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Anotace  

 
Problematika zahlazení lomu ČSA 
 

Vlivy těžby zasahují do všech krajinotvorných prvků a základních složek krajiny.  

Zahlazením ploch devastovaných báňskou činností lomu ČSA se zajišťuje 
navrácení funkce krajinného systému.  

Na místech báňskou činností devastovaných ploch vznikají nová biocentra a 
biokoridory a území se zapojuje do původní krajiny.  

Mezi úkoly rekultivací patří obnova či tvorba zemědělských pozemků a kultur, 
lesních kultur, vodních ploch a toků. 

V této mé práci jsem řešil návrh využití rekultivovaného území ČSA, a to formou 
využití k rekreačním a komerčním účelům. 

 

 

Anotation 

 
Problematic  reclamation of  ČSA mine 
 

Mining affects all landscape features and all basic elements of the landscape. 

Reclamationof the areas affected by mining operations restores the landscape to 
this function. 

New bio-centres and bio-corridors will be developed in the places that were 
devasteted by mining and the territory integrated into the initial landscape. 

Among the tasks of reclamation include restoration or creation of farm lands and 
crops, forest areas, bodies of water and streams. 

My report was prepared as a solution after the reclamation  of ČSA and designed 
as a recreational and comercial area. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
 

ČSA    Lom Československé armády 

DP  Dobývací prostor 

POPD  Plán otvírky, přípravy a dobývání 

TC  Technologický celek 

VÚHU  Výzkumný ústav hnědého uhlí 

DPD  Dálkový pasový dopravník 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

SPSaR Souhrnný plán sanace a rekultivace 

ZPF  Zemědělský půdní fond 

PUFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

SaR  Sanace a rekultivace 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd 

MUS  Mostecká uhelná společnost 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

OM  Lom Obránců míru 

STG              Skupiny typů geobiocenů 

NRBK  Nadregionální biokoridor 

NBC  Nadregionální biocentrum 

TKO  Tříděný komunální odpad 

ZL                 Závodní lomů 

ŽP                 Životní prostředí 
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1.Úvod 
 

Hnědé uhlí je energetickou surovinou, jehož úloha je založena především 
na výrobě elektrické energie a tepla průmyslovým způsobem. Při výrobě elektrické 
energie ve světě dosahuje podíl uhlí 38,1% a vlivem rozvoje nových technologií s 
vyšší energetickou účinností bude tento podíl ještě zvýšen. 
 
Význam hnědého uhlí pro Českou republiku je i přes některé nejasnosti 
v energetické koncepci státu nezpochybnitelný a jeho význam bude 
pravděpodobně vzrůstat s vazbou na strategické cíle v oblasti energetické 
soběstačnosti. 
 
Význam uhelného průmyslu ČR je patrný z následující tabulky: 
 
 

Tabulka č.1 - Přehled zásob hnědého uhlí v ČR 
 

mil.tun
Společnost Lokalita Zásoby  hnědého uhlí

v rámci ÚEL za ÚEL
lom ČSA 47,8 773,0

       Skupina lom Šverma 11,9  -
    Czech Coal lom Vršany 321,2  -

celkem 380,9 773,0
lom Libouš 303,0  -

Severočeské doly lom Bílina 220,0 120,0
celkem 523,0 120,0
lom Jiří 118,0  -

Sokolovská uhelná lom Družba 72,0  -
celkem 190,0 0,0

Celkem hnědé uhlí 1093,9 893,0  
                         
                         
 
Uvolnění  dalších zásob hnědého uhlí představuje prolomení územně 
ekologických limitů (ÚEL) pro těžbu hnědého uhlí, které stanovila vláda v roce 
1991 vládním usnesení ČR č. 444 . 
To souvisí se stanovením priorit v oblasti energetické bezpečnosti státu  ve vazbě 
na optimální využívání tuzemských energetických zdrojů. ČR stojí na prahu 
rozhodování o budoucnosti energetiky. Je patrné, že energetická nezávislost ČR 
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je v současných podmínkách základem pro úspěšné fungování celého 
hospodářství.  
 
V roce 2008 bylo v ČR vytěženo 47,329 mil. tun hnědého uhlí . Podíly jednotlivých 
těžebních společností na celkové těžbě uhlí jsou patrné z následující tabulky: 
 

Tabulka č.2 – Celková těžba hnědého uhlí v ĆR b 

Přehled těžeb hnědého uhlí  jednotlivých společností
                   Mostecká uhelná a.s.
Vršany-Šverma 9 634 360
ČSA 5 216 302
Cent rum  (hlubinný důl) 293 253
                    celkem 15 143 915

                Severočeské doly a.s.
Libouš 12 782 823
Bílina 9 669 975
                    celkem 22 452 798

               Sokolovská uhelná a.s.
Družba 1 570 392
Jiř í 8 161 701
                    celkem 9 732 093
Celkem těžba hnědého uhlí v  ČR 47 328 806  

                            
                            
 
Nedílnou součástí povrchové těžby hnědého uhlí je řešení jejího zahlazování. 
Rozsáhlé antropogenní plochy, kterými jsou plochy zbytkových jam, vnitřních a 
vnějších výsypek, je potřeba začlenit zpět do krajinného systému. Současný 
způsob těžby, provozovaný moderní těžební technologií, představuje pro region i 
nadále významný zásah do jejího krajinného prostředí. Dochází k rozsáhlým 
změnám tvarování terénu s dopady do všech složek životního prostředí.  
 
K nejvýraznějším proměnám krajiny docházelo na počátku těžby a v jejím 
vrcholném období, tj. do 2. poloviny 20.století. Tehdy docházelo kromě vlastní 
těžby také k zakládání rozsáhlých těles vnějších výsypek. Pozdější rozvoj 
porubních front umožnil zakládání těžených zemin  do prostoru vlastních 
těžebních jam. Tento fakt radikálně změnil plošnou výměru potřebnou pro nynější 
hornickou činnost.  
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Složitý rekultivační proces, který se odehrává na rozsáhlých územích není pouze 
lokálním řešením, ale představuje krajinotvorný proces. Začleňování 
devastovaného prostoru do funkčního krajinného systému vyžaduje spolupráci již 
při tvarování vnějších a vnitřních výsypek i  svahů zbytkových jam. Koncepce 
zahlazování následků důlní činnosti se připravuje v dlouhodobém předstihu. K 
řešení této problematiky jsou zpracovávány souhrnné plány sanací a rekultivací, 
které již ve stadiu báňské činnosti řeší problematiku konečného vzhledu a využití 
budoucí krajiny. Zároveň se cíleně a ve shodě se zákonem realizují sanační a 
rekultivační práce na plochách, kde byla již hornická činnost ukončena.  
Rekultivační práce jsou řešeny především s cílem začlenit tyto prostory do 
původní krajiny a připravit plochy zasažené báňskou činností pro nové využití 
řešené v rámci revitalizace území  a to v souladu s potřebami regionu. 
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2. Charakteristika oblasti lomu ĆSA 
     
2.1   Popis území těžby 
 

Těžba na povrchovém lomu ČSA probíhá v centrální části Severočeské 
hnědouhelné pánve.  K těžební činnosti jsou využívány stanovené dobývací 
prostory - DP Komořany u Mostu, DP Ervěnice a DP Dolní Jiřetín. Těžební činnost 
lomu ČSA probíhá na plochách, které byly pro těžbu využívány již v minulých 
letech a to na základě příslušných schválených plánů otvírky, přípravy a dobývání 
(POPD). Původní hornické záměry ve vazbě na další rozvoj lomu  zásadně 
omezilo vládní usnesení ČR č. 444 z roku 1991. Tímto usnesením vlády ČR  
schválila vláda České republiky  závazné linie k omezení těžby a provozu výsypek 
mimo jiné i u lomu ČSA a tyto definované závazné limity musí být  při těžbě 
respektovány. Tímto je těžba lomu časově omezena cca do roku 2020. 
 
Na lomu ČSA se těží hnědé uhlí povrchovým způsobem. Těžební podmínky na 
lokalitě negativně ovlivňuje blízkost Krušných hor - především hydrogeologické a 
úložní poměry, mocnost nadloží, přítomnost štěrků, kamenů v nadloží atd.  
 
Pro otvírku a postup lomu musely být řešeny složité střety zájmů při zajišťování 
předpolí vlastního lomu. V předstihu bylo kromě jiného také zajištěno odvedení 
některých vodotečí mimo oblast předpokládaných  postupů.    
 
Báňské řešení, tzn. postupy ČSA na skrývkových i uhelných řezech, taktéž na 
výsypkových etážích v letech, jsou v předstihu posuzovány VÚHU. Boční svahy 
ČSA jsou tvarovány dle předem stanovených ochranných pilířů a je stanoven 
příslušný generální svah skrývkových zemin se stanoveným stupněm bezpečnosti 
pro trvalé svahy. 
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Obrázek č.1 – Těžba na lomu ČSA 
 
 
 
2.2   Stručná geologická charakteristika 
 
a) Uhelná sloj 
 

Uhelná sloj je vyvinuta v mostecké jezerní facii reprezentované jednotnou 
neštěpenou uhelnou slojí. Vývoj této sloje byl značně ovlivněn proměnlivým 
přínosem anorganického materiálu jednak z oblasti dnešních Krušných hor a 
jednak z jihovýchodu z prostoru žatecké delty, který se projevuje zejména 
v obsahu popela a mocnosti sloje. Na většině zájmového území lomu ČSA má 
uhelná sloj jednotný charakter, kdy lze ve vertikálním profilu vymezit tři geologicky 
i technologicky odlišné lávky - spodní, střední a svrchní. Mocnost sloje 
v třílávkovém vývoji je poměrně stálá a kolísá v rozsahu 25-30 metrů. V centrální 
části lomu dosahuje mocnost sloje téměř 34 metrů. 
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Spodní lávka představuje plynulý přechod klasické sedimentace do uhelné. 
V důsledku  členité morfologie podloží a nerovnoměrného přínosu materiálu 
jsou mocnost a charakter spodní lávky proměnlivé. V centrální    
severovýchodní části území  dosahuje 2-5 m a místy až 10 m. Spodní lávka 
je většinou tvořena střídajícími se a navzájem do sebe plynule přecházejícími 
polohami jílovců s uhelnou příměsí, jílovců uhelnatých, uhlí jílovitého a uhlí. 
Rozhraní mezi spodní lávkou a podložním souvrstvím je málo zřetelné. Proto 
bylo jako rozhodující kritérium pro stanovení paty bilanční sloje použito 
hodnoty obsahu popela Ad < 56 %. Hranice se střední lávkou je dána 
zpravidla výrazným poklesem obsahu popela, lokálně i jílovitým proplástkem. 
Spodní lávka vykazuje nejvyšší obsahy síry,ve středu lomu 1,0 – 2,0%. 
v úzkém pruhu směrem ke Krušným horám se zvyšuje obsah síry ze 2,0% až 
na 12,0%. 

 
Střední lávka se na většině území vyznačuje výskytem xyliticko-detritického 
uhlí s nízkým průměrným obsahem popela 5-10 %. Lokálně se vyskytují i 
oblasti s vyššími hodnotami, většinou však nepřesahujícími 15 %. Uvnitř 
střední lávky se vyskytuje často několik 3-5 cm  mocných jílovitých  
proplástků.  Mocnost  střední lávky  je značně  proměnlivá a pohybuje se 
v rozmezí 15-26 m. Střední lávka má nejnižší obsahy síry. Celá centrální část 
má průměrný obsah síry v rozmezí 1,0 – 1,5 %. 

 
Svrchní lávka je zpravidla ostře oddělena od střední lávky výrazným 
jílovitým proplástkem.  Tato  nejvyšší   část   sloje  se  vyznačuje   poměrně   
vysokým  obsahem   popela četnými jílovitými proplástky o mocnosti několik 
decimetrů. Průměrný obsah popela je v jednotlivých částech území velmi 
rozdílný, pohybuje se v rozmezí 25-60 %. Mocnost svrchní lávky je 1,5- 4,3 
m.Obsah síry ve svrch. lávce se pohybuje kolem 1,5%.  

b)  Strukturní a tektonické poměry 
 

Stavba území odráží rozdílný vývoj dílčích oblastí a odlišné fyzikálně 
mechanické vlastnosti hornin jednotlivých stratigrafických horizontů. Nejvýraznější 
strukturou nejvíce ovlivňující  geologickou stavbu je místy až několik set metrů 
široké pásmo různě podrcených    a alterovaných hornin krystalinika při sz. okraji 
území, označované jako krušnohorské zlomové pásmo, převážně jz. – sv. 
směru a úklonu  50-70° směrem do pánve, které odděluje blok Krušných hor od 
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pánevního bloku. Podle tohoto výrazného rozhraní došlo k vytvoření pánevní 
struktury a k pozdějšímu výzdvihu horského bloku. 

