniklých i nově založených. V současné době jsou 

zde ukončeny rekultivace výhradně na plochách mimo vlastní těleso 

Radovesické výsypky a jedná se zejména o lesnické a zemědělské rekultivace.  

Oblast Braňany se nachází v jihozápadní části dobývacího prostoru lomu 

Bílina v bezprostřední blízkosti obce. Jedná se o území, které bylo 

v předchozím období devastovaného těžební činností závodu Maxim Gorkij. 

Rekultivační činnost zde byla zahájena v roce 1972 zemědělskou a lesnickou 

rekultivací na severním okraji obce. V současné době probíhají rekultivační 

práce na třech plochách a v roce 2005 bude zahájena rekultivace poslední 

plochy pod závodem Maxim Gorkij, která uzavře pás lesa na jižním okraji lomu 

Bílina. [6] 

 Střimická výsypka se nachází východně od města Mostu v blízkosti obce 

Braňany. Vysypkové materiály z lomu Maxim Gorkij zde byly ukládány v období 

1959 – 1973. V roce 1988 byla na náhorní plošině zahájena rekultivace 

zemědělská, která je v současné době již ukončena. Část plochy byla využita 

pro výstavbu areálu letiště Most. Do rekultivačního procesu byly v 70. a 80. 

letech zařazeny všechny plochy dotčené těžební činnosti Dolů Bílina. Další 

rekultivace v této oblasti již zahajovány nebudou.  

 Teplická oblast zahrnuje těžbou dotčené území mezi Teplice, Jeníkovem, 

Košťany,  Mstišovem  a  Pozorkou.  Povrchová  těžba  ukončená  v  šedesátých  
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letech zde zanechala několik zbytkových jam (Barbora, Otakar, Dukla, Liebig, 

ČSM), které byly postupně zatopeny vodou a upraveny. V posledních letech se 

významným centrem pro krátkodobou rekreaci stala vodní nádrž Barbora. 

Navazující vnitřní a vnější výsypky (Lobkowitz, Pod dráhou, Liebig a 

Osvobození) byly rekultivovány převážně zalesněním. Rekultivační činnost 

v Teplické oblasti byla ukončena v 90. letech a další rekultivace již zahajovány 

nebudou. [6] 

 

4.6 Lom Vršany – Šverma [5] 

Další lom, patřící do skupiny Mostecké uhelné společnosti, a. s. je lom 

Vršany – Šverma, který se nachází se západně a jižně od města Most a leží na 

území okresu Most a Chomutov.  Celé území zasažené báňskou činností obou 

lomů leží v komořansko-slatinické oblasti severočeské hnědouhelné pánve. 

Část plochy v okrese Most spadá do správního území města Mostu (katastrální 

území Čepirohy, Velebudice, Skyřice, Třebušice, Souš, Slatinice u Mostu, 

Hořany, Ervěnice, okrajově Komořany a Most II). Další dotčená katastrální 

území jsou Holešice, Bylany u Mostu, Malé Březno, Židovice u Bečova, 

okrajově pak Líšnice, Kamenná Voda a Stránce. V okrese Chomutov jsou  to 

katastrální území Nové Sedlo nad Bílinou, Vrskmaň, Strupčice a Sušany. 
 Zájmové území zahrnuje dvě propojené těžební lokality a to lom Jan 

Šverma a lom Vršany. Do zájmového území spadá společná zbytková jáma, 

vnitřní výsypka dolu Jan Šverma, vnitřní výsypka Vršany a dále území, která 

jsou již celá v rekultivačním procesu nebo rekultivace byla již ukončena. Těmito 

územími jsou vnitřní výsypka Vrbenský, výsypka Velebudice, výsypka Malé 

Břežno a výsypka Slatinice. 

 Cílem rekultivací v tomto prostoru je vytvoření kulturní krajiny s vodní 

plochou. Plán sanací a rekultivací uvažuje se zatopením zbytkové jámy pouze z 

vlastního povodí.  S báňskou činností je zde uvažováno v letech 2007 - 2030, 

sanační práce zde budou řešeny báňský způsobem a budou pokračovat i po 

roce 2030. 
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Hydrologické poměry a režim podzemních i povrchových vod přetvořené 

krajiny budou významně ovlivněny mírou a způsobem zasypání vytěženého 

prostoru vnitřní výsypkou, utěsněním zvodněných kolektorů vycházejících do 

prostoru zbytkové jámy a dále bude záviset na konečném reliéfu a způsobu 

rekultivace vytvářené krajiny, včetně okolí zbytkové jámy. Hydrogeologické 

posouzení by mělo sloužit jako jeden z podkladů pro optimální báňské řešení 

vyuhlení Vršan a pro vytvoření ekologicky a hydrologicky odpovídající krajiny. 

 Zájmové území náleží hydrologicky do povodí řeky Bíliny. Rozvodnice 

podpovodí   probíhá  zhruba  po  spojnici   Vrskmaň - Hořany - Ryzelský  vrch  a  

odděluje směrem k jihu území odvodněné Srpinou. Území severně od 

rozvodnice je odvodňováno zachovaným dolním tokem Hutního potoka od 

Třebušic do Bíliny. Hlavní vodoteč, řeka Bílina, byla v důsledku intenzivní 

báňské činnosti, na převážné délce toku, překládána do umělého koryta. V 

úseku dopravního koridoru mezi Kyjicemi a bývalou obcí Ervěnice je pak Bílina 

vedena v širokoprofilovém potrubí. 

 Báňská činnost zasáhla i Srpinu, která kvůli vnější výsypce Malé Březno 

byla na části území mezi Strupčicemi a Malým Březnem přeložena do umělého 

koryta. Zasažena byla také horní část Slatinického potoka, jenž protékal v 

prostoru dobývací činnosti lomu Šmeral. V dolní části toku se do Slatinického 

potoka napojuje Luční potok a do Srpiny se vlévají u Lišnice. 

 Nevyhovující je situace při západní patě výsypky Malé Březno, kde se 

soustřeďují vody z širšího okolí Strupčic a hygienický průtok původním korytem 

Srpiny pro Strupčice. Vodu z bezodtoké deprese je nutno přečerpávat do 

přeložky Srpiny u obce Hošnice. Možnost gravitačního odvádění vody zde bylo 

projekčně řešeno v několika variantách. Nejpřijatelnější je varianta otevřeným 

korytem tzv. Nové Srpiny, která je nejrychleji realizovatelná a výhodná je i z 

vodohospodářského a ekologického hlediska. Gravitační obtok je zde veden 

zářezem při jižní hraně výsypky Malé Březno a dále po rostlém terénu do 

Bylanského rybníka a přeložkou Lučního a Slatinického potoka do Srpiny. 

 Pro hodnocení hydrogeologické funkce uhelné sloje je významným 

faktorem, že nebyla na převážné části hodnoceného území hlubinně rubána. 

Stařiny po hlubinné těžbě dolu  Washington  se nachází  pouze  severozápadně  
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od Hořan a lom Vršany by se jich částečně dotknul pouze v případě varianty při 

těžení energetického koridoru. Tyto stařiny navazují v severním směru na 

oblast dolu Nejedlý. Údaje o zvodnění stařin zcela chybí, předpokládá se pouze 

průtok slojových vod při jejich bázi. Nejvýznamnější místo infiltrace zde 

představují výchozové partie na vulkanické elevaci severně od Hořan. Tento 

prostor je vlastně rozvodím slojových vod mezi severní a jižní hydrogeologickou 

strukturou. Výraznější pohyb slojových vod lze předpokládat v severním směru 

vzhledem k hlubinnému rozfárání a intenzivnímu odčerpávání v centrální části 

pánve. 

Lomem Šverma byly písky odříznuty od míst hlavní infiltrace při úpatí 

Krušných hor a vodní zásoby je možno považovat za v podstatě nedoplňované. 

Svrchní meziložní písky jsou faciálně značně proměnlivé a mají široký rozptyl 

hydraulických parametrů. 

 

Zdroj : [12] 

Stav rekultivací v roce 2006 a umíst ění významných objekt ů rekultivací  
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5. KONEČNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  

JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

5.1 Lom Chaba řovice [10] 

Území, které bylo narušeno těžbou a zakládáním vnějších výsypek 

představuje téměř 1 500 hektarů. Koncepce sanačních a rekultivačních prací, 

jejímž cílem je obnovit funkci krajiny v těžbou narušeném území, a to jak její 

přírodní, tak i sociálně ekonomické složky, je založena na hydrické rekultivaci 

zbytkové jámy po těžbě. Tím vznikne jezero o ploše téměř 250 hektarů 

s průměrnou hloubkou kolem 15 metrů a objemem vody více než 35 miliónů 

metrů krychlových. Ve srovnání s řadou jezer a přehradních nádrží se jedná o 

poměrně rozsáhlou vodní plochu.  

 U jezera zbytkové jámy lomu Chabařovice se předpokládá jeho 

mnohostranné využití, a to nejen pro rekreaci a sport, ale i pro sportovní 

rybolov. Velmi významná bude jeho funkce ekologická, krajinně estetická, 

především potom při spojení rekultivovaného území lomu a výsypek s okolní 

těžbou nenarušenou krajinou. 

 Komplexní sanace a rekultivace je navržena s rozdílným využitím 

jednotlivých částí území přiléhajícího k jezeru. Byla vyčleněna a následně 

upravována morfologie terénu v severovýchodní části vyhovující budoucímu 

cílovému zaměření a to pro rekreaci a sport (koupání, sportoviště, dětská hřiště 

a jejich zázemí). 

 Západní a severní část svahů přiléhajících k jezeru bude zalesněna, 

zároveň bude umožňovat i rozptýlenou rekreaci a koupání, v budoucnu možná i 

výstavbu rekreačních objektů.  

 Většina sanačních a rekultivačních prací je buď ukončena nebo je 

rozpracována, revitalizační akce, které by měly na rekultivaci navazovat, zatím 

nebyly zahájeny. Klíčovou roli v nich bude sehrávat jezero zbytkové jámy. 

Plocha jezera bude dostatečně velká k tomu, aby mohlo být využíváno ve 

velkém spektru zájmů. Proto je i velká část navržených revitalizačních akcí 

zamřena právě na toto území. 
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Pro účely komplexního realizování sportovně rekreačního využití jezera a 

jeho příbřežních částí byla zvolena a v rámci sanačních prací již částečně 

upravena plocha severovýchodní části zbytkové jámy, kde se předpokládá 

uplatnění podnikatelských aktivit ke zřízení koupališť, míst pro slunění, vodních 

sportů a souvisejících sportovišť. 

 S ohledem na rozlohu jezera a předpokládané parametry vln 

způsobených větrem bylo nutno zabezpečit nejen ochranu definitivní břehové 

linie, ale i vzhledem k pomalé rychlosti napouštění průběžnou ochranu břehů.  

Trvalá ochrana byla provedena kamenným zásypem po celém obvodu jezera 

v určitých modifikacích, do kterých budou ve vybrané části kromě technických 

prvků zabudovány i prvky biologické. V místech, která budou v severních a 

západních částech určena pro slunění a koupání, bude opevnění upraveno tak, 

aby byl umožněn snadný vstup do jezera.  

V předkládané dokumentaci se doporučuje, aby jižní část jezera a na ni 

navazující svahy byly maximálně ochráněny před hromadným vstupem lidí a 

byly vyhrazeny přírodě. 

 Mezi stěžejní problémy revitalizace tohoto území patří dosažení 

optimální výsledné kvality vody.To vyžaduje průběžnou realizaci řady opatření 

mimo jiné i vzhledem k tomu, že voda z krušnohorských potoků, kterou je jezero 

napouštěno, obsahuje poměrně velké množství živin, které by mohly 

způsobovat nežádoucí euforizaci jezerních vod (výskyt sinic). Mezi ně patří 

například průběžný monitoring kvality vody v jezeru nejenom při jeho zatápění, 

ale i po zatopení, zároveň všech přítoků s následnou realizací opatření. Dalšími 

opatřeními je provádění tzv. biomanipulaci, které spočívají ve vsazování 

dravých ryb, jejichž posláním je zabránit množení ryb plevelných, které likvidují 

živočichy svými životními funkcemi čistícími jezerní vody. 

 Pokud se na všechny tyto záměry podaří zajistit potřebné finanční 

prostředky, můžeme se těšit na to, že v těsném sousedství města Ústí nad 

Labem vznikne příjemné místo pro rekreaci a sportování občanů ze širokého 

okolí, které má i velmi příznivé předpoklady s ohledem na jeho konfiguraci a 

přirozenou vazbu na okolní přírodu, bude také plnit krajinně estetickou a 

ekologickou funkci. Významný by mohl být i přínos pro region  v oblasti sociálně  
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ekonomické zvýšením zaměstnanosti při činnostech souvisejících se sportovně 

rekreačními aktivitami, především v oblasti služeb. 

  

 
Zdroj: [11] 

Začátek a sou časný stav napoušt ění Jezera Chaba řovice a rekultivace 
okolí 
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Zdroj: [11] 

Začátek a sou časný stav napoušt ění Jezera Chaba řovice a rekultivace 
okolí 

 
 
 

 

5.2 Lom Most [11] 

Jezerem „Most“ se rozumí zatápění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky. 

Jedná se o rozsáhlou plánovanou hydrickou rekultivaci, která je prováděna 

v rámci revitalizace území po vyuhlení lomu Most – Ležáky. Představuje vodní 

plochu 311,1 hektarů, projektovaná hloubka maximálně 75 metrů  

a celkový objem vody dosáhne k  68,9 miliónům metrů krychlových. Rekultivace 

celého  území  je  od  počátku  koncipována  tak,  aby   toto  území   mohlo   být  
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v budoucnu využíváno pro příměstskou rekreaci. Proto bylo důležité zajistit 

odpovídající zdroj kvalitní vody k napouštění. 

Kvalita vody bude zabezpečena jejím kvalitním zdrojem. Jezero Most 

bude napuštěno vodou z řeky Ohře, která je do této oblasti přiváděna z čerpací 

stanice Straná, pod přehradou Nechranice, průmyslovým vodovodem. Na tento 

zdroj bude v katastrálním území Třebušice napojen trubní přivaděč DN 800  

v délce 4 690 metrů, kterým bude voda z Ohře v množství až 1,2 metrů 

krychlových za sekundu dopravena do jezera Most. Dalším povoleným zdrojem 

kvalitní vody pro napouštění a doplňování hladiny v jezeře Most jsou důlní vody 

z hlubinného dolu Kohinoor, který těžbu již ukončil, s ročním objemem čerpání 

až 3,5 miliónů metrů krychlových. Tyto kvalitní důlní vody budou přivedeny 

potrubním přivaděčem o délce 2 700 metrů.  

 

Zdroj: [11] 

Základní parametry jezera Most 

 

 

Území okolí jezera Most v celkové jeho šíři slibuje po dokončení 

rekultivačních prací širokou škálu způsobů jeho využití. Jako stěžejní je 

plánováno především rekreační využití, které nebude samo o sobě omezeno 

pouze na plochy pláží s možností koupání a provozování vodních sportů, ale 

počítá se s vybudováním rozličných sportovních areálů,  cyklostezek,  naučných  
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stezek, přírodních sportovišť atd. Samozřejmostí bude také vznik potřebného 

zázemí v podobě parkovišť, ubytovacích zařízení, restaurací apod. Milovníci 

přírody ocení ekologicky hodnotné plochy na zalesněných svazích kolem 

jezera, s několika mokřady, které plně zapadají do koncepce příměstské 

rekreace. 

Kromě rekreační a hospodářské funkce a velkého rezervoáru stále 

cennější vody, se stane jezero Most výrazným stabilizačním prvkem v krajině. 