 
V  krystaliniku Krušných hor byla  vysledována řada zlomových struktur několika  
směrů. Tyto systémy zlomů se projevují i v pánevním bloku. Drobné zlomové 
struktury porušující uhelnou sloj výškou skoku nepřesahují zpravidla 5 m. Velmi 
výraznou strukturou a zároveň největším známým směrným zlomem, který 
porušuje uhelnou sloj  v zájmovém území, je  poklesová struktura o sklonu 60-80°  
k SZ s výškou skoku 20-30 m  nazvaná jako zlom Eliška . Tato struktura byla 
zjištěna v okolí Horního Jiřetína  v dolovém poli Centrum, odkud pokračuje k JZ do 
prostoru lomu Obránců míru, kde se protíná s příčným poklesem Quido. Zlom 
Eliška bude celý dotčen těžbou. V závěru se těžba přiblíží ke  zlomu  Quido, ale 
zastižen báňskou činností pravděpodobně nebude.  

c) Popis podložních a nadložních hornin 
 

Předterciérní horniny jsou tvořeny horninami krystalinika a denudačními 
zbytky křídových hornin uchovaných v depresích krystalinika. Krystalinikum je 
tvořeno katazonálně metamorfovanými horninami. Jedná se o ortoruly, žuloruly, 
pararuly. Svrchní partie krystalinika v pánevní  oblasti je silně navětrána. 
  
Na bázi křídy je vyvinut tzv. bazální slepenec, tmelený křemitým tmelem. Nad 
tímto slepencem se nacházejí světle křemité pískovce obsahující místy pyrit, které 
nahoru přecházejí do glaukonitických pískovců a dále do slínovců. Strop křídových 
hornin je tvořen pestrými jíly až jílovci. 
 
V podloží sedimentární výplně pánve byly zjištěny horniny vulkanického 
komplexu. Vulkanity vytvářejí v podloží pánve různě velká tělesa. Nejvýznamnější 
těleso se nachází v jv. oblasti, má tvar hřbetu protaženého V – 
Z směrem.V současnosti se uhelné řezy nacházejí na vrcholu tohoto tělesa. 
 
Podloží uhelné sloje je tvořeno pestrým komplexem písčito-jílovitých a jílovitých  
sedimentů proměnlivé mocnosti. Jejich převažujícím typem jsou nevytříděné, 
jemnozrnné až hrubozrnné, slídnaté pískovce až brekcie. Faciálně přecházejí do 
kaolinitických jílovců s rozdílným obsahem různě velkých zrn křemene, živců a 
úlomků rul. Mocnost podložních sedimentů je velmi proměnlivá, zpravidla však 
nepřekračuje 30 m. 
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Nadloží uhelné sloje je tvořeno až 175 m mocným komplexem šedých až 
šedohnědých,  převážně prachovitých jílů a jílovců. Většinou se mocnost 
nadložních jílů pohybuje kolem 150 m.  Tyto horniny  obsahují  v podstatné míře 
kromě jílových minerálů také klastický křemen a karbonáty. Karbonáty, zejména 
siderit, jsou významnými, avšak velmi proměnlivě zastoupenými minerály. Mají 
velký vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti hornin.  
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3. Báňsko-technologické podmínky dobývání   
 
3.1   Základní technologické údaje těžby lomu ČSA 
 

Při dobývání výhradního ložiska i nadloží lomu ČSA se využívá kontinuální 
technologie dobývání technologickými celky. Tato efektivní technologie umožňuje 
provádět všechny fáze technologického procesu - dobývání, dopravu a zakládání 
nepřetržitým způsobem. 

 
Původní koncepce ČSA byla malostrojová s kolejovou (přetržitou) dopravou 
těženého materiálu. V sedmdesátých a osmdesátých letech byla rozhodující část 
malostrojové technologie nahrazena technologickými celky výkonové řady TC2  
a TC1.  Zbývající těžební technologie spojená s kolejovou dopravu byla postupně 
vyřazována a v roce 2004 zcela skončila. Na skrývce ČSA jsou nasazeny tři TC2 a 
v uhelném lomu tři TC 1.  
 
Z důvodu technologické náročnosti dobývání jsou navržené báňské postupy ČSA 
na skrývkových i uhelných řezech, taktéž na výsypkových etážích, v předstihu 
posuzovány Výzkumným ústavem hnědého uhlí v Mostě (VÚHU). Tvarování 
severozápadní bočních svahů ČSA probíhá dle stanovených ochranných pilířů a 
generální svahy skrývkových zemin v oblasti takto stanovených pilířů jsou 
stanoveny se stupněm bezpečnosti pro trvalé svahy.  
 
Celá oblast severozápadních bočních svahů, navazujících na oblast Krušných hor, 
je také průběžně geodeticky monitorována. Výsledky měření jsou průběžně 
vyhodnocovány a v případě nutnosti jsou navržena příslušná opatření. 

 
Protože nejvyšší skrývkové řezy dosáhly v minulosti konečných hranic, nebude 
v budoucím období potřeba žádných záborů pozemků. Postupně budou  
dotěžovány další skrývkové řezy  a nasazená technologie z dobývací i zakládací 
strany bude vyřazována z provozu. Těžené hmoty jsou v současné době 
zakládány pouze na vnitřní výsypce ČSA. Zakládání hmot do vnějšího výsypného 
prostoru ve zbytkové jámě OM bylo ukončeno v roce 2005.  

 
Nadloží (skrývka) je těženo technologickými celky druhé výkonové řady (dále 
TC2), které jsou složeny z kolesového rýpadla KU 800, resp. korečkového RK 
5000, dálkové pasové dopravy šíře 1800 mm a pasového zakladače ZP 6600. U 
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všech rypadel skrývkových rýpadel je uplatňována  víceřezová (dvou až 
čtyřřezová) technologie dobývání. Používání víceřezové technologie je dáno 
báňsko-geologickými podmínkami a technologickými parametry nasazené 
technologie.  Zakládání je dvoustupňové (úpadní a dovrchní etáž).  Vzhledem k  
mocnosti etáží a potřeby zvýšení stability výsypky i jejich stupňů jsou etáže 
zakládány po vrstvách. Na dobývací i zakládací straně je vytvořeno více 
pracovních horizontů než je počet dobývacích a zakládacích strojů, proto 
nasazená technologie může podle potřeby přejíždět mezi horizonty.  
 
Těžba uhelné sloje je zajišťována  třemi technologickými celky první výkonové 
řady  (dále TC1). TC1 se  skládá z rypadla KU 300S a DPD 1200 mm. Pasové 
dopravníky dopravují uhlí do homogenizační drtírny a odtud vlakové soupravy 
převáží surovinu do úpravny uhlí nebo přímo ke spotřebiteli.  Na lomu ČSA má 
hlavní těžební a zakládací technologie elektrické pohony. Napájení této 
technologie je zajišťováno vlečnými kabely s přívodním napětím 35 kV, v případě 
rýpadel KU 800 a RK 5000, nebo 6 kV, v případě ostatních kolesových a 
lopatových rýpadel, PVZ 2500 a zakladačů. 
 
Sklon jednotlivých řezů je podmíněn technickými parametry dobývacího stroje a 
geomechanickými parametry těžených zemin.  
 

3.2   Těžební stroje 
 

KU 800 je kolesové výsuvové rýpadlo zařazované do technologických celků 
TC2. Pohyb zajišťuje kráčivý podvozek hlavní stavby a podpěrný vůz nakládacího 
výložníku se samostatně poháněnými housenicemi. Rýpadlo může dosahovat 
teoretického výkonu až 4500-5400 m3/hod. Na lomu ČSA dosahují TC2 výkonů 
v rozmezí 1500-2500 m3/hod. v závislosti na těžebních podmínkách. 
Technologický celek 2. TC2 (K 81,   Z 87  a  DPD) byl  vyřazen v  roce 2002 a 
3.TC2 ( K 90,  Z 95 nebo Z 82, DPD) ukončí činnost v roce 2010. Životnost 1. TC2 
(K 75,  Z 84, DPD) překročí rok 2014. 

Korečkové rýpadlo RK 5000 je určeno k dobývání skrývkových zemin se 
zvýšenou tvrdostí a kusovitostí a pro práci bezprostředně nad hlavou uhelné sloje. 
Je zařazeno do TC2 stejně jako rýpadlo KU 800. Pohybovým ústrojím rýpadla jsou 
hlavní kráčivý podvozek pod střední stavbou rýpadla a vedlejší opěrný podvozek 
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pod spojovacím mostem. Tyto podvozky umožňují okamžitý postup rýpadla 
libovolným směrem. Rýpadlo může dosahovat teoretické výkonnosti až 4450 
m3/hod., ale v podmínkách 9. a 10. skrývkového řezu lomu ČSA zpravidla 
nepřesahuje 2000 m3/hod. Plánovaná životnost přesáhne rok 2014. Případná 
náhrada RK 5000 jinou technologií je zvažována, ale prozatím nenabyla konkrétní 
podoby.  
 
 KU 300S je rýpadlo střední velikosti se zvýšenou stoupavostí určené k dobývání 
skrývky a především k dobývání uhlí. Je  zařazované do technologických celků 
TC1. Zvýšená stoupavost umožňuje dobývání uhlí, které není horizontálně 
uloženo. V podmínkách ČSA těží TC1 pouze na uhelných řezech (skládá se 
z rýpadla KU 300S a pasových dopravníků šíře 1200 mm). Housenicový podvozek 
tvoří 3 dvojice housenicových pasů. Konstrukce podvozku umožňuje svislé 
vysunutí jednoho podvozku pro jízdu na svahu.Teoretická výkonnost při těžbě uhlí 
dosahuje 1200-1800 m3/hod.  

 

3.3   Zakládací stroje 
 

Na lokalitě ČSA bude využíván  k zakládání těžených hmot pouze výsypný 
prostor  vnitřní výsypky ČSA.        
 
ZP 6600 jsou kráčivé zakladače určené k zakládání skrývkových materiálů od 
korečkových nebo kolesových rýpadel. K pohybu zakladače slouží 2 kráčivé 
podvozky – hlavní podvozek pod střední otočnou stavbou a podvozek pod 
spojovacím mostem. Kráčivé podvozky umožňují kráčení všemi směry. Zakladač 
je schopen zakládat úpadní i dovrchní výsypková tělesa, za určitých podmínek i po 
vrstvách. Dosahuje teoretické výkonnosti až 6600 m3/hod. Nasazení zakladačů je 
totožné s dobývacími stroji, s kterými jsou spojeny do TC2. 
 
PVZ 2500 je pasový vůz používaný ve spojení s rýpadlem K 3000 S při 
prodlužování nebo zkracování pasových linek, při překonávání neúčinných 
prostorů na DPD a při tvorbě zátinek (spojovací článek mezi rýpadlem a DPD). 
V podmínkách ČSA také nahrazuje zakladač TC1. Tento pasový vůz se 
samostatným nakládacím a vykládacím výložníkem je schopen zakládat úpadní i 
dovrchní výsypkové etáže. K přemisťování mu slouží dvouhousenicový podvozek. 
Dosahuje teoretické výkonnosti 2500 m3/hod. Od roku 2006 bude využíván při 
ukládání výklizu z uhelného lomu. 
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4. Sanace  a rekultivace jako součást hornické činnosti  
     
4.1   Horní zákon - základní norma hornické činnosti   
 

Zahlazení následků báňské činnosti je stanoveno zákonem č.44/88 Sb. 
(horní zákon), který ukládá těžební organizaci odstranění škod na krajině 
komplexní úpravou území a územních struktur. Sanace a rekultivace pozemků se 
provádí na základě dlouhodobé  koncepce - plánů  sanace a rekultivace. 
Jednotlivé fáze plánovacích dokumentací jsou provázány s tím, že jejich závazná 
část je dána jak plánem sanace a rekultivace v POPD, tak příslušnými 
legislativními povoleními na základě zpracovaných podrobných dokumentací 
k realizaci akcí. Pro přehled uvádím jednotlivé plánovací dokumentace pro sanace 
a rekultivace. 
 