Nově vzniklá vodní plocha bude mít příznivý vliv na klima okolní krajiny 

zvýšením vlhkosti vzduchu. Vodní pára bude fungovat jako automatický čistící 

filtr ovzduší. Jezero nesporně kladně ovlivní celkově nepříznivé hydrologické 

poměry na dotčeném území. Velká vodní plocha, vzhledem k hloubce jezera i 

se zaručenou kvalitou vody a s možností rekreačního využití, přiláká turisty i 

zájemce o sportovní vyžití z širšího okolí a postupně tak spolu s autodromem a 

hipodromem vrátí zájem veřejnosti do krajiny mezi Krušnými horami a Českým 

středohořím a zcela tak vyvrátí nálepku měsíční krajiny a jistě potěší oko 

pohledem na novou část krajiny. 

 

Zdroj: [4] 

Jezero Ležáky - Most  (blízká budoucnost)  
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5.3 Lom ČSA (Československá armáda) [10] 

 Základem rekultivace a následné revitalizace tohoto lomu bude také 

jezero zbytkové jámy. Zbytková jáma po těžbě bude mít poměrně pravidelný, 

téměř obdelníkový tvar. Nejnižší kóta dna bude na úrovni cca 60 metrů nad 

mořem, horní hrana skrývkových řezů bude v severní části (na kontaktu 

s Krušnými horami) na úrovni až 304 metrů nad mořem, v severovýchodní části 

(boční svahy lomu) na úrovni až 290 metů nad mořem, v konečné fázi postupu 

lomu (jihovýchodní část) na úrovni mezi 250 – 290 metů nad mořem. Nejvyšší 

úroveň výsypky v západní části se bude pohybovat mezi 280 – 290 metry nad 

mořem. 

 Severní, západní a částečně jihovýchodní části zbytkové jámy tvoří 

vnitřní výsypky, a to lomu ČSA a lomu Obránců Míru. Boční svahy ve východní 

a severovýchodní části zbytkové jámy navazují na rostlý terén a nejvyšší řezy 

na převýšenou Hornojiřetínskou výsypku. 

 Jezero zbytkové jámy se předpokládá zatopit na kótu 200 metrů nad 

mořem, jeho plocha bude potom 1 000,8 hektarů, objem vody po jeho 

napuštění bude představovat 692 miliónů metrů krychlových. Napouštěno bude 

vodou z řeky Bíliny (především s využitím povodňových průtoků), vodou 

z Krušnohorských potoků, vodou důlní stařinovou a vodou z vlastního povodí 

jezera. 

 Lom ČSA – západní část je výsypka, která záměrně nebude dosypávána 

na úroveň terénu. Je určena pro ekologické využití – pro zřízení biokoridoru 

regionálního charakteru jako jednu z náhrad za postupem lomu do II. etapy 

rušený biokoridor. Součástí tohoto území budou obě nádrže (Hedvika a 

Marcela), které oproti současnému stavu budou mí podstatně větší plochu. 

Územím bude protékat část vod Albrechtického a Šramnického potoka, což jsou 

krušnohorské potoky nad severní stranou lomu. Ty budou převáděny horským 

masivem spojovací štolou do Vesnického potoka a následně z řeky Bíliny. Ve 

vodohospodářské bilanci bude využívána i voda z povodí svahů Krušných hor 

(mezi vrchy Jezeří a Jezerka) a částečně i voda  Šramnického potoka před jeho  
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vstupem do spojovací štoly. Koryto tohoto nově zřízeného toku bude výrazně 

přírodního charakteru, s množstvím meandrů. 

 Lom ČSA – západní svahy, je území, které tvoří jednotlivé svahy a etáže 

vnitřní výsypky přikloněné k jezeru zbytkové jámy. Svahy by měly mít mírný 

sklon od Krušných hor na jih tak, aby umožnily pomalý odtok vod směrem na 

jih, přičemž by v trase těchto meandrujících přírodních toků (potůčků) byla 

zřízena řada mokřadů i malých jezírek, které by plnily ekologickou funkci. 

V případě nedostatku vody by se část z nich periodicky proměňovala ve 

slaniska. 

 Lom ČSA – severozápadní svahy se přimykají k zalesněným 

krušnohorským svahům. Výsypka zde bude založena na poměrně ukloněnou 

podložku a proto nebude vhodné ze stabilizačních důvodů v tomto území příliš 

zadržovat vodu. Předpokládá se totiž, že zde bude obnovena bývalá silnice I. 

třídy, která spojovala Litvínov s Chomutovem.  Velkou část tohoto území bude 

odvodňovat silniční příkop nad touto komunikací. Další příkop by měl být zřízen 

v souvislosti s vybudováním náhradní komunikace vedoucí z Mariánského údolí 

do prostoru arboreta a následně na zámek Jezeří. Voda z těchto 

odvodňovacích příkopů bude svedena v prostoru arboreta na jednotlivé plošiny 

výsypky. Předpokládá se rovněž, že tímto územím povede Jiřetínský potok 

v novém korytě, který bude sloužit k napouštění jezera zbytkové jámy. Jeho tok 

však bude veden po spádnici tak, aby případný rozliv nekomplikoval stabilitu 

území. V nejvýchodnější části by měly vzniknout rozsáhlejší palouky určené pro 

rekreační vyžití na břehu budoucího jezera. Ve vhodných místech budou 

zřízeny zatravněné plochy, určené pro rekreaci na břehu budoucího jezera. 

 Plocha dočasné rekultivace, která bude postupně zatápěna vodou, se 

navrhuje, aby do kóty 150 metrů nad mořem, nebyla rekultivována. Rekultivace 

by měly být prováděny teprve nad touto kótou. Její náročnost bude však 

podřízena rychlosti napouštění a tím i její životností. Navrhuje se rekultivaci 

realizovat jako kombinaci luk a skupinové výsadby vysoké zeleně. Louky by 

měly být zatravněny, přičemž při poměru dřevin a travin 1 : 1, by louky neměly 

tvořit velké souvislé plochy. Protože při stoupající hladině vody bude, až po 

konečnou kótu zatopení, tvořit tato zeleň  ochranu proti vlnobití, musí být poměr  
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mezi travními porosty a dřevinami, ale i mezi složením dřevin přizpůsobován 

konfigurací terénu, a rychlostí napouštění. 

 

5.4 Doly Nástup Tušimice [7] 

 V období do ukončení těžební činnosti budou skrývkové a uhelné řezy 

lomu Libouš postupovat nejprve severním a následně východním směrem. 

Skrývkové řezy dosáhnou severní hranice dobývacího prostoru v období let 

2008 - 2013. Uhelná rypadla dotěží pole Libouš - sever pravděpodobně v roce 

2014 a po obnově budou rovněž nasazena na těžbu v poli Libouš - východ. K 

ukončení provozu uhelného lomu dojde, při plánovaných těžbách, kolem 11 

miliónu tun v období let 2035 - 2040.  
 Po ukončení těžební činnosti se zbytková jáma lomu bude nacházet ve 

východní části dobývacího prostoru v blízkosti obcí Černovice, Spořice, 

Droužkovice a Březno. 

 Sanace a rekultivace zbytkové jámy bude převážně zahájena až po 

ukončení těžební činnosti, kdy bude postupně do rekultivačního procesu 

zařazeno celkem 2 402,70 hektarů a vodní plocha bude mít výměru 1 098,80 

hektarů. 

 Celková koncepce konečného řešení prostoru výsypek a zbytkové jámy 

lomu vychází z nutnosti celé území začlenit do okolní krajiny a umožnit jeho 

plnohodnotné budoucí využití. Rekultivace svým charakterem a způsobem 

provedení má za úkol umožnit následné aktivity a  tím navrátit člověka do 

rozsáhlých, dříve devastovaných,  ploch po léta využívaných jen pro těžbu uhlí. 

 Optimální způsob sanace a rekultivace zbytkové jámy lomu Libouš je 

hledán od roku 1992. Zatápění zbytkových jam představuje zcela samostatnou 

problematiku. Jezera zbytkových jam se liší od rybníků a údolních přehrad 

zejména hloubkou a průtokem. V případě rybníků a přehrad se jedná v podstatě 

o stagnující vodu, u níž je možno regulací přítoku a odtoku a dalšími prvky 

ovlivňovat její fyzikální, chemické a biologické vlastnosti. Principy, ověření u 

těchto vodních ploch, nelze v případě zbytkových jam efektivně uplatnit. 

Zatopením zbytkové jámy vznikne umělé jezero, které by mělo mít 

mnohostranné využití. Vzniklé jezero bude zároveň velkou zásobárnou vody, 

která  může  být  využívána i  pro  průmyslovou  činnost a  zemědělské závlahy.  
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Nelze v některých případech vyloučit ani použití této vody jako zdroje vody 

pitné. 

 Vodní plocha s navazujícími rozsáhlými rekultivovanými plochami, v 

relativně teplé oblasti, v blízkosti Chomutova, Kadaně a Klášterce nad Ohří, 

bude ideálním střediskem turistiky a rekreace, sportovního rybaření a vodních 

sportů. Stejně tak bude jezero a jeho okolí plnit funkci ekologickou a krajinně 

estetickou. Těmto požadavkům musí odpovídat zejména morfologie zbytkové 

jámy. Proto jsou v dotčeném území navrhovány významné úpravy, které by bylo 

vhodné realizovat již při vlastní báňské činnosti, zejména v jejím závěru. 

 Kóta provozní hladiny v nádrži zbytkové jámy lomu byla stanovena tak, 

aby bylo možno realizovat gravitační propojení do toku Hutné západně od 

Března. 

 

Parametry jezera Libouš ve zbytkové jám ě 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vzhledem ke vzdušnému objemu zbytkové jámy je jedním ze základních 

předpokladů úspěšnosti revitalizace rychlé napouštění nádrže s využitím, pokud 

možno všech dostupných zdrojů. Doporučuje se, aby hlavním zdrojem 

napouštění jezera byla řeka Ohře, jejíž voda bude čerpána stanicí v Rašovicích 

do Podrkušnohorského přivaděče a odtud přes Hačku vybudovaným příkopem 

zaústěným do jezera. 

 Kromě zpoplatněné vody z Ohře se počítá s využívání vody z 

krušnohorských potoků. Důvodem je zejména to, že se jedná o vodu gravitační, 

která  by  neměla  být  zpoplatňována.  Kvalita  vody v Ohři je na úrovni kvality v  

 

Parametry jezera lomu Libouš 
Parametry Plánovaný kone čný stav 

Plocha (bez ostrova) 640 hektrarů 
Objem vody 110,4 mil. metrů krychl. 
Maximální hloubka 52 metrů 
Průměrná hloubka 19 metrů 
Délka b řehů věnovaná   
rekrea čním ú čelům   
(včetně ostrova) 5 800 metrů 
Ostatní opevn ěné    
břehy (v četně ostrova 9 000 metrů 
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krušnohorských potocích a lze předpokládat, že do zahájení napouštění se její 

parametry dále zlepší. 

 Posledním zdrojem napouštění je voda z vlastního podpovodí jezera 

zbytkové jámy. Po napuštění jezera by měla zejména zajistit pokrytí výparu z 

volné hladiny, případné přebytky této vody budou využity pro malé vodní plochy 

na výsypkách. 

 Rychlost napouštění je jedním ze základních předpokladů příznivého 

vývoje kvality vody a omezení nepříznivého vlivu abraze, způsobené vlnobitím 

na nezpevněné břehy v průběhu napouštění. Z řady důvodů není vhodné ani 

větší kolísání hladiny vody v jezeru. 

 Vzhledem k tomu, že při napouštění jezera zbytkové jámy bude možno 

volit různé kombinace, a to jak množství vody z řeky Ohře, tak poměr vody mezi 

vodou z Ohře a krušnohorskými potoky, lze předpokládat, že doba napouštění 

bude cca 6,05 let. V případě zdvojnásobení čerpaného množství z řeky Ohře se 

tato doba zkrátí na 3,9 roku. U průtočného jezera není podmínkou vyrovnaná 

vodohospodářská bilance. V případě, že bude převládat výpar nad srážkami a 

přítokem z vlastního podpovodí, bude jezero dotováno vodou z veřejné 

vodoteče, pokud budou přítoky vyšší, přebytečná voda bude odtékat. 

 Jedním z rozhodujících předpokladů pro rychlé dosažení optimální 

výsledné kvality vody v jezerech zbytkových jam, je kvalita napouštěcí vody. 

Těžba na lomu Libouš bude ukončena cca za 30 let. Následně by mělo být 

zahájeno napouštění zbytkové jámy vodou. Protože časový odstup od realizace 

napouštění jezera zbytkové jámy je značný, nebyla prováděna žádna rozsáhlá 

měření a vyhodnocování kvality vody na tocích, které přicházejí pro jeho 

napouštění v úvahu. Rovněž nebylo prováděno modelování předpokládaného 

vývoje kvality vody při napouštění a po napuštění. Vychází se z toho, že 

monitorování kvality vody rozhodujícího zdroje napouštění (řeka Ohře), prování 

pravidelně měsíčně laboratoř Povodí Ohře, s. p.. 

 Jednotlivé svahy a plošiny na severní a východní a částečně i jižní straně 

zbytkové jámy budou rekultivovány způsobem přírodě blízkým. Další území 

směrem na západ a severozápad doporučujeme rekultivovat jako lesopark se 

skupinovou výsadbou dřevin, loukami a malými vodními plochami. 
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Pobřežní pásmo na severních svazích bude využívané pro koupání a 

slunění. Bude se jednat o písečné pláže, doplněné travnatými plochami s 

nepravidelným   osázením   skupinami   listnatých   stromů   jako  ochrany  před  

nadměrným slunečním zářením. Jedná se o rekreační plochy Černovice. 

Rovněž jižní část zatopené zbytkové jámy, kde bude jezero vytvářet dosti široký 

záliv, bude využita pro rekreační účely. Na severním břehu budou zřízeny 

pláže, jeho jižní část se doporučuje využívat jako kotviště sportovních lodí. 

Komunikačně bude jižní část propojena s rekreačním zázemím tak, aby bylo 

možno do této části dopravovat sportovní lodi. Severní břehy zátoky tohoto 

jezera nabízejí optimální předpoklad k využívání pro koupání a slunění. Jedná 

se o rekreační plochy Březno. Budou vystaveny rannímu, polednímu a velká 

část i odpolednímu slunci. Bezprostředně budou, vzhledem k situování a 

výškové úrovni, chráněny před větry v podstatě ze všech světových stran. Pro 

ochranu před poledním sluncem budou v travnatých částech vysázeny skupinky 

stromů. V nejzápadnější části zátoky by, vzhledem k relativně malé hloubce, 

mohlo být vybudováno dětské koupaliště.  

 Vzhledem k tomu, že lze předpokládat velký zájem o využívání této části 

jezera, bude nutno důsledně dbát o trvalé zabezpečení potřebné kvality vody 

pro koupání. 

 V této části kapitoly se budu zabývat rekultivací výsypek Merkur, Březno, 

Prunéřov a Severní svahy, kdy plánovaná rekultivace není hydrologického 

charakteru, proto se o nich zmíním pouze okrajově, jelikož jsou součástí Dolů 

Nástup Tušimice.  

Rekultivované plochy výsypky Merkur se nacházejí v jihozápadní části 

zájmového území. V průběhu dalšího provozu bude zakládání pokračovat v 

jeho severovýchodní a severní části. Střední část výsypky je vyčleněna pro 

ukládání odpadních produktů z elektráren Průnéřov.  

 Rekultivovaná část výsypky Březno se nachází jižně od budoucí 

zbytkové jámy. V dalším období budou skrývkové hmoty ukládány na plochách 

umístěných severním a severozápadním směrem. Střední část výsypky je 

vyčleněna pro ukládání odpadních produktů z elektrárny Tušimice a pro skládku 

komunálních odpadů Březno.  
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 Výsypka Prunéřov byla zakládána v západní části území Dolů Nástup 

Tušimice. Její okrajové partie byly v předchozím období vytvarovány do 

konečného stavu a probíhají zde intenzivní rekultivační práce. Střední část 

výsypky je vyčleněna pro ukládání odpadních produktů z elektráren Prunéřov. 