  

4.1.1   Souhrnný plán sanace a rekultivace (SPSaR) 

je komplexní řešení území pozemků dotčených vlivem dobývání a 
řeší komplexní úpravy území a územních struktur v návaznosti na 
plánované využití území po ukončení dobývání. Je koncepčním 
materiálem v oblasti zahlazování důsledků dobývání s výhledem do 
konce životnosti lomu nebo dolu, je koordinován s územně plánovací 
dokumentací a je základním dokumentem pro výpočet finanční rezervy. 
Je zpracováván pro dobývací prostory, které byly dobýváním výhradního 
ložiska devastovány nebo degradovány, včetně tzv. starých zátěží a 
vnějších výsypek a dalších ploch, které byly dobýváním devastovány. Je 
schvalován OBÚ v rámci řízení k povolení těžby, v dokumentaci k 
 POPD, kapitola 1.6. 

 
 

4.1.2   Plán sanace a rekultivace  

pozemků dotčených vlivem dobývání vychází ze SPSaR, je 
komplexním řešením sanace a rekultivace pozemků dotčených těžbou a 
zpracovává se v následujících fázích a formách s ohledem na dobu 
procesu plánování: 
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a) plán rekultivace - obecná část je příloha k žádosti o odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 6 zákona 334/1992 
Sb. a odnětí půdy z pozemků pro plnění funkce lesa podle § 16 
zákona č. 289/1995 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 77/1995 Sb., 
obsahuje údaje o SPSaR. 

b) POPD, kapitola 1.6. - pro období POPD příslušných lokalit dle 
vyhlášky OBÚ č. 104/1988 Sb., součástí je návrh tvorby a čerpání 
finanční rezervy na sanace a rekultivace. Je předkládán ke 
schválení Ministerstvu životního prostředí (dle § 6 odst. 2 zákona 
334/1992 Sb.). Harmonogram prací je každoročně aktualizován 
(upřesněný harmonogram) včetně situačních nákresů do důlních 
map, a to v návaznosti na aktualizaci generelu rekultivací a 
podnikatelský záměr příslušného období. Harmonogram schvaluje 
ZL.  

c) zvláštní plán rekultivace (generel rekultivací) - je upřesňující fází 
obecné části plánu rekultivace pro 5-ti leté období, v případě 
potřeby se v mezidobí aktualizuje. Generel vychází ze SPSaR nebo 
komplexního řešení území a po projednání s orgány státní správy 
životního prostředí (orgán ochrany ZPF, PUFL a přírody) a 
územního plánování je pro těžební organizaci závazný. Je 
podkladem pro zpracování projektové dokumentace v časových 
návaznostech, uvádí přehled zahajovaných, rozpracovaných a 
ukončených rekultivačních akcí v jednotlivých letech včetně 
jmenovitého výčtu akcí dle jednotlivých těžebních závodů. Součástí 
generelu je pasportizace ukončených akcí, která je dokladem 
o plnění zákonných povinností v oblasti SaR.  

d) projektová prováděcí dokumentace pro období realizace - jedná 
se o dokumentaci pro realizaci SaR (biologické, vodohospodářské, 
aj.) jednotlivých akcí zpracovanou dle platných právních předpisů. 
Rozpracovává podrobně podmínky pro SaR v návaznosti na 
konečný báňský tvar předávané plochy a slouží zejména k zajištění 
legislativních povolení. Projektová činnost, kterou se rozumí 
zejména zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení, je vykonávána autorizovanými osobami. 
Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými 
předpisy, normami a typizačními směrnicemi a vychází ze strategie 
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společnosti. Závazným podkladem pro projektové práce je 
metodika VÚMOP Praha 1999 „Rekultivace území ovlivněných 
báňskou činností“. Projektové práce jsou zabezpečovány v souladu 
se zákonnými opatřeními. Dokumentace je podle potřeby doplněna 
báňskými, geomechanickými a ekologicky orientovanými posudky a 
je řešena v souladu s plány (projekty) ÚSES. Podkladem pro 
projektovou prováděcí dokumentaci je báňská plánovací 
dokumentace. 

Projektová prováděcí dokumentace je členěna následujícím 
způsobem: 

- Dokumentace k územnímu řízení  a  stavebnímu povolení 
Dokumentace dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
k územnímu řízení, resp. stavebnímu povolení je dokumentací 
zpracovanou a projednanou v souladu s platnými zákonnými 
opatřeními. Respektuje požadavky koncepce zahlazování, 
vychází z odsouhlaseného SPSaR upřesněného generelem 
rekultivací pro pětileté období. Rozsah SaR je zadán v souladu 
s koncepčními záměry, stanovenými v protokolu k zahájení 
rekultivační akce. Technické a biologické práce akceptují platné 
rekultivační směrnice. Základní dokumentace je zpravidla 
zpracována na období max. 4 let. Pro další pěstební cykly je 
řešen projekt pěstební péče. Formou autorského dozoru 
projektanta může být projektová dokumentace upřesňována. 
Skladba projektu je stanovena v příloze č. 2. 

- Projekt pěstební péče je prováděcí dokumentací, která 
navazuje na základní projekt rekultivace, respektuje hranice a 
podmínky pro SaR. Respektuje záměry těžební organizace, je v 
souladu s požadavky kontrolních orgánů životního prostředí s 
cílem dosažení efektivního ukončení rekultivační činnosti. U 
lesních rekultivací dosažení zajištění kultury (porost nevyžaduje 
další péči) a ukončení procesu SaR. 

 

Podstatným ustanovením horního zákona ve vazbě na sanace a rekultivace je 
povinnost vytváření finančních rezerv na sanace a rekultivace. Těžební 
organizace je povinna vytvářet tzv. finanční rezervu na sanace a rekultivace, která 
pokrývá finanční nároky na zahlazení celé těžební lokality. Horní zákon také 
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stanovuje postup schválení v oblasti vytváření i čerpání rezerv orgánem OBÚ a to 
po dohodě s ministerstvem ŽP. K tomu je požadováno také vyjádření dotčených 
obcí. Celková výše rezervy na sanace a rekultivace tedy pokrývá časové období 
až do úplného zahlazení devastace po důlní činnosti. Výše tvořené rezervy je 
souhlasná s vyčíslením předpokládaných nákladů na sanace a rekultivace 
v SPSaR. 

 

4.2   Principy zahlazování báňské činnosti  
 

Cílem rekultivace krajiny postižené báňskou činností je zahlazení důsledků 
lomové a hlubinné těžby a navrácení krajiny zpět do produktivního sociálně 
ekonomického využívání. Rozsah rekultivace je vždy úzce vázán na rozsah 
devastace území. Obnova funkcí všech zasažených systémů, tj. zejména 
obnova půdy, vodních systémů a navrácení zeleně tak, aby systém fungoval v 
ucelené krajině s novou nadmořskou výškou a reliéfem, je úkolem závěrečné 
etapy hornické činnosti – sanačních a rekultivačních prací. Rozsah tohoto 
pojmu není pouze schopnost kultivace terénu,  ale představuje také eliminace 
všech negativních složek, které omezují plnou produkci původního 
ekologického systému, hlavně k jeho vztahu k půdě, jenž je produktem 
ekosystému.  

Znamená to v konečném důsledku také změnu kategorie pozemků z „těžby“ na 
jiný druh pozemku v souladu s rekultivačním cílem a novým způsobem využití. 
Proto je koncepce zahlazování a druh rekultivace řešena také ve vazbě na 
budoucí nově vzniklé kultury pozemků a jejich vklady do katastru nemovitostí. 
Ve vazbě na rekultivační cíle je pak po ukončení rekultivace prováděna změna 
ve využití pozemků a to z těžby do příslušných dosažených kultur.  

Podle jednotlivých rekultivačních cílů a druhů dosažitelných kultur dle katastru 
nemovitostí jsou způsoby rekultivace následující:  

 

 

1) Zemědělský rekultivační cíl : orná půda,   trvalé travní porosty 
 

2) Lesnický rekultivační cíl : lesní pozemky – porosty dřevin a pozemky 
nezalesněné sloužící pro plnění funkcí lesa. 
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3) Hydrický rekultivační cíl : vodní plochy – vodní toky umělé, vodní 
nádrže umělé, močály, bažiny. 

4) Ostatní rekultivační cíl : ostatní plochy – zeleň (jiná plocha funkční a 
rekreační zeleně), ostatní komunikace, jiná plocha. 

 

4.3   Druhy rekultivací a metodika provádění rekultivačních prací
  

Zákonná opatření se nevěnují vlastní technologii realizace zahlazení. 
Vlastní realizace rekultivačních prací a základní pravidla rekultivačních prací jsou 
neustále ověřována, vylepšována a doplňována novými poznatky na základě 
dlouhodobých zkušeností. Zkušenosti výzkumných ústavů zabývajících se touto 
problematikou se zavádějí do praxe, s cílem rozsáhlou destrukci po báňské 
činnosti zahladit kvalitně, ekonomicky a v co nejkratším časovém období tak, aby 
došlo k eliminaci všech nepříznivých složek, které omezují plnou produkci 
ekologického systému. 

Složitý rekultivační proces, který se v posledním období hornické činnosti 
odehrává na rozsáhlých územních lokalitách, zejména po povrchové těžbě, není 
pouze lokálním řešením, ale představuje komplexní krajinotvorný proces. To 
vyžaduje úzkou spolupráci rekultivací s jednotlivými báňskými složkami. Jinak by 
proces začleňování devastovaného prostoru do funkčního krajinného systému 
mohl být značně narušen a prodloužen a tudíž také ekonomicky neefektivní. 
Zejména tvarování vnitřních a vnějších výsypek, bočních svahů zbytkových jam a 
jejich rozsah, je počátečním a v mnoha případech již nevratným příspěvkem 
horníků do vzniku nového krajinného systému, který se následně oživuje 
rekultivačními pracemi. K řešení tohoto problému jsou souhrnně zpracovávány 
projekčními organizacemi již zmíněné plány sanací a rekultivací, které již ve stadiu 
báňské činnosti, tj. zpracování POPD lomů a dolů, řeší problémy konečného 
vzhledu a využití budoucí krajiny. 

Nově vznikající krajina s novou morfologií musí být mimo jiné také ekologicky 
vyvážená. Vyváženost představuje stabilitu vznikajících ekosystémů. Za 
nejúčinnější stabilizační prvky pro funkčnost krajiny je považována výsadba lesů, 
parků, lesoparků a vodních ploch. Dalším důležitým prvkem v tvorbě krajiny je 
zdravotní a hygienická nezávadnost. Ta je stanovena vhodným uspořádáním 
krajiny, které je významné pro vytváření mikroklimatických a bioklimatických 
poměrů. Pro rekultivační proces ve fázi projekční přípravy to znamená vhodné 
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uspořádání rekultivačních prvků, tj. zeleně, hydrické rekultivace a dalších 
ekostabilizujících systémů v krajině.  

Základní krajinné požadavky jsou pojaty báňskými organizacemi jako komplex 
činností, které zajišťují vznik nové krajiny po báňské činnosti a dotváří 
rekultivačním procesem její vzhled, oživení a stabilitu. Jedná se o proces 
dlouhodobý, neboť těžební činnost trvá desítky let a rekultivační činnost je 
pokračující fází tohoto procesu.. K úplné eliminaci negativních faktorů, tj. dosažení 
vrcholu ustáleného ekosystému dochází však až za další období, do kterého lze 
začlenit také období dalších revitalizačních zásahů. Přesto lze říci, že 
rekultivačním procesem jsou některé vývojové fáze urychleny a zájmem báňských 
odborníků je co nejrychlejší navrácení krajiny zpět do funkčního systému. 