Severní svahy jsou území závěrných severních svahů mezi tzv. Sklípkem 

na západní straně a ochrannými lesními pásy Černovice na východě. Na větší 

části plochy byly již sanační a rekultivační práce zahájeny. 

 Dále se budu zabývat hydrogeologickými poměry širšího okolí 

zájmového území. Přirozené hydrogeologické poměry byly zásadně změněny v 

souvislosti z těžbou hnědého uhlí, která zde probíhá prakticky celé století. V 

posledním desetiletí to bylo především v důsledku postupného odvodňování 

jednotlivých kolektorů vlivem postupu lomu. Přispělo k tomu i zastavení těžby 

hlubinného dolu Jan Žižka, které má za následek postupné zaplavování dolu a 

vyplňování depresní kotliny, vzniklé odvodňováním sloje v průběhu těžby. 

 Původní soustava vodních toků, které přitékaly z Krušných hor do 

prostoru Dolů Nástup Tušimice, a které tímto územím protékaly ve směru 

severozápad - jihovýchod, byla v důsledku těžby a následnému zakládání 

výsypek zcela změněna. Jednalo se zejména o potoky Lužnička, Lideňský 

potok a Hutná. Lomy v této oblasti bylo nutno chránit před povrchovými, 

zejména přívalovými vodami. Základem tohoto bylo vybudování přivaděče Ohře 

- Bílina (tzv. Podkrušnohorský přivaděč - PKP), jehož posláním je kromě 

ochrany lomů této oblasti také zásobování průmyslovou vodou. Druhým prvkem 

tohoto systému je tzv. VOPOL (vodohospodářská ochrana povrchových dolů), 

který zachycuje vodu mezi Podkrušnohorským přivaděčem a předpolím lomů 

Dolů Nástup Tušimice. 

 Jedním z potoků, jehož povodí se výrazně změnilo, je Hutná. Její 

původní koryto bylo hornickou činností v délce cca 4 km přerušeno a odtěženo. 

V současné době jsou převáděny do koryta Hutné pod obcí Březno důlní vody z 

čistírny důlních vod Březno. 

Vodní rekultivace jsou z krajinotvorného hlediska velmi důležitým 

prvkem. Kromě své technické funkce odvádění a akumulace vody mají velký 

vliv na zkvalitnění a zrychlení revitalizace devastovaného území. Kromě 

zřizování akumulačních a  sedimentačních nádrží  přírodního charakteru, budou  
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na výsypkách v určité míře ponechány i samovolně vzniklé vodní plochy (tzv. 

nebeská oka) v terénních depresích.  

 Odvodnění vnitřní výsypky navazuje na stávající systém odvodnění lomu. 

V současné době  jsou  jednotlivé  části výsypky odvodněny do různých povodí.  

Výsypka Prunéřov je odvodněna do Kadaňského potoka a na dno lomu, 

výsypka Merkur je odvodněna do Kadaňského a Lužického potoka, který je 

zaústěn do údolní nádrže Nechranice. Výsypka Březno je odvodněna do 

Lužického potoka a Hutné. Vlastní odvodnění povrchu výsypek a přilehlých  

ploch je pomocí odvodňovacích příkopů, retenčních a sedimentačních nádrží, 

poldrů a průlehů. Stávající systém odvodňovacích příkopů a nádrží bude 

prodloužen. Stávající čerpací jímky severních svahů budou napojeny na 

odvodňovací příkopy odvádějící povrchovou vodu na vnitřní výsypku a následně 

do zbytkové jámy. Pro zachycení splavenin a snížení povodňové vlny v 

počáteční fázi rekultivace budou navrženy sedimentační a retenční nádrže. 

 Ve složce přírodní je jedním z hlavních principů obnova vodního režimu v 

krajině. Vodohospodářská funkce by měla být prioritním kritériem při 

strategickém plánování krajiny, což znamená vyčleňovat geomorfologický 

vhodná místa pro rozliv a retenci vody. Tyto plochy budou potom plnit více 

krajinných funkcí. Problém se týká nejen zbytkových jam po těžbě a jejich 

přirozeného povodí, ale i říční a potoční sítě, která by měla odpovídat těžbou 

změněnému reliéfu území, zároveň musí přispět k rozumné obnově vyrovnanou 

hydrologickou bilancí krajiny.  

 V případě povrchových dolů to znamená přijmout zcela odlišný přístup. 

Zatímco při báňské činnosti je logickým požadavkem rychlé odvedení vody 

mimo plochy těžebních řezů a výsypkových etáží, při obnově funkce krajiny je 

prioritou maximální zadržení vody v zájmovém území. Z toho vyplývá, že v 

závěru těžební činnosti je nutno volit u odvodňování jiný systém, vodu odvádět 

v malých sklonech, umožnit její místní rozliv, nezahlazovat nerovnosti 

propadliny, vytvářet malé retence, poldry a další prvky.  

 V okolí jezer by měla být vybudována četná sportoviště, turistické i 

cykloturistické stezky, místa pro procházky v parkových a lesoparkových 

objektech, ale i prostory určené pro tichou rozptýlenou rekreaci. 
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 Využití území revitalizovaného po těžbě nebude však souviset pouze s 

vodními plochami ve zbytkových jamách. Důležitá bude i postupná obnova 

života i na ostatním souvisejícím území, především na rozsáhlých výsypkách.

5.5 Doly Bílina [7]  

 Lom Bílina je situován  v území, kde původně probíhaly trasy 

krušnohorských potoků, aby svůj tok ukončily v řece Bílině, která tvoří erozivní 

bázi Podkrušnohoří.  Důlní činnost si v předchozím období vynutila rozsáhlé 

vodohospodářské úpravy ve vazbě na postup lomu Bílina a vnější výsypky 

Pokrok. Nejvýraznějším opatřením je „Přeložka Klášterského potoka“. 

V počátcích rozvoje dolu byl na úpatí Krušných hor vytvořen tento kanál, který 

podchytil potoky Radčický, Lomský, Lučanský, Osecký a Hájský a převedl je 

přes Bouřlivec do nádrže Všechlapy a odtud do Bíliny. 

 Na jižním okraji Duchova se v současné době intenzívně využívá 

zbytková jáma lomu Fučík pro ukládání popílku z elektrárny Ledvice. V relativně 

krátkém čase bude tento prostor vyplněn. Na místě odkaliště bude obnoven 

Ledvický rybník. 

 V období do ukončení těžební činnosti budou skrývkové a uhelné řezy 

lomu postupovat západním směrem v linii, která na hraně 1. řezu přesáhne 

délku 4 km. Severní křídlo potrubí fronty se přiblíží k bývalé obci Libkovice, jižní 

křídlo k Braňanům. Ve vztahu k předpokládanému ukončení těžby kolem roku 

2035 se lom nachází ve střední produkční fázi s řadou možných časových 

variant dalšího postupu. Tyto varianty však nebudou mít vliv na koncepční 

řešení sanace a rekultivace, které je v současné době v základních 

parametrech zpracováno. 

 Po ukončení těžební činnosti se zbytková jáma lomu Bílina bude 

nacházet v prostoru mezi Bílinou, Ledvicemi, Duchcovem, Mariánskými 

Radčicemi a Braňany. 

 Sanace a rekultivace zbytkové jámy bude zahájeno až po ukončení 

těžební činnosti, kdy bude postupně do rekultivačního procesu zařazeno 

celkem 1 445,73 hektarů. Vodní plocha s  kótou  hladiny  200 metrů nad mořem  

 



     

 

- 56 - 

 

bude mít výměru 961,52 hektarů a na ní navazující nezatopená část zbytkové 

jámy 484,21 hektarů. 