 

 
 

Obrázek č.2 - Těžba skrývkových zemin na lomu ČSA 
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4.3.1   Metodika provádění rekultivačních prací 
 

Pro přehled metodiky rekultivačních prací uvádím jednotlivé fáze procesu 
zahlazování. 

 

Fáze předcházející biologické rekultivaci: 

 
a) Pedologický průzkum 
Jedná se o předprojektové práce, jejichž cílem těchto je získat objektivní 
informace o zrnitostním složení, mineralogických, chemických, popřípadě i 
hydrofyzikálních vlastnostech zemin, vyskytujících se na technicky upraveném 
povrchu výsypkového tělesa. Jde o důležitý podklad pro potřeby strategie a 
rozhodování o rekultivačním cíli, tzn. o potenciální využitelnosti zemin a hornin k 
rekultivačním účelům, návrhu rekultivačních technologií a případně složení 
dřevinné skladby. 

 

b) Terénní úpravy 
Konečný tvar povrchu terénu výsypky je spolu s pedologickou skladbou 
nasypaných zemin nejdůležitějším vstupem pro určení následného charakteru 
(náročnosti) prováděných rekultivačních prací. Tuto konečnou (báňskou) podobu 
již nelze v rámci provádění následných rekultivačních prací výraznějším způsobem 
měnit. Eliminace těchto negativních dopadů řeší metoda zpětného plánování , tzn. 
ovlivňování budoucích  tvarů svahů a výsypek 

Hrubé terénní úpravy, následující po dosypání tělesa výsypky, mají za cíl vytvořit 
vhodné podmínky pro realizaci protierozních opatření, úpravy vodního režimu, 
dopravního zpřístupnění a biologické rekultivace.Varianty rekultivačních prací 
vychází z morfologie terénu a jejich významnější odlišnosti spočívají především 
v rozmístění navrhovaných vegetačních prvků (les, pole, louka, pastvina).  

 
c) Meliorace výsypkových zemin 
Za kritické půdní vlastnosti výsypkových zemin, ovlivňující jejich použitelnost pro 
biologickou rekultivaci, je považováno jejich primární zrnitostní složení, extrém 
představují nadložní žluté jíly nebo naopak písky. Mezi přirozené příčiny 
nepříznivých vlastností texturálně těžkých zemin patří především vysoký obsah 
jílu, kvalitativní kritéria probíhajícího půdotvorného procesu (chemická i fyzikální) 
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jsou významněji ovlivňovány především zastoupením jílových minerálů 
(montmorillonitu, illitu, kaolinitu).Odlišnou půdní charakteristiku vykazují zeminy 
písčité, které mají nevhodné nejen fyzikální vlastnosti (nízký obsah jílnatých částic, 
nízkou vododržnost, snadnou erodovatelnost, velké teplotní výkyvy), ale i 
chemické (nízký obsah všech živin, nízkou sorpční schopnost, půdní reakce má 
značný rozptyl a je závislá na předchozím uložení těchto zemin nad uhelnou slojí). 

Meliorační přípravu zemin před biologickou rekultivací lze považovat za důležité 
opatření, pomocí kterého dochází s různou intenzitou k úpravě deficitních půdních 
vlastností. Do kategorie opatření patří jednak ekonomicky náročnější 
agromeliorační zásahy, které jsou určeny především pro potřeby vytvoření 
požadované hloubky biologicky využitelného profilu výsypky (aplikace 
zúrodnitelných zemin a hornin) a dále zásahy jednodušší, které jsou buď součástí 
předchozí přípravy zeminy, nebo jsou určeny pro úpravu pouze některých půdních 
vlastností (aplikace organických hmot, pěstování rostlin na zelené hnojení). 
Intenzita navrhovaných melioračních opatření je zásadně určována pouze na 
podkladě dostupnosti výsledků předprojektových prací v rámci pedologického 
průzkumu. 

 

 

Obrázek č.3 – Nadložní šedé miocenní jíly zakládané na vnitřní výsypku ČSA 
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d) Protierozní úprava povrchu výsypek 

Výsledný efekt prováděných rekultivací je významným způsobem ovlivňován již ve 
fázi sypání tělesa výsypky, kdy se na povrch dostávají nadložní zeminy s 
nevhodnými pedologickými vlastnostmi. Na nestabilizovaném a rekultivačně 
neupraveném povrchu téměř okamžitě začíná působit vodní eroze a to již při 
výskytu velmi malých intenzit srážek. V krátké časové posloupnosti dochází k 
rozvoji erozních procesů, jejichž intenzita dosahuje formy rýhové až stržové. 
Omezení vzniku těchto počátečních negativních procesů před dokončením 
biologického oživení povrchu výsypky je možné pouze pomocí opatření, které 
kvalitativně upravují infiltrační schopnosti zemin používaných k rekultivačním 
účelům. Z dostupných rekultivačních technologií, jsou pro tyto účely v současnosti 
využitelné především různé organické hmoty, aplikované buď ve formě mulče 
nebo formou promísení s povrchovým půdním horizontem tvořeným výsypkovou 
zeminou a postupy založené na převrstvení povrchu výsypek kvartérního původu 
s příznivými hydrofyzikálními vlastnostmi (např.ornicemi). 

Vysokou erodovatelnost vykazují všechny povrchy výsypek vytvářené pouze z 
nadložních šedých jílů, nebo nadložních směsných zemin. Z hlediska přípustných 
délek svahů, nevyhovují ani pro dobu opakování výskytu srážky 2 roky a vyžadují 
hydrofyzikální úpravu půdních vlastností pomocí dostupných rekultivačních 
technologií, nebo stabilního vegetačního pokryvu. 

 

Biologická rekultivace  

 

a) Lesnická rekultivace  

Z hlediska krajinotvorného, estetického a z hlediska mimořádně příznivých 
ekologických účinků má les prvořadou prioritou. Zákon o lesích č. 289/95 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů řadí lesy na výsypkách do kategorie lesů ochranných – 
na mimořádně nepříznivých stanovištích. 

Zalesňování skrývkových zemin je složitý proces s počátečními extrémními 
půdními a mikroklimatickými podmínkami pro vývoj dřevin. Vznikající lesní porosty 
na těchto stanovištích bývají zařazeny podle lesního zákona do kategorie lesů 
ochranných, popř. do lesů zvláštního určení, kde plní kromě rozšíření produkční 
základny lesa, především funkce úpravy klimatických a vodohospodářských 
poměrů rekultivované krajiny. Lesní porosty také kvalitativně usměrňují probíhající 
půdotvorný proces, omezují účinky vodní eroze a plní i sociální funkce - vytváření 
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příměstských lesů se zvýšenou rekreační hodnotou, biologickou různorodostí a 
pod. Součástí ploch určených k plnění funkcí lesa mohou být i zpevněné lesní 
cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, lesní pastviny a políčka pro zvěř.  

Úspěch zakládání lesních porostů na výsypkách je závislý především na 
pedologických vlastnostech skrývkových zemin použitých k rekultivačním účelům, 
technologiích uplatňovaných při úpravě deficitních půdních vlastností, výběru 
vhodných druhů dřevin pro odlišné výsypkové zeminy, způsobu zalesňování, 
plošném uspořádání porostních směsí, sponu, jakosti zalesňovacího materiálu a 
následném ošetřování a ochraně lesních kultur. 

 

Funkce lesa  

Důležitou funkcí lesa jsou i jeho hygienické účinky. Les rozkládá oxid uhličitý a 
uvolňuje kyslík. V průmyslové oblasti vzrostlý les spotřebuje za rok cca na 1 ha 41 
tisíc kg oxidu uhličitého a vyprodukuje 20 - 30 tisíc kg kyslíku..Les má také 
schopnost letálního (smrtelného) působení na mikroorganismy prostřednictvím tzv. 
„fytoncidů“. Jde o látky na bázi silic (známe např. alliin obsažený v česneku), které 
působí ozdravně na lidský organismus (borovice, topoly, lípy, jilmy, hlohy). Pro 
možnost porovnání uvádím,  že 1 cm3 městského vzduchu obsahuje průměrně 
500-800 bakterií, zatímco v lese nebo parku je jich jen 40 - 50. Les je zároveň 
biologický filtr a jeho účinky jsou základem kladného působení na čistotu ovzduší. 
Parkový les například dokáže zachytit 50 - 75% prachových částic z ovzduší. 
Znamená to, že v našich podmínkách dokáže les výrazně snižovat škodliviny 
z ovzduší tím, že filtruje znečištěný vzduch a tím zlepšuje jeho kvalitu. Podle 
výzkumů je 1 ha lesa schopný pohltit z ovzduší během jednoho roku například 150 
tisíc kg prachu. Důležitou funkci má les i při tlumení hluku, zejména krátkých vln 
ze silniční dopravy. Vhodnými porosty podél komunikací lze snížit šíření hluku až 
o 10 dB. Les významně ovlivňuje meteorologické jevy v přízemní atmosféře v 
oblasti regionálního mikroklima (podnebné vlastnosti území cca do 1 km2 ) a 
mezoklima (až desítky km2 ). Je regulátorem teploty vzduchu, vlhkosti, pohybu 
vzduchu. Jeden strom vypaří 7 - 20 m3 vody za rok. Ale také naopak vhodně 
zvolené porosty zadržují vodu v půdě. Les patří mezi důležité zdroje pitné vody. 
Les je tedy nejvyváženějším společenstvem a to s nejcennější funkcí 
hydrologickou, neboť reguluje vodní režim. 
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Realizace rekultivačních prací u lesnické rekultivace má dvě základní fáze:  

-     zakládání lesních sazenic  

-     pěstební péče o vysazené dřeviny. 

 

Zakládání sazenic představuje výsadbu dřevin. K tomu samozřejmě patří volba 
vhodných druhů dřevin. Využívány jsou dřeviny domácího původu tak, aby zvládly 
podmínky na budoucím stanovišti a aby si vzájemně nekonkurovaly. 
Nejvhodnějšími dřevinami jsou dub letní, dub zimní, lípa srdčitá, jasan ztepilý, 
javor klen, javor mléč, olše šedá, olše lepkavá, topol osika, modřín opadavý a 
další osvědčené dřeviny. K zalesňování je používán kvalitní sadební materiál 
s tím, že kvalita a evidence sazenic musí být v souladu s lesním zákonem. 
Důležitý je vyvinutý kořenový systém a dobrý zdravotní stav sazenic. Samotná 
technologie zakládání lesnické rekultivace má své zásady. Dřeviny se na 
rekultivované ploše rozmisťují ve skupinách různých geometrických tvarů o 
velikosti 0, 05 – 0, 25 ha, které se vzájemně střídají. Uvnitř jsou dřeviny míšeny 
jednotlivě, v řadách a nebo skupinách. Převažuje výsadba nestejnorodých 
porostů. V porostních směsích využíváme cca 5 - 20 % podílu jehličnatých a cca 
80 % podílu listnatých dřevin. Rozlišujeme dřeviny hlavní, přimíšené, vtroušené. 
Množství vysazovaných sazenic na zalesňované ploše také souvisí s jejich 
geometrickým rozmístěním tzv. sponem (např. čtvercový, obdélníkový, 
trojúhelníkový). Z hlediska biologického je žádoucí, aby spon umožňoval 
stejnoměrný vývoj sazenic. Na plochách po báňské činnosti zakládáme tzv. „lesy 
ochranné“ (dle lesního zákona jde o lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích 
s funkcí ochrannou). Zde uplatňujeme ponejvíce spon 1 x 1 m až 1 x 1, 5 m. V 
případě zakládání dřevin s příměstskou a rekreační funkcí je spon 1 x 2 m i větší. 
Průměrně vysazujeme cca 6 500 – 8 000 kusů sazenic na 1 hektar. Velice důležitá 
je doba výsadby. Sázíme většinou na podzim s termínem ukončení prací do konce 
listopadu. Pokud využíváme jarní období, pak musí být výsadba ukončena v první 
dekádě měsíce dubna. 

 

Pěstební péče představuje následné období po založení porostů. Jedná se o 
období, která trvá zpravidla 6 - 10 let. Jde o ošetřování a ochranu lesních sazenic. 
Patří sem vylepšování kultur (nahrazení uhynulých sazenic novým sadebním 
materiálem), ošetřování kultur okopáváním, ožínáním a přihnojováním. Dále 
provádíme v případě potřeby ochranu dřevin proti biotickým činitelům (proti okusu 
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zvěří, proti drobným hlodavcům atd.). Úprava tvaru dřevin probíhá mezi 6 – 8 
rokem po provedené výsadbě. 

Cílem pěstební péče je dosažení tzv. „zajištěnosti kultury“, což znamená 
schopnost dřevin samostatného růstu bez dalšího ošetřování. Posuzování probíhá 
za účasti dotčených orgánů ochrany životního prostředí. Stavu zajištěné kultury v 
optimálních podmínkách by mělo být na rekultivovaných plochách dosaženo v 8 - 
10 roce po zalesnění. 

 

 

 

 

Obrázek č.4 – Lesnická rekultivace na výsypce OM u Horního Jiřetína 

 

b) Zemědělská rekultivace 

Oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnitelných 
zemin při těžbě stanovuje zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
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č.334/1992 Sb. a vyhláška č.13/1994 Sb. Pro zábory zemědělské půdy je tímto 
stanovena povinnost vypracovat bilanci skrývky zúrodnitelných zemin a navrhnout 
způsoby jejich hospodárného využití, za něž se považuje přemístění a 
rozprostření na určené plochy rekultivace, popřípadě uložení na dočasných 
deponiích do doby jejího využití. V rámci souhrnných plánů sanací a rekultivací je 
pak navržen způsoby jejich hospodárného využití pro rekultivace, a to až do 
úplného zahlazení po báňské činnosti.  

Na úseku zemědělské rekultivace byly výzkumem navrženy a v rekultivační praxi 
ověřeny dva základní technologické postupy. Tzv. „přímá rekultivace“ výsypek 
představuje biologickou rekultivaci zemin bez převrstvení zúrodnitelnými 
zeminami. Tento způsob zemědělské rekultivace je však časově náročný (12 let i 
více) a neposkytuje dostatečnou záruku úspěšné rekultivace vhodné pro realizaci 
zemědělské výroby. V současné době se tento postup nevyužívá. 

Ověřený způsob tzv. „nepřímé rekultivace výsypek“ se realizuje na lokalitách 
určených k zemědělské produkci, kde urovnaný povrch výsypek (sklon 3-8%) je 
převrstven uměle vytvořeným horizontem (tj. ornicí, spraší, nebo kombinací obou). 
V současné době je to prakticky jediný vhodný a osvědčený způsob, který skýtá v 
poměrně krátkém časovém období předpoklady pro vytvoření nové zemědělské 
půdy. Za optimální mocnost převrstvení devastovaných ploch ornicí a sprašovými 
hlínami je považována mocnost překryvu 50 - 70 cm. Tento způsob je v praxi 
nejpoužívanější a zpravidla i nejefektivnější. 

Další volba technologického postupu zemědělské rekultivace (tzv. agrocyklu) je 
ovlivněna požadovaným výsledkem, kterým může být orná půda, louka, pastvina a 
jiné druhy zemědělské rekultivace.  

Při realizaci rekultivačních prací u zemědělské rekultivace po návozu kulturních 
vrstev půdy je nejprve prováděna příprava půdy. Tu představuje zejména orba, 
hnojení a vápnění. Dále následuje tzv. agrocyklus - střídání plodin v určitém 
časovém cyklu a v příslušných agrotechnických lhůtách. Volbou plodin v osevním 
postupu je sledován prioritní cíl - tvorba půdy a to bez ohledu na okamžitý 
hospodářský efekt.  

Na základě dlouholetých a v praxi ověřených průzkumů se výsypka převrstvuje 
dostatečnou mocností humusového horizontu z ornic a spraší. V rámci 
zemědělské rekultivace se realizuje tříletý cyklus pro louky, pastviny a pětiletý (až 
osmiletý)  pro ornou půdu.U orných půd se střídají v jednotlivých letech pícniny s 
podsevem vojtěšky, ozimá obilovina, luskovinoobilná směska nebo bob. Porušení 
zásad střídání plodin se nepříznivě projeví ve snížené biologické aktivitě 
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mikroorganismů, ve zhoršených fyzikálních vlastnostech, v degradaci humusu a 
pod. Důležité místo v osevních postupech, mající příznivý vliv na půdní úrodnost, 
zaujímají meziplodiny jeteloviny, traviny, luskoviny, brukvovité aj.).  

pěstované především na tzv. „zelené hnojení“ (zaorání). Meziplodiny zabraňují 
zaplevelení v meziporostním období, tj. v období kdy se ještě, nebo již nepěstuje 
hlavní plodina. Zlepšují fyzikální stav půdy a obohacují půdu o organickou hmotu a 
živiny.  

 

c) Hydrické rekultivace 

Důležitým článkem projektování a realizace sanačních a rekultivačních prací jsou 
opatření spojená s tvorbou nového 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 technických, která spočívají zejména ve výstavbě 
odvodňovacích prvků.  
Pro přehled uvádím nejvíce používané odvodňovací prvky při řešení odvodnění 
povrchu výsypek a svahů zbytkových jam lomů: 

Odvodňovací příkopy - 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. 

Průlehování pozemků spočívá v rozdělení dlouhého svahu příčnými průlehy na 
řadu menších.  

Retenční nádrže, resp.poldry se budují v případě potřeby za účelem regulace 
odtoku vody a zachycení erozního sedimentu.  

Rekreační vodní plochy - tam kde je to vhodné, jsou vytvářeny vodní plochy, 
koncipované pro účely příměstské rekreace a pro koupání. Při realizaci jsou 
prováděna zejména opatření, která tyto funkce zabezpečí.  

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.  

Mokřady jsou 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, 
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po odborném posouzení, bude strategie a rekultivační cíl již v úvodu v tomto 
smyslu stanoven a po ukončení rekultivace bude proveden vklad do katastru 
nemovitostí ve smyslu kategorie pozemku vodní s využitím jako močál. 

 

Obrázek č.5-  Příklad hydrické  rekultivace na vnější výsypce lomu 

 

Sanační odvodnění -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.Tato sanační opatření 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.  

Zavodňování zbytkových jam (jezera) jsou významnou formou zahlazení 
následků báňské činnosti, jejíž význam bude v budoucnosti stoupat. Na základě 
výzkumu je předpokládáno, že jezera ve zbytkových jamách budou trvale 
oligotrofní s vysokou kvalitou vody.  

 

d) Ostatní rekultivace 

Jedná se o plochy řešené zejména jako funkční a rekreační zeleň se zpevněnými 
komunikacemi a manipulačními plochami. Rozptýlená zeleň jako polyfunkční 
využití krajiny (často se používá i pojem roztroušená zeleň), patří k významným 
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krajinotvorným prvkům, jehož důležitost bude nabývat na významu. Vytvářené 
skupiny a pásy stromů a keřů v rekultivované krajině, pokud nedosahují plošné 
výměry nad 0, 3 ha, nemají charakter lesního porostu. V některých případech jsou 
zakládány i rozsáhlejší a druhově složitější komplexy výsadeb, jejímž cílem je 
vytvoření např. parků, sadovnických úprav a  příměstské zeleně. Významným 
vegetačním prvkem na rekultivovaných výsypkách je i doprovodná zeleň okolo 
vodotečí a břehových partií zatopených zbytkových jam. Do rekultivované krajiny  
jsou navrhována stromořadí podél cest a komunikací, polní lesíky a remízky, keře 
na protierozně ohrožených svazích výsypek. Všechny tyto prvky mají značný 
význam zejména z pohledu tvorby lokálních biokoridorů a biocenter.V  územích po 
báňské činnosti se vyskytují i plochy, které byly dlouhodoběji ovlivňovány 
přirozenou sukcesí. Tyto biotopy se v některých případech stávají významným 
krajinotvorným prvkem a základem pro tvorbu biokoridorů nebo biocenter. Přístup 
k rekultivaci takových ploch představuje podchycení vazby na vznikající přírodní 
ekosystém – tzv..řízená sukcese. Tyto formy rekultivačního procesu navazují nebo 
doplňují klasické formy rekultivace, ale zejména respektují přirozeně vzniklá a 
rozvíjející se počáteční stadia sukcesního procesu na jednotlivých plochách. 
Cílem je vytvoření podmínek pro zvýšení ekologické stability území. 

 

 

Obrázek č.6- Příklad ostatní rekultivace formou zeleně 
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4.4. Způsoby financování 
 

S vazbou na zahlazování  je spjato ustanovení horního zákona ve smyslu  
povinnosti vytvářet finanční rezervu na sanace a rekultivace. Těžební organizaci je 
tak uložena povinnost vytvářet tzv. „finanční rezervu na sanace a rekultivace“ již 
v průběhu těžby, a to v rozsahu celkových nákladů na zahlazení.  Schválení 
tvorby i čerpání finanční rezervy spadá do kompetence Obvodní báňského úřadu, 
a to po dohodě s Ministerstvem životního prostředí. K tomu je požadováno také 
vyjádření obcí, na jejichž katastru rekultivace probíhá. Výše rezervy je souhlasná s 
vyčíslením předpokládaných nákladů na sanace a rekultivace v SPSaR. Kontrola 
čerpání těchto vázaných finančních prostředků probíhá prostřednictvím OBÚ v 
souvislosti s plánem SaR dle POPD. 
 
Základním zdrojem financování (obrázek č.7 ) zahlazení následků báňské činnosti 
je finanční rezerva, která je tvořena na vrub nákladům na těžbu. Následky minulé 
báňské činnosti jsou nárokovány z fondu na zahlazení ekologických škod 
minulosti. Pro úplnost je nutno uvést, že probíhají rekultivace i na plochách, které 
byly předmětem těžby nevyhrazených nerostů (např. podsypových materiálů), tzv. 
neuhelné rekultivace. Ty jsou většinou situovány  mimo  dobývací prostory a jsou 
hrazeny z přímých nákladů. Podmínky pro rekultivaci těchto ploch jsou určeny 
v územním řízení. 
 

 

 Zdroje financování SaR     

finanční rezerva přímé náklady odstranění 
na sanace a rekultivace neuhelné rek. ekologických škod 

minulosti
(15 mld)

 
  
Obrázek č.7- Zdroje financování sanací a rekultivací 
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5.   Souhrnné řešení zahlazení lomu ČSA včetně zbytkové 
jámy 

 

5.1   Souhrnný popis zahlazení  
       

Pro řešení zahlazení lomu ČSA je základním podkladem plánovaný báňský 
stav po dotěžení, tzn. konečný stav terénu.Tvar zbytkové jámy je rovněž výchozím 
stavem pro řešení  vodohospodářské části. 

V případě lomu ČSA má zbytková jáma přibližně oválný tvar s podélnou osou ve 
směru jihozápad – severovýchod. Směrem na jihozápad pak stoupají etáže vnitřní 
výsypky ČSA až na kótu cca 260 m n.m., na východě navazují etáže výsypky 
Obránců míru. Na severu a severozápadě jsou skrývkové řezy bočních svahů 
lomu, které stoupají až na kótu cca 300 m n.m.  Nejhlubší místo ve zbytkové jámě 
bude na kótě cca 40 m n.m.  

 
Vnitřní výsypka pod severozápadními bočními svahy ČSA dosahuje kóty svrchní 
výsypkové etáže 260 m n. m. Navyšovaní výsypky v této oblasti přispěje ke 
zlepšení stability území a ke snížení rozsahu sanací prováděných stavebním 
způsobem. Vnitřní výsypka po ukončení těžby v navrženém tvaru bude stabilní, 
sklony jednotlivých etáží budou vytvarovány ve sklonu 1 : 4 pro potřeby následné 
rekultivace.  

       

5.1.2   Sanace lomu ČSA 
 

Sanace lomu bude řešena v závěru těžby báňským způsobem. Skrývané 
těžební hmoty budou směrovány a zakládány na plochy určené pro sanaci.  

Pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti budou v rámci sanačních prací podsypány 
boční svahy pod Krušnými horami. Na ukloněném dně lomu bude umístěna 
stabilizující lavice, která se bude přimykat k západním bočním svahům lomu. Tyto 
sanační práce budou probíhat v letech 2016 - 2020 a v rámci těchto prací bude 
přemístěno celkem 23 mil. m3 zemin. Sanační práce budou prováděny jak 
báňským, tak i stavebním způsobem. 