 Z hlediska hydrologických poměrů patří zájmová oblast Dolů Bílina do 

centrální části pánve, která představuje hydrogeologicky nejkomplikovanější 

část  Severočeské  hnědouhelné  pánve.  Od  východu k západu se dělí na část  

hájskou, mostecko – pomořanskou a vrskmaňskou. V jihovýchodní části území 

vznikly, oddělením vnitřními výsypkami, separátní části duchcovská, bílinská a 

štrbická. 

 Hájská část je od vlastní centrální části oddělena inundační poruchou. 

Vodu v této části lze charakterizovat jako vodu velmi dobré kvality, vykazuje 

pouze zvýšený obsah železa. Duchcovská část je omezena výchozem a 

vnitřními výsypkami. Bílinská část je dotována z náplavů řeky Bíliny. Voda je 

silně mineralizovaná a obsahuje velké množství železa, manganu a síranů. 

Ve vlastní centrální části jsou hydrogeologické poměry nejsložitější. 

Jeden ze základních problémů vyplývá ze skutečnosti, že krušnohorské 

infiltrační plochy jsou i v současné době v podstatě zachovány a k zásadním 

změnám nedojde ani při dalším pokračování těžební činnosti. Jižní výchozy 

uhelné sloje jsou téměř v plném rozsahu odtěženy a nahrazeny vnitřními 

výsypkami. Tento stav způsobí, že při značném přítoku vody do důlních prostor 

ze severu nebude možné jejich přirozené odvodňování. Lze tedy předpokládat, 

že pokud by nebyla provedena potřebná technická opatření, bude podzemní 

voda po naplnění stařin a propustných pískových horizontů, ve vytypovaných 

místech (poblíž Pomořan, západně od Mostu a severně od lomu Bílina), vytékat 

na povrch. 

 Za těchto předpokladů lze dobu plnění stařin a pískových horizontů 

stanovit v rozmezí 8 – 14 let. 

 Vodní rekultivace jsou z krajinotvorného hlediska velmi důležitým prvkem 

na výsypkovém tělese. Stejně jako v předchozích kapitolách bylo již řečeno a 

podrobněji rozepsáno, mají velký vliv na zkvalitnění a zrychlení revitalizace 

devastovaného území. Optimální způsob sanace a rekultivace zbytkové jámy 

lomu  Bílina je  hledán od  roku 1992,  stejně tak jako  u Dolů  Nástup Tušimice,   
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kdy byly v Dlouhodobém generelu rekultivace navrženy základní varianty 

řešení. 

V minulé kapitole jsem podrobně rozepsala problematiku zatápění 

zbytkových jam a jejich další využití, proto se v této kapitole pouze okrajově o 

tomto   problému  zmíním  tím,  že  by  vzniklé  jezero  mělo   ještě  kromě  výše  

uvedených využití plnit rovněž funkci ekologickou, sportovně rekreační i 

sociálně ekonomickou. 

 Stejně komplikované jsou i problémy ekonomické. Vlastní zatápění i 

následné zajištění efektivního využití rozsáhlých vodních ploch představuje 

složitý soubor problémů. Úspěšné vyřešení komplexní vodohospodářské 

problematiky při zatápění zbytkových jam po ukončení těžby je jednou 

z klíčových záležitostí při zahlazování důsledků těžební činnosti, na které závisí 

technická a ekonomická náročnost budoucích sanačních a rekultivačních prací. 

 V případě zatopené zbytkové jámy lomu Bílina (jezero Maxim) se 

předpokládá mnohostranné využití. Vodní plocha s navazujícími rozsáhlými 

rekultivovanými plochami v relativně teplé oblasti, v blízkosti měst Teplice, 

Bílina a Duchcov bude ideálním střediskem turistiky a rekreace, sportovního 

rybaření a vodních sportů. Stejně tak bude jezero a jeho okolí plnit funkci 

ekologickou a krajinně estetickou. 

. 

Parametry lomu Bílina  (jezera Maxim)  

 

 

 

  

 

 

 

 

Vlastní vývoj kvality vody v nádržích zbytkových jam bude ovlivňován 

působením velkého množství vnitřních i vnějších faktorů a bude výslednicí 

fyzikálních, chemických a biologických procesů,  které budou probíhat  nejen při  

Parametry jezera Maxim 
Parametry  Plánovaný kone čný stav 

Projektovaná hladina 200 metrů nad mořem 
Provozní plocha 961,52 hektarů 
Objem vody 645,2 mil. metrů krychl. 
Maximální hloubka 190 metrů 
Průměrná hloubka 56 metrů 
Délka b řehu 15 989 metrů 
Plocha podpovodí 2 600 hektarů 
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napouštění nádrže, ale i po jejím napuštění. Základní vstupní hodnotou pro 

hodnocení předpokládaného vývoje kvality vody v nádrži bude kvalita a 

množství napouštěcí vody.  

 Intenzivní vyhodnocování kvality vody u všech potenciálních zdrojů 

napouštění  bude   nutno   provádět  v  souvislé  časové  řade  cca  10  let  před  

zahájením napouštění. K tomuto vede fakt, že současná kvalita vody v těchto 

tocích je na hranici přijatelnosti. Zároveň se předpokládá, že se bude kvalita 

vody postupně ještě zlepšovat. Mělo by se to týkat zejména těch látek, které 

způsobují eutrofizaci (fosfor a formy dusíku), 

 Základem obnovené krajiny bude jezero zbytkové jámy lomu Bílina a 

jeho okolí. Toto území by mělo sloužit nejen pro ekologickou stabilizace, ale 

především pro veškeré aktivity spojené s využitím volného času. Dominantním 

prostorem pro tyto aktivity bude východní část jezera Maxim přiléhající ke 

svahům vnitřní výsypky. Především zde budou zřízeny pláže pro koupání a 

slunění. Podél břehové linie východního svahu bude rovněž vytvořeno několik 

zálivů, které budou využívány jako mělčiny pro koupání dětí či neplavců, jako 

kotviště pro rekreační lodě a jiné atraktivity.  

 Na pobřežním pásu podél uměle vytvořených mělčin v severní a jižní 

části východních svahů nebudou z důvodu snadného přístupu k vodě žádné 

opevňovací prvky zřizovány, přilehlé plochy budou pouze upraveny a 

zatravněny tak, aby případně v budoucnosti umožnily realizaci plážových úprav. 

Vnitřní výsypka lomu Bílina se nachází východně od lomu v prostoru 

mezi areálem závodu VMG, Ledvicemi, Duchovem a jižními svahy výsypky 

Pokrok.  

 Celková koncepce rekultivačního řešení vnitřní výsypky a přilehlých 

svahů zbytkové jámy vychází z reálných možností plnohodnotného budoucího 

využití celého zájmového území. Cílem je vytvořit vyváženou polyfunkční 

krajinu s možností zemědělského využití, s možností pěstování lesa a 

s možností rekreačního využití ploch kolem budoucího jezera Maxim. 

 V roce 1997 došlo k zahájení rekultivace na vnitřní výsypce, čímž byla 

završena poslední etapa odclonění obcí Bílina a  Ledvice od báňského provozu.  
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Jedná se o kombinaci lesnické a zemědělské rekultivace doplněné mokřadními, 

drobnými vodními plochami a ostatní krajinnou zelení. 

 Odvodnění vnitřní výsypky je v současnosti řešeno tak, že severní část je 

odvodněna do odvodňovacího příkopu, který odvádí vody k čerpací stanici 

Ledvice. Z této čerpací stanice jsou povrchové vody čerpány do Ledvického 

potoka. Předpokládá se, že po  dosypání území pod Ledvicemi budou tyto vody  

gravitačně odvedeny do Ledvického potoka.  Jižní část vnitřní výsypky je 

odvodněna do příkopů při patě výsypky a dále přes vodní retenci na ploše VMG 

II do zbytkového koryta Radčického potoka. Toto koryto je vyústěno do řeky 

Bíliny. Vlastní odvodnění povrchu výsypky a přilehlých ploch je pomocí 

odvodňovacích příkopů, retenčních a sedimentačních nádrží, poldrů a průlehů.