Dno lomu a obnažená uhelná sloj bude zatěsněna. Při realizaci těsnění sloje na 
řezu vybudováním těsnícího tělesa je nutné udržovat hladinu slojových vod pod 
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úrovní těsnícího tělesa. Při napouštění zbytkové jámy bude hladina slojových vod 
postupně zvyšována s rostoucí úrovní hladiny ve zbytkové jámě. V nejnižším 
místě dna lomu bude vybudován plošný drén o ploše 5 tis. m2 o mocnosti 1,5 m. 
Plošný drén bude zajišťovat přeliv slojových vod do budoucího jezera. Celkový 
objem těsnících hmot je 8,3 mil.m3 a drenážních prvků 9,6 tis. m3. 

             
5.1.2   Terénní úpravy 
 

Po ukončené báňské činnosti a před zahájením biologické rekultivace bude 
provedeno urovnání povrchu vnitřní výsypky lomu ČSA a výsypky OM. Terénními 
úpravami budou řešeny skrývkové a výsypkové svahy, a to  na sklony  vhodné pro 
rekultivace. Terénní úpravy budou provedeny na plochách od kóty 150 m n.m do 
kóty 180 m n.m v rozsahu 3 tis. m3/ha, mezi kótami 180 - 230 m n.m. v rozsahu 4 
tis.m3/ha a nad kótou 230 m n. m. v rozsahu 6 tis. m3/ha. Celková plocha pro 
terénní úpravy je 1 496,4 ha, z toho na ploše 311 ha budou provedeny terénní 
úpravy v rozsahu 3000 m3/ha, na ploše 647 ha v rozsahu 4000 m3/ha a na ploše 
538,4 ha v rozsahu 6 000 m3/ha. Celkový rozsah zemních prací je 6,75 mil. m3. 

 
5.1.3   Rekultivační část 
 

Zájmové území leží v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve a 
okrajově zasahuje do krystalinika Krušných hor. Největší část zájmového území 
budou tvořit antropogenní uloženiny na vnitřní výsypce ČSA a OM. V převážné 
většině jde o šedé miocenní jezerní jíly a jílovce, které tvořily nadloží uhelných 
slojí. Koncepce řešení sanací a rekultivací vychází především z přírodních 
podmínek zájmového území, z tvaru reliéfu vzniklého báňskou činností a 
závěrečnou sanací. Zohledňuje rovněž aktuální požadavky vytváření přírodě 
blízkých společenstev v rámci územních systémů ekologické stability, které mají 
v této intenzivně využívané krajině mimořádný ekologický význam. Dále 
zohledňuje sociálně-ekonomický aspekt vývoje zájmového území, charakter a 
rozmístění okolních sídel, možnosti dalšího využití daného prostoru. Celkové 
řešení předpokládá řízené (zrychlené) zatopení zbytkové jámy na kótu 180 m n.m. 
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Biogeografické zařazení 

Zájmové území spadá do provincie opadavých listnatých lesů, podprovincie 
hercynské oblasti středoevropských listnatých lesů (fytogeografické Mesofytikum) 
a obvodu teplomilné bioty (České termofytikum). Podrobnější členění řadí zájmové 
území do biogeografického regionu Mosteckého (1.1) s převládajícími STG 
(skupiny typů geobiocénů) 2. bukodubového stupně převážně v jeho xerické 
variantě bez buku. Klimaticky spadá zájmové území do oblasti teplé, mírně suché 
s převážně mírnou zimou, s průměrnou roční teplotou 8 - 90C a průměrným 
ročním úhrnem srážek 500 - 600 mm. 

 

Bilance zúrodnitelných zemin 

Pro zemědělskou rekultivaci budou vyžity spraše a sprašové hlíny, které byly 
skryty na lokalitě Vršany. Tyto zeminy byly přemístěny v uplynulém období na 
deponii na výsypce OM, a to v množství potřebném pro plánované zemědělské 
rekultivace.  

 

Zemědělská rekultivace  

Při návrhu řešení zemědělských rekultivací byl zohledněn tvar, umístění a velikost 
pozemků daná novou morfologií terénu s vazbou na budoucí vodní režim. Byl 
zohledněn také venkovský charakter osídlení a stabilizace počtu obyvatel 
v okolních obcích. Na základě zvážení všech těchto faktů bylo navrženo více než 
200 ha nových zemědělských rekultivací, které jsou soustředěny na vnitřní 
výsypce ČSA na jejích nejvyšších etážích a na plošinách výsypky OM. 
Zemědělská rekultivace je navržena s cílovou kulturou trvalý travní porost. Je 
uvažováno s převrstvením výsypkové zeminy spraší v mocnosti 0,3 m a s 3 až 6-ti 
letým melioračním agrocyklem. V plochách ostatní veřejné zeleně jsou navrženy 
rovněž louky (bez převrstvení), jejich prvořadá funkce je však odlišná (rekreační, 
sportovní, ekologická) a nejsou  tudíž zařazeny do ploch zemědělských, ale do 
ploch ostatních.  

 

Lesnická rekultivace  

Prvořadým účelem lesnické rekultivace je mimoprodukční funkce, zejména funkce 
půdoochranná – protierozní a funkce půdotvorná – meliorační. Lesnický 
rekultivační porost bude na lomu ČSA plnit řadu dalších funkcí – vodoochrannou, 
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klimatickou, hygienickou, rekreační, ekologickou a v neposlední řadě i estetickou, 
kdy zapojený porost dokáže umělé novotvary přirozeně začlenit do okolí a zmírnit 
ostré přechody mezi rostlým terénem a výsypkou. Celková výměra navržených 
lesních rekultivací činí 245,85 ha, a to převážně na svahových partiích vnitřních 
výsypek a na svazích zbytkové jámy. Kromě této výměry jsou další navržené 
menší skupiny lesních porostů zahrnuty do kategorie ostatní. Výběr druhů se řídí 
konkrétními stanovištními podmínkami, které zjišťujeme pomocí rekognoskace 
terénu a vyhodnocením půdních rozborů s přihlédnutím ke klimatu a vegetačnímu 
stupni. Budou využity domácí autochtonní dřeviny. Základním druhem cílové 
dřeviny pro podmínky zájmového území lokality ČSA je dub zimní a letní, vhodné 
jsou též javory klen, mléč a babyka, lípa srdčitá a velkolistá, do vlhčích poloh jasan 
ztepilý, do stinnějších míst habr obecný a buk lesní (jen omezeně, na svahy ke 
Krušným horám), naopak do sušších a výslunných stanovišť s vyšším podílem 
písčitých zemin je vhodná borovice lesní. Důležité je rovněž poměrně vysoké 
zastoupení až 50 % melioračních dřevin jako jsou olše, lípa, topol černý.Jako 
doplňkové  dřeviny budou využity keře - jeřáb ptačí, břek, třešeň ptačí, vrby, a jilm 
vaz. Do extrémních, těžko rekultivovatelných stanovišť bude využita bříza a osika. 
Pozornost bude věnována ekotonům - přechodová okrajová společenstva, 
druhově velmi pestrá s rozdílnými stanovištním podmínkám (přechod louka – les, 
louka – voda, atd.) 

 

Vodní rekultivace 

Vodní rekultivaci představuje především jezero ve zbytkové jámě o výměře cca  
681,3 ha při kótě hladiny 180 m n.m. a dále řada sedimentačních a retenčních 
nádrží přírodního charakteru o celkové výměře 9,15 ha. Vodní rekultivace je 
z krajinotvorného hlediska velmi důležitým prvkem. Kromě své technické funkce 
odvádění a akumulace vody má velký vliv na zkvalitnění a zrychlení revitalizace 
devastovaného území. Na výsypkách budou proto ponechány i samovolně vzniklé 
vodní plochy v terénních depresích.  

 

Ostatní rekultivace 

Kategorie ostatní rekultivace zahrnuje především zeleň nad kótou 230 m n.m. v 
rozsahu 251,49 ha. Ta bude tvořit základ pro budoucí možné rekreační či 
sportovní aktivity. Tyto plochy jsou řešeny jako  kombinace luk a skupinové 
výsadby vysoké zeleně s tím, že volné plochy (louky) by měly tvořit cca 1/3 
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celkové výměry a výsadby 2/3. Pro louky je navrženo zatravnění, případně osetí 
travino-bylinnými směsmi.   

Plochy ostatní veřejné zeleně mezi kótami 180 - 230 m n.m.o celková výměře 
639,47 ha jsou řešeny jako kombinace luk a skupinové výsadby vysoké zeleně 
s tím, že volné plochy (louky) by měly tvořit cca 2/3 celkové výměry a výsadby 1/3. 
Pro louky je navrženo zatravnění, případně osetí travino-bylinnými směsmi.   

Budou ponechány i plochy přirozené sukcesi, čímž dojde k umožnění šíření volně 
žijících živočichů a rostlin. V místech, kde je sukcese již značně rozvinuta, hrají 
tyto plochy významnou ekostabilizující roli pro okolní devastované území. Při 
technické rekultivaci okolních ploch slouží jako refugium (útočiště) drobných 
živočišných druhů.  

 

Cestní síť 

V zájmovém území bude vybudována síť přístupových a obslužných komunikací 
tak, aby byly v dostatečné míře zpřístupněny všechny plochy a  bylo tak 
umožněno obhospodařování pozemků. Celková délka navržené komunikační sítě 
činí 46,6 km. 

 

Celkový rozsah rekultivací 

Podle stupně zahlazení, souvisejícího s postupným předáváním ploch do 
rekultivace po ukončení báňské činnosti, rozlišujeme rekultivace na již ukončené, 
ne rozpracované a plánované. 
Pro přehled uvádím jednotlivé rozsahy rekultivačních prací při zahlazování lomu 
ČSA. Ukončené rekultivace v okolí zbytkové jámy jsou v rozsahu 155,37 ha. 
Rozpracované rekultivace jsou na vnitřní výsypce Obránců míru, na západních a 
severozápadních svazích lomu ČSA a na vnitřní výsypce ČSA v rozsahu 529,13 
ha. Nově navržené rekultivace (zahajované) v celkové ploše zájmového území 2 
843,34 ha po odečtení rozpracovaných (529,13 ha) a ukončených ploch (155,37 
ha) představují 2 158,84 ha. 
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Tabulka č.3.- Skladba jednotlivých druhů rekultivací po celkovém zahlazení 

lomu ĆSA 
 
Druh 
rekultivace zemědělská lesnická vodní ostatní  celkem 
ukončené 28,70 92,94 0,00 33,73 155,37 
rozpracované 73,31 219,23 35,36 201,23 529,13 
nově 
zahajované 133,18 245,85 690,45 1089,36 2158,84 
celkem 
zahlazení 235,19 558,02 725,81 1324,32 2843,34 
 
 

 

 

 

5.1.3   Územní systémy ekologické stability 

                         
Právní rámec tvorby a ochrany systémů ekologické stability a zvláště 

chráněných území je dán zákonem   č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny a 
vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb. 

Vytváření ÚSES na plochách postižených těžební činností má značná specifika 
vyplývající především z toho , že jde o antropogenní uloženiny , na nichž jsou 



Jaroš Antonín – Problematika zahlazení lomu ČSA 

MOST 2009 35 
 

nevyvinuté půdy a jejich charakter a  postupný vývoj lze jen odhadovat. Vlivem 
dostatku prostoru vzniká však možnost navýšení prostorových parametrů 
biocenter a biokoridorů, aby po jejich založení bylo možné pro definitivní podobu 
ÚSES vybrat nejfunkčnější části. Zkládání ÚSES v návaznosti na zahlazování 
lomu ČSA na antropogenních uloženinách bude vycházet z konkrétních 
stanovištních podmínek. Na základě rozborů fyzikálních a chemických vlastností 
zemin, jejich mineralogické složení, bude přihlíženo k expozici a hydrickým 
poměrům stanoviště.  

 

Lom ČSA je v přímém kontaktu s nadregionálním biokoridorem „Krušné hory“ 
(NRBK 4), který má celoevropský význam. Jeho součástí je koridor mezofilní 
hájový při úpatí a koridor mezofilní bučinný na svazích s jižní expozicí a v údolích 
potoků, do Mostecké pánve pak částečně zasahuje ochranná zóna NRBK 4. 
Právě nad lomem ČSA se nachází rozsáhlé nadregionální biocentrum (NBC 71) 
„Jezeří“, které je součástí tohoto biokoridoru. 

Navržený ÚSES lomu ČSA bude mít lokální biogeografický význam a je členěn na  
6 vzájemně propojených biokoridorů. Převažující charakter společenstev je lesní a 
vodní či mokřadní. Nejcennější plochy pro zakládání biocenter budou vytipovány 
v průběhu rekultivačního procesu. Hlavním cílem je fungování celého systému a 
šíření í volně žijících organismů z místa zdroje (okolní ÚSES) do rozsáhlých 
devastovaných ploch zbytkové jámy. Později celý systém převezme funkce 
ekostabilizující s kladným vlivem na okolí. 

 
5.2   Možnosti zavodnění zbytkové jámy 
 

Lom ČSA je umístěn pod Krušnými horami. Před zahájením těžby v 
zájmovém území protékala řeka Bílina. Do této řeky se vlévaly Krušnohorské 
potoky Vesnický, Šramnický, Černický a Jiřetínský. Během těžby došlo 
k postupnému překládání koryta řeky Bíliny. Ta sice v současné době protéká 
v úseku Ervěnického koridoru (výsypka lomu) v ocelovém potrubí, ale v rámci 
revitalizačních opatření bude řeka umístěna do přirozeného koryta. 

Krušnohorské potoky byly přesměrovány mimo oblast těžby uhlí. Vesnický potok 
západním směrem do řeky Bíliny před jejím zatrubněním. Šramnický a Černický 
potok byly štolami převedeny východním směrem a společnou přeložkou jsou 
svedeny do Jiřetínského potoka a následně do Loupnice. Zbylá část 
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Albrechtického potoka pod převodní štolou je přes nádrž Černice zaústěna do 
přeložky Šramnického a Černického potoka. Tyto krušnohorské potoky ležící nad  
povodím zbytkové jámy je možné opět svést do jezera lomu ČSA. Jihozápadní 
částí se jedná o Vesnický a Kundratický potok, které jsou přesměrovány 
podkrušnohorským přivaděčem do řeky Bíliny.  

Opětné přesměrování těchto potoků do jezera ve zbytkové jámě si vyžádá 
vybudování přítokových koryt v celkové délce 3 850 m.  Z tvaru zbytkové jámy 
vyplývá i plocha budoucí jezera, které je nosným prvkem řešení zahlazení. 
Následující údaje charakterizují možnosti zahlazení ve vztahu k budoucí kótě 
hladiny jezera: 

 
Nadmořská výška m n.m. Plocha jezera v ha Objem jezera v mil.m3    

130    203     66,170 
140    265     88,997 
150    323    118,485 
160              419    154,606 
170    464    202,519 
180    681             264,131 
190    778    337,748 
200    935                 423,757 
210              1041              523,437 
220              1213                    634,846 
230                                 1412                          768,206 
 
Pozornost bude věnována stabilizaci břehové linie. Tvar břehové čáry  vychází 
z předpokladu tvaru zbytkové jámy po ukončení  těžby. Tvar břehové čáry bude 
značně rozmanitý na straně vnitřní výsypky a v této části však nehrozí žádné 
vážnější problémy.  

Na bočních svazích lomu v severní části je nutné vzhledem ke sklonu skrývkových 
řezů provést opatření, která by zaručila trvalou stabilitu těchto svahů v celé délce. 
Odolnost proti vlnobití bude zajištěna vytvořením stabilizačních žeber tvořených 
kamenným záhozem. Hloubka žebra se předpokládá 1 - 1,5 m se šířkou ve dně 
2,0 m. Délka žeber bude 50 - 70 m. Délka břehové čáry stabilizované žebry je cca 
3,2 km. Celkem je navrženo 210 ks žeber. Opevnění žebry bude doplněno 
biologickými opatřeními. Obvod celého jezera bude osázen vlhkomilnými bylinami 
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a křovinami. Při postupném zvyšování hladiny se přirozenou sukcesí bude toto 
vegetační opevnění posouvat s břehovou čarou.  

 
5.2.1   Vodohospodářské řešení 

 

Odvodnění povrchu  

Odvodnění zájmového území zbytkové jámy je řešeno odvodňovacími příkopy, 
retenčními nádržemi (poldry) a průlehy.Odvodnění je řešeno s ohledem na 
ochránění území před nadměrným splachem při přívalových deštích.  Pro rozvoj 
flóry a fauny je nutné udržet co nejvíce vody na povrchu výsypky. Proto jsou 
využívány a vhodně tvarovány  lokální deprese, vytvořené při sypání výsypky. 
Odvodňovací systém bude budován postupně podle uvolňovaných ploch báňským 
provozem. 

 

Zatopení zbytkové jámy- jezero ČSA 

V rámci rekultivací je ve zbytkové jámě lomu ČSA navrženo bezodtoké jezero s 
hladinou na kótě 180 m n.m. Pro  řešení zahlazení byla tato kóta hladiny zvolena 
na základě  kompromisu tvaru povodí a tvaru zbytkové jámy, kdy nad touto kótou 
začíná výrazněji růst objem jezera a plocha vodní hladiny. 

Možnosti dosažení této hladiny v přijatelné době jsou odvislé od kombinace 
napouštění z vlastního povodí s dotací z povodí Ohře (čerpání vody přes 
Podkrušnohorský přivaděč vody). Při dotaci vod pouze z Kundratického a 
Vesnického potoka se jedná o dobu 76 let . 

Skutečný stav zatápění bude záležet na jednání se správcem toků o možném 
převedení a množství těchto vod do zbytkové jámy. K naplnění jezera bude 
využita i povrchová voda stékající z vnitřní výsypky. Vzniklé jezero by mělo 
maximální hloubku téměř 120 m, plochu 6,81 km2 a objem 264 mil. m3. Tomu 
odpovídá průměrná hloubka 38,0 m. Vlastní povodí jezera (lom ČSA) bude mít 
plochu 26,1 km2.  Vedle vlastního jezera je uvažováno v jeho okolí vybudovat ještě 
dalších 8 vodních ploch na přítocích z vnitřní výsypky a z vrtů o celkové ploše cca 
0,35 km2. S tím souvisí řada již prováděných revitalizací okolního povodí, 
spočívající v zavedení dříve odkloněných krušnohorských potoků do původních 
tratí, kde by se zvětšila plocha povodí na 51,3 km2 a množství disponibilní vody by 
se zvětšilo více než dvakrát. 
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Problémy s kvalitou vody v jezeře se týkají prakticky výhradně eutrofizace  
a acidifikace.  

Acidifikace kyselými srážkami se projevuje v oligotrofních jezerech s velmi nízkou 
alkalitou a je v současnosti díky dokonalejšímu čištění exhalací celosvětově na 
ústupu. V případě jezera ČSA lze počítat s dostatečně vysokou alkalitou důlních 
vod použitých k napouštění, která acidifikaci dešťovými srážkami bezpečně 
zabrání. 

Eutrofizace je zdaleka nejčastější problém kvality vody v jezerech. Vzniká 
nadměrným přísunem živin, které má za následek tvorbu velké rostlinné biomasy 
vnímané jako znečištění vody. Voda eutrofních nádrží má velmi omezené použití a 
není vhodná pro koupání. Při budování a napouštění jezera bude zabezpečena 
úroveň trofie vody, kdy budou využita následující opatření: omezení přísunu 
limitující živiny, zvětšení průměrné hloubky a tím vytvoření co největšího 
hypolimnia, maximalizace doby zdržení vody. Všechny tyto přístupy budou 
vzájemně provázány. Při plnění zbytkové jámy lze předpokládat i uplatnění 
některých přirozených procesů podporujících oligotrofizaci. 

 
Technická ochrana břehů 

V severní části jezera je nutné vzhledem ke sklonu skrývkových řezů provést 
opatření, která podpoří trvalou stabilitu těchto svahů v celé délce. Odolnost proti 
vlnobití bude zajištěna vytvořením stabilizačních žeber tvořených kamenným 
záhozem. Hloubka žebra se předpokládá 1 - 1,5 m se šířkou ve dně 2,0 m. Délka 
žeber bude 50 - 70 m. Délka břehové čáry stabilizované žebry je cca 3,2 km. 
Celkem je navrženo 210 ks žeber. Dále bude  provedena technická ochrana břehů 
opevněním a obklady břehu s použitím kameniva. Budou provedeny opěrné zdi, 
kamenné záhozy a gabiony. 

 
Biologická ochrana břehů 

Biologická ochrana břehů pomocí vegetace bude provedena na březích o 
mírnějších sklonech.. V těchto sklonových poměrech se pak vegetace litorálního a 
sublitorálního pásma samovolně vyvíjí a postačuje k ochraně proti slabým vlnám.  
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Biotechnická opatření  

Budou provedena i opatření kombinací pasivního technického prvku, nejčastěji 
kamenné rovnaniny a záhozu s vegetačním prvkem. Technický ochranný prvek 
bude umístěn v pásmu maximálního zatížení vlnobitím, vegetační opevnění bude 
umístěno v horní, méně zatížené části svahu.  Spojením technického a 
biologického prvku se dosáhne nejen dostatečného ochranného účinku, ale i 
výrazného estetického působení protiabrazní ochrany. Technický prvek bude 
tvořen kamenivem, vegetační kryt bude složen z bahenních a vlhkomilných dřevin 
a bylin (vrby, olše, rákosiny). 
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6. Návrh  revitalizace území po zahlazení     

Primárním požadavkem revitalizace krajiny je vedle obnovy funkčního 
využití také trvalá udržitelnost krajiny. U revitalizace území po báňské  činnosti se 
jedná zejména o možnosti využití sanačních  postupů pro celkovou obnovu 
krajinného systému v jednotlivých krajinných zónách a to na základě ekologického 
a územně-technického potenciálu krajiny. Hlavním cílem je obnova krajinných 
funkcí ovlivněného území, včetně obnovy sídelních struktur. 

Základní obnova funkčního využití území ovlivněného dobýváním nerostných 
surovin je nedílnou součástí sanací a rekultivací. Obnova krajinných částí 
ovlivněných těžbou nerostných surovin je směrována k tvorbě pestré krajinné 
struktury, tj. k zastoupení vhodného poměru zemědělských, lesních, 
vodohospodářských a rekreačních způsobů rekultivace. To je následně základem 
pro řadu dalších revitalizačních opatření, realizovaných nad rámec povinnosti 
sanací a rekultivací, spočívajících v návrhu dalších prvků ve využití území po jeho 
zahlazení.  

6.1   Principy revitalizačních opatření  

Každá těžba nerostných surovin představuje velmi intenzívní zásah do 
prostředí přírodního i antropického, protože mění strukturu krajiny.  

Devastaci krajiny vlivem těžby je možné podle stupně zachování 
autoregeneračních schopností definovat následujícím způsobem:  

- původní struktura krajiny a ekosystémů je narušena 
- obnova přirozenou cestou je zdlouhavá 
-  jsou narušeny až přerušeny přirozené migrační cesty  

Pro ujasnění terminologie v procesu obnovy krajiny uvádím výklad následujících 
pojmů, tak jak je chápán v souvislosti s povrchovým dobýváním: 

Sanace a rekultivace jsou procesy začleňování exploatovaných území do 
okolní krajiny. Jedná se o konkrétní opatření a zásahy, vedoucí k obnově 
krajinného prvku v procesu komplexní obnovy exploatované krajiny, 
vyplývající jako povinnost z horního zákona.   
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Revitalizace doslova znamená „znovuoživení, návrat života“ a obvykle je 
chápána jako náprava antropogenně ovlivněné krajiny nebo její části do 
stavu přírodě blízkého popř. blížícího se původnímu stavu, např. 
revitalizace vodního systému. Jedná se soubor opatření vedoucích 
k obnovení nebo nápravě přirozených funkcí člověkem poškozených 
ekosystémů, společenstev, stanovišť, krajinných celků apod.“ Jedná se o 
další etapu - nadstavbu sanací  a rekultivací (nad rámec  povinnosti 
z horního zákona).   

Chování krajiny je reakcí krajiny na vnější a vnitřní vlivy, podněty a faktory a 
projevuje se různě. Základem pro proces obnovy krajiny je proto pochopení její 
odezvy na vnější vlivy, v tomto konkrétním případě na vlivy dobývání nerostných 
surovin. Fungování krajiny je stabilní posloupnost trvale probíhajících procesů 
přenosu energie, hmoty a informace v krajinách, která zajišťuje ten či onen 
charakteristický stav krajiny po určité časové období. Fungování krajiny je závislé 
na její struktuře. Každá změna krajinné struktury mění průběh hmotných, 
energetických a informačních toků v krajině. Jako dynamiku krajiny chápeme 
pochody a změny v krajině, které přesahují rámec fungování, ale nejsou 
provázeny změnou krajinné struktury.  

Přístupy v procesu obnovy krajiny dotčené povrchovou těžbou vychází zejména z  
požadavku udržet, popř. obnovit trvalou udržitelnost území, udržet. popř. obnovit 
funkční využití území ovlivněného exploatací nerostných surovin. Trvalá 
udržitelnost velmi úzce souvisí s „funkční obnovou“, tzn. z pohledu ekologie krajiny 
celoplošné řešení území a  zajištění dostatečné diverzity s tím, že celkové řešení 
vychází z budoucího funkčního využití a z ekologického a územně-technického 
potenciálu území.  

V hornické a průmyslové krajině má těžba surovin a průmysl své významné místo 
jako zdroj obživy pro obyvatele, na druhé straně ale nesmí v důsledcích svých 
nepříznivých vlivů postihovat nejen přírodu, ale také člověka. Proto je nutné vedle 
snah o obnovu krajiny hledat způsoby minimalizace negativních vlivů. Vzhledem 
k tomu, že území těžby se nachází v okolí městského a průmyslového prostředí, 
musí mít prioritu řešení trvalé udržitelnosti daného území. Konečným řešením 
musí být komplexní tvorba a ochrana ekosystémů tak, aby docházelo k postupné 
obnově ekologických funkcí a vazeb, aby byla utvářena kulturní krajina, ve které 
spolu úspěšně existují všechny krajinné složky – produktivní a neproduktivní.  
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Při rozhodování o budoucím funkčním využití ploch (cílech sanací a rekultivací) 
s vazbou na revitalizaci je nutné si uvědomit, že vracet se ke stavu funkčního 
členění krajiny před počátkem devastací může být popřením vývoje krajiny ve 
vazbě na její technicko-hospodářském potenciál. Každá krajina v sobě nese prvky, 
které připomínají její historii (paměť krajiny, krajinný ráz). Vedle požadavku na 
kvalitní sanace by měl tedy být tudíž vznesen i požadavek zachování některých 
prvků, které jsou typické právě pro hornickou činnost v území a mohou být 
hodnoceny jako terénní a architektonické nebo stavební dominanty (v případě 
hornické krajiny k tomu přistupují charakteristické terénní modelace dokládající 
uměle vytvořený reliéf území). Jsou pro budoucnost dokladem etapy vývoje 
krajiny, současně se mohou stát velmi atraktivním prvkem s rekreační nebo sídelní 
funkcí. 

Pro řešení obnovy území po těžbě s cílem trvale udržitelného rozvoje je možné 
shrnout tyto základní požadavky : 

- zadržení (akumulace) vody v krajině, zpomalení a retardace jejího odtoku 
- zvýšení míry retence a zajištění přiměřeného stupně protipovodňové 

ochrany území 
- vytváření nové, strukturálně vyvážené krajiny, posílení krajinotvorné funkce 

vodních toků (a souvisejících vodních nádrží) 

- zajištění protierozní ochrany, sanace území 
- podpoření funkce stávajících a v plánech SaR a územních plánech 

uvažovaných prvků ÚSES a vytváření prvků nových 
- eliminace negativních vlivů extrémních situací (povodně, sucha) na stav 

vod 

- revitalizace koryt stávajících, v budoucnu využívaných, vodních toků 
- obnova historické struktury krajiny (navracení vodních toků do původních 

území, obnova vodních nádrží v oblasti) 

Z výše uvedeného vyplývá, že cílem revitalizace hornické krajiny, vycházejícího  
z požadavku obnovy či tvorby nových funkcí, budou patřit zejména na hydrické 
rekultivace: 

- jezera ve zbytkových jámách 
- zvodnělé poklesové kotliny (po hlubinné těžbě),  
- přirozeně či uměle vytvořené tůně a jezírka atd. 
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Řada těchto plánovaných opatření získá oporu  zařazením do příslušné části 
územního plánu obce, města  nebo sídelního útvaru. 
 

6.2   Návrh revitalizace území lomu ČSA po jeho zahlazení  
 

Zásahy do vodohospodářských poměrů oblasti, a to jak povrchových tak i 
podzemních vod, byly v minulosti téměř výhradně podřízeny jedinému cíli, tj. 
umožnit těžbu hnědého uhlí. S postupem přechodu z hlubinné na povrchovou se 
měnily a přizpůsobovaly i koncepce zásahů od v zásadě lokálních (hlubinné 
čerpání z dolu) až po prakticky regionální (např. koncepční přesměrování vodních 
toků mimo těžební pole krušnohorským přivaděčem; čerpání z povrchových 
velkolomů). Vedlejším důsledkem prosazování této koncepce bylo např. i to, že 
pokud byly přeložky toků vedeny v blízkosti lomových polí, byly jejich koryta 
těsněna tak, aby nedocházelo k jakékoliv komunikaci vody s okolím, tak jak to 
probíhá v přirozeně se vyvíjejících poměrech. V krajních případech (řeka Bílina na 
Ervěnickém koriodoru) byly povrchové vody převáděny i v potrubích.  
V zásadě je možné konstatovat, že došlo k dlouhodobé transformaci původních 
hydrologických a hydrogeologických poměrů jak ve vysloveně místních, tak i 
lokálních a nakonec i regionálních měřítcích. V  souvislosti s ukončováním těžby 
lomu ČSA a v souvislosti i s celkovou změnou přístupu k obnově krajiny bude 
výslednou snahou postupné přiblížení k „původnímu“ stavu těchto hydrologických 
poměrů.  
Jedná se o postupnou revitalizaci toků, spočívající ve směrových úpravách, 
nahrazování těžkých typů opevnění koryt (betonové prvky) lehkými prvky 
(kamenné záhozy, gabiony), cíleném vytváření mokřadních ploch apod. K těmto 
zásahům přiřazuji i umísťování nových drobných toků do rekultivovaných míst, kde 
dříve existovaly a byly  přeloženy v důsledku postupu těžby.  
V zásadě se tedy bude jednat o postupné, v řádech desítek let trvající přibližování 
se k původnímu stavu.  
Vzhledem k tomu, že podstatou řešení zahlazení zbytkové jámy ČSA je vodní 
plocha (jezero) o rozsahu téměř 700 ha, bude revitalizace území přímo souviset 
s tímto řešením. Kromě jiného navrhuji v rámci vodohospodářské revitalizace řešit 
také návrat některých toků do území, z kterého byly kvůli těžbě odkloněny. 
Revitalizace hydrografické sítě bude probíhat postupně tak, jak budou uvolňovány 
plochy po ukončení rekultivací Je žádoucí, aby tato revitalizace bezprostředně 
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časově navazovala na průběh sanace a rekultivace  po těžbě, aby ustavení 
„rovnovážného stavu“ v sanovaných lokalitách bylo co nejrychlejší.   
 
S vazbou na reliéf a charakteristiku řešeného území po zahlazení lomu ČSA jsem 
rozdělil plochy revitalizace následujícím způsobem:  
 

revitalizace okolí jezera ČSA 
revitalizace vnitřních výsypek 
revitalizace bočních svahů 

 
 
6.2.1   Revitalizace okolí jezera ČSA 
 

Vodohospodářské řešení zbytkové jámy (jezero) je řešeno v rámci sanace a 
rekultivace. Zatopení zbytkové jámy bude tedy v rámci zahlazení řešeno jako 
příslušné vodní dílo a to ve všech jeho aspektech, tzn. včetně řešení opevnění 
břehové linie.  
 
Při návrhu revitalizace se tedy zaměřím spíše na formy využití okolí vzniklého 
jezera. Jako prioritní považuji využití území okolí jezera jako rekreačního zázemí 
města Jirkova a Litvínova, taktéž obcí Vysoká Pec, Černice a Horní Jiřetín.  
 
Základem revitalizačního řešení bude systém komunikačního propojení (cesty a  
cyklostezky), který vhodně naváže na stávající komunikační systém a  zpřístupní 
budoucí příměstský oddychový areál. Navrhuji řešit  hlavní cyklistickou stezku 
kolem jezera ve vazbě na konfiguraci terénu s vybudováním vyhlídkového místa 
na jezero ( REV 1 ) u Horního Jiřetína. 
 
Okolí nádrže je řešeno v rámci sanací a rekultivací jako ostatní zeleň (kombinace 
travních ploch a skupin dřevin), navázat mohou tedy další vhodné parkové 
úpravy ve vazbě na  koupání a provozování vodních sportů.  Na vytipovaných 
plochách v okolí jezera navrhuji dále vytvořit  plážové a sportovní plochy ( REV 
2 ) - západní a severozápadní plochy.  
 
Pro dominující rekreaci a koupání již byly vytvořeny technické podmínky při sanaci 
a rekultivaci vlastní zbytkové jámy. Tam, kde bude počítáno s možnosti 
přírodního koupání s výstavbou vodních atrakcí, budou v opevněných úsecích 
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břehové linie vytvořeny vstupy do jezera. Tyto vstupy budou široké 50 m, budou 
opatřeny oblázky – kačírkem. Přístupnost bude zajištěna obvodovými 
komunikacemi, které se promění také v pobřežní korza. 
 
Směrem k obci Horní Jiřetín (resp. městu Litvínov) navrhuji vytvořit areál 
rekreačního zařízení včetně autocampu ( REV 3 ), který lze dobře připojit na 
technickou infrastrukturu – voda, elektřina, plyn i tepelná energetika, z nedaleké 
obce.  Hlavní pobytové plochy, orientované směrem k hladině jezera, budou 
travnaté. Součástí pohybových travnatých ploch je zastoupení vysoké zeleně. Ta 
bude pro koupající a rekreanty plnit jednak funkci ochrany před slunečnou 
expozicí, dále má význam estetický, orientační a půdoochranný. Navrhuji vytvořit 
tzv. pobřežní pás u vodní plochy, který bude představovat výrazný krajinotvorný 
atribut.  
 
Východní až jihovýchodní zóna jezera je vhodná pro stavbu přístaviště 
rekreačních lodi ( REV 4 ), v zálivu krytém proti účinkům vlnění hladiny. Budou 
vytvořeny hráze přístavu ze založených jílovitých zemin na výsypce OM. Přístav 
bude přístupný ze směru od Komořan, resp. Záluží, a to systémem komunikací na 
výsypce OM. Navrhuji vybudovat část tohoto přístavu pro rekreační vodní sporty 
(přístavní hráze, mola, kotviště, lávky, pontony, zařízení pro transport lodí, 
parkoviště, klubovny, loděnice). Rozsáhlá vodní plocha umožní umístit zde většinu 
vodních sportů, od potápění až po jachting, veslování, windsurfing, motorové čluny 
apod. Je však třeba počítat s úměrným výběrem a zabránit vzájemným kolizím. 
 
 
6.2.2   Revitalizace vnitřních výsypek lomu ĆSA 

 
K nesporným rekreačním aktivitám řadíme cykloturistiku všech věkových 

skupin. Atraktivní trasu nabídne hlavní cyklistická stezka kolem jezera, napojená 
na navrhované navrhované cyklotrasy na vnitřní výsypce ČSA a OM. 
 
Nosnými prvky revitalizace vnitřních výsypek bude jejich zpřístupnění a propojení 
se sídelními útvary v okolí lomu (Vysoká Pec, Černice, Horní Jiřetín).  
 
Pozornost věnuji také návratu Vesnického potoka do území ukončené hydrické 
rekultivace ( vodní plochy Hedvika a Marcela) na vnitřní výsypce ČSA s vazbou