Výsypka Pokrok je zakládána za severní hranicí lomu Bílina v prostoru západně 

od Duchova. Ve východní a severovýchodní části bylo v předchozím období 

výsypkové těleso vytvarováno do konečného stavu a probíhají zde intenzivní 

rekultivační práce. Na části výsypky přiléhající k Duchovu  byly rekultivační 

práce ukončeny. V současné době se výsypka posouvá západním směrem do 

prostoru bývalého dolu Alexander. 

 Celková koncepce rekultivačního řešení výsypky Pokrok vychází 

z potřeby začlenit její těleso do okolní krajiny a umožnit jeho plnohodnotné 

budoucí využití. Cílem je vytvořit vyváženou polyfunkční krajinu s možností 

zemědělského využití a samozřejmě s možností pěstování lesa. Vyvážený 

poměr polí, luk, lesů a drobných vodních ploch by měl vytvořit harmonický 

celek, pro možnosti klidové rekreace v oblasti Duchova. Z pohledu 

intenzivnějšího rekreačního využití se jeví tato lokalita jako méně příznivá, 

neboť v okolí není větší koncentrace osídlení s výjimkou Duchova a zároveň je 

v okolí řada, z tohoto pohledu, atraktivnějších míst. Proto je zde uvažováno 

především s hospodářským využitím. 

Odvodnění celé výsypky Pokrok využívá již vybudovaných 

odvodňovacích zařízení ve východní části výsypky, pro západní část výsypky 

budou vybudována zařízení nová, pouze pro jižní část území bude využit příkop 

P1. Východní část výsypky je odvodněna příkopy do Ledvického potoka. 

Odvodnění západní části výsypky je do Loučenského potoka. Vlastní odvodnění  
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povrchu výsypky a přilehlých ploch je pomocí odvodňovacích příkopů, 

retenčních a sedimentačních nádrží, poldrů a průlehů. 

 Nelze vyloučit, že v případě pokračování těžeb lomu Bílina za úroveň 

územně ekologických limitů dojde k propojení jezera Bílina s jezerem Ležáky. 

Přestože jsou kóty obou jezer rozdílné, nebyl by žádný problém tyto kóty 

vyrovnat tak, aby obě jezera vytvořila spojitou nádobu. Tím by atraktivita tohoto 

území určitě vzrostla. 

 

5.6 Lom Vršany – Šverma [5] 

 Lomová těžba uhelné sloje v dobývací prostor Šverma a Vršany velice 

významně pozměnila hydrogeologické i hydrologické poměry nejen v území 

vlastní těžby, ale různou měrou zasahuje i kolektory širšího okolí. Uhelné sloje i 

meziložní písky byly před otvírkou lomů v převážné míře artésky zvodněné a 

musely být pře postupem těžby technicky odvodněny. Také musela být 

postupně snižována výtlačná hladina významného kolektoru podložních písků, 

aby nedošlo, na styku těchto písků se dnem lomu, k provalení podzemní vody.  

 Lom Vršany - Šverma se nachází v oblasti, kde v jeho bezprostředním 

okolí není žádný významnější vodní tok. Na okolní území navazuje pouze 

zbytek koryta Lučního potoka, který byl důlní činností přerušen. Luční potok 

přiléhá k rekultivovanému území v jihovýchodní části a před obcí Líšnice se 

vlévá do Srpiny. 

 Zbytková jáma propojených dolů Vršany a Šverma bude při uvažované 

variantě v převážné míře zasypána vnitřní výsypkou. Hydrogeologické a 

hydrologické poměry zájmového území po ukončení báňské činnosti budou 

ještě záviset na míře utěsnění kolektorů ve stěnách zbytkové jámy vnitřní 

výsypkou a konečném dotvarování povrchu jámy a blízkého okolí. 

 Původně artésky zvodněné podložní písky byly nejdříve odvodňovány v 

severozápadní části dobývací prostor Šverma, kde je v současné době již dno 

lomu překryto nepropustnou vnitřní výsypkou. Odvodňování západní barierou 

Dolu Jan Šverma zde bylo zastaveno v roce 1993 a hladina podložního 

kolektoru  v této  oblasti  pozvolna stoupá.  V  současné době se podložní písky  
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ještě odvodňují na Dole Jan Šverma před postupem lomu čerpacími vrty 

jihozápadní bariery. 

 Na lomu Vršany byla hladina podložních písků snížena čerpáním z vrtů 

západní a jižní bariery Vršany, těsně pod dno lomu. Jejich odkryv je zde 

napojen na drenážní systém sloužící k odvodňování podložky vnitřní výsypky. 

Udržování snížené hladiny pod dno lomu Vršany zde bylo požadováno 

minimálně do doby, než byl vnitřní výsypkou překryt celý prostor výskytu 

podložních písků. 

Celé území s výskytem podložních písků bude v konečné fázi, u obou 

lomů, přesypáno jílovitým materiálem vnitřních výsypek. Podložní písčitý 

kolektor tak bude znovu izolován a vytvoří se podmínky pro obnovení 

původního hydrogeologického režimu. Reparace původního hydrogeologického 

režimu bude pomalá, neboť infiltrační možnosti na úpatí Krušných hor se v 

podstatě nezměnily a odběr vody z kolektoru podložních písků mnohonásobně 

převyšuje dotaci. 

Vytěžený prostor lomů Šverma - Vršany bude vyplněn z převážné míry 

společnou vnitřní výsypkou těchto lomů. Vnitřní výsypka překrývá téměř v 

celém rozsahu západní a jižní svahy lomového vytěžení a na severu navazuje 

již na starší, zkonsolidovanou vnitřní výsypku (zakládanou již od roku 1958) 

lomu Šverma, v úseku vytěženém severně od bývalé trati ČSD Most - 

Chomutov. 

 Hlavní oblast zájmu hydrogeologického zhodnocení zbytkové jámy 

představuje východní část dobývacího prostoru, kde bude ukončena lomová 

těžba a ve zbytkové jámě se počítá s vytvoření vodní nádrže. Zbytková jáma 

bude tvořena zčásti primárními horninami odtěžovanými skrývkovými a 

uhelnými řezy a nepřesypaným dnem lomu, ale v převážné míře se bude jednat

o sypaniny vnitřních výsypek. Vnitřní výsypka pak bude tvořit celý západní a 

severní svah nejhlubší části zbytkové jámy. 

 Vzhledem k tomu, že obnažené dno lomu a uhelná sloj ve skrývkových 

řezech jsou náchylné k záparům a protože je nutné zamezit zhoršování kvality 

vody v budoucím jezeře vyluhováním síranů a železa přitékající vodou je nutné 

provést převrstvení zeminou. 
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 Břehová linie budoucího jezera bude při plnění jezera namáhána erozí 

od zvyšující se vodní hladiny. Nejvíce náchylné k erozi budou výsypkové svahy, 

které přijdou do styku s vodní hladinou. 

 Území v předpolí výsypky Malé Březno, které je pod přeložkou Srpiny je 

v současné době odvodňováno čerpací stanicí při patě výsypky do přeložky 

Srpiny. V roce 2007 začaly stavební práce na gravitačním odvodnění tohoto 

území. Předpokládaný termín dokončení je rok 2008.  

Slatinická výsypka je odvodněna též do Slatinického potoka soustavou 

příkopů a průlehů s využitím různých depresích, ve kterých je nadržena voda. 

Vodohospodářské řešení zahrnuje čtyři oblasti, kdy první z nich je povodí 

zbytkové jámy a její postupné zaplavování, druhou část tvoří oblast Slatinické 

výsypky, třetí oblastí je odvodnění předpolí výsypky Malé Březno zářezem 

kolem severního okraje tělesa výsypky a poslední, čtvrtou oblastí, je povodí 

bezodtokové deprese Kyjice. 

 Plocha povodí zbytkové jámy je cca 21,2 km čtverečních. 

Vodohospodářské řešení předpokládá co největší odvedení vod do zbytkové 

jámy, aby byla ustálená hladina ve vytvořeném jezeře dosažena co nejdříve. 

 Plnění jezera bude v počáteční fázi postupovat relativně rychle, proto 

není nutné v lokalitě provádět dočasnou rekultivaci. Naplnění na kótu 185 metrů 

nad mořem bude během prvních 20 let, což zhruba odpovídá ukončení 

rekultivace v lokalitě. 

V předstihu je ale nutné provést zmírnění svahů vnitřní výsypky  a 

zatravnění celé břehové linie budoucího jezera. Vlastní řešení odvodnění 

v povodí zbytkové jámy je odvodňovacími příkopy a průlehy. Pro umístění 

poldrů a nádrží budou využity různé deprese, které se při budování výsypek 

vytvářejí. Tyto nebudou v rámci terénních úprav likvidovány, ale budou využity 

pro zadržení vody v území, které přinese oživení jak pro faunu, tak též pro 

rozmanitost flóry na rekultivovaném území. 
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Parametry jezera lomu Vršany 

 

 

 

 

 

  

 

 Povodí Slatinické výsypky – Slatinického potoka je situováno v místě 

bývalého lomu Šmeral a v současné době je již dosypána a provádějí se na ní 

rekultivační práce. 

 Odvodnění území Slatinické výsypky je do Slatinického potoka přes 

sedimentační nádrž. Tímto řešením se omezí zanášení málo vodné části 

potoka splaveninami. 

 Pro co nejrychlejší naplnění zbytkové jámy vodou budou po ukončení 

těžby uhlí a po překrytí dna a uhelné sloje zeminou, vody ze Slatinické výsypky 

přesměrovány do zbytkové jámy pomocí bočního přepadu a nově 

vybudovaného koryta. Po naplnění jezera budou opět převedeny do 

Slatinického potoka. 

Povodí předpolí výsypky Malé Březno – Slatinického potoka budou po 

vybudování gravitačního odvodnění tohoto území v roce 2008 povrchové vody 

odváděny do Slatinického potoka. Během napouštění zbytkové jámy budou 

vody do ní přesměrovány. Po naplnění jezera budou opět převedeny do 

Slatinického potoka. Vlastní gravitační odvodnění vod není součástí sanace a 

rekultivace. 

 Do povodí deprese Kyjice je odvodněno zájmové území o rozsahu 1,33 

km čtverečních. Tvar území je podlouhlý a odvodňovací příkop svádí vodu 

zejména do paty západního svahu lomu. Tento svah byl sanován a podmínkou 

úspěšné sanace je odvedení povrchové a mělké podzemní vody od paty svahu. 

V současné době jsou vody svedeny mimo patu svahu na dosud nedosypanou 

vnitřní výsypku. 

Parametry jezera lomu Vršany 
Parametry Plánovaný kone čný stav 

Hladina jezera 195 metrů nad mořem 
Plocha 435,20 hektarů 
Objem jezera 71,094 mil. metrů krychl. 
Maximální hloubka 25,90 metrů 
Průměrná hloubka 16,30 metrů 
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Současný systém odvodnění již prováděných rekultivací v severozápadní 

části území může být zachován, protože ten svádí vodu k čerpací stanici A1, 

která je umístěna na místě budoucího mokřadu. Provoz této čerpací stanice 

musí být udržován do doby než dojde k nahrazení její činnosti již stabilizovaným 

vlhkomilným porostem v součinnosti s výparem z vodní hladiny. K tomuto by se 

měly začít vytvářet podmínky v co nejkratší době, aby provoz čerpací stanice 

A1 mol být ukončen. 

 Současný stav území je charakterizován vysokou antropogenní zátěží. 

Kromě následků těžební činnosti, včetně jejího průmyslového zázemí, je území  

protkáno řadou inženýrských sítí a je rekreačně využíváno (areál Vrbenský, 

autodrom – areál Velebudice) 

 Vodní rekultivace, tedy vodní plocha ve zbytkové jámě, bude mít 

předpokládanou výměru 435,2 hektarů. Zatopení bude probíhat samovolně 

z přirozeného povodí zbytkové jámy. Z rekultivačního hlediska bude nutné 

upravit břehovou linii na výsypkové straně a ošetřit je zatravněním. Menší vodní 

plochy jsou z krajinotvorného hlediska velmi důležitým prvkem na výsypkovém 

tělese. Kromě své technické funkce odvádění a akumulace vody mají velký vliv 

na zkvalitnění a zrychlení revitalizace devastovaného území. Kromě zřizování 

akumulačních a sedimentačních nádrží přírodního charakteru, budou na 

výsypkách v určité míře ponechány i samovolně vzniklé vodní plochy, tzv.  

„nebeská oka“, v terénních depresích. Výměra vodních ploch mimo zbytkovou 

jámu činí 6,83 hektarů. 
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6. Závěr  

 Bakalářská práce byla zaměřena na vodohospodářské řešení 

rekultivace. Zájmovým územím byla Podkrušnohorská hnědouhelná pánev, 

která začíná lomem Chabařovice a končí lomem Vršany – Šverma. Celá tato 

oblast je velmi znehodnocena hlubinnou, částečně i lomovou, těžbou. Následná 

rekultivace jakéhokoli typu bude pro celé území velkým přínosem a oživením 

celé krajiny.  

V okolí Duchova, tedy společnosti Severočeské doly, a. s. Chomutov, 

Doly Bílina,  již částečně rekultivace probíhá a rekultivované území výsypek a 

bývalých dolů začínají vypadat jako součást stávající přírody. Bohužel vytěžené 

a zbourané obce, to že lidé přišli o své domovy a že se z krásné přírody stala 

„měsíční krajina“, asi  žádná rekultivace nedokáže vrátit zpět. Je ale možné díky 

nim z části tyto dopady obnovit a zase z této zdevastované krajiny vytvořit tu 

krásnou, která zde byla před těžbou.  

 K tomuto z větší části přispívá i vodohospodářská rekultivace, kterou 

jsem se zde podrobně zabývala a pokud by veškeré studie, které zde byly 

použity, byly opravdu realizovány v celém rozsahu, a nebudou zrušeny limity 

pro těžbu uhlí, bude v severočeském hnědouhelném revíru jednou velmi 

příjemná odpočinková, sportovní a rekreační oblast, kterou bude jistě využívat 

většina lidí, kteří zde žijí a kteří tímto regionem projíždí nebo jej navštíví.  

 Vše je samozřejmě závislé na výši finančních prostředků, které byly, jsou 

a budou na následné rekultivace a revitalizace celého území použity či 

uvolněny z vládních prostředků, či dotací z evropských fondů. Dále je důležitým 

faktorem i to, aby se budoucí vlády více zabývaly limity těžby a aby nebylo 

možné dále stávající doly rozšiřovat.  Naopak by mělo být umožněno 

rekultivačním a sanačním firmám a všem, kteří se tímto zabývají, se plně 

věnovat obnově celé zdevastované krajiny. 

 Při přesunu obrovského množství hmoty krajině severočeské 

hnědouhelné pánve si je třeba uvědomit, že v rámci hornické činnosti, která 

z objektivních důvodu devastuje krajinu, je možné vytvářet nejen krajinu se 

zcela novým reliéfem, ale i obnovit, a to dokonce na vyšší úrovni, její funkčnost.  
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Tato možnost se stává významnější v souvislosti s předpokládanými změnami 

klimatu. [7] 

 Cílevědomým prováděním sanačních a rekultivačních prací, tak můžeme 

přispět ke snížení negativních dopadů tohoto fenoménu. Jednou z možností 

jsou opatření k cílenému zadržování vody v krajině (vytváření jezer, malých 

nádrží, poldrů, mokřadů, úpravy tras toků). Další metodou je vytváření 

optimálních podmínek pro heterogenitu ekosystému, např. neupravovat 

nerovnosti terénu, tím získat místa s různým osvitem, vlhkostí, kvalitou zemin, 

dát prostor řízené sukcesi a další. Tento způsob sanace a rekultivace 

neznamená vynakládání většího objemu finančních prostředků, spíše naopak.

 V této souvislosti je proto důležitý význam vzájemné spolupráce 

těžebních společností s regionálními orgány státní a veřejné správy. [7]  
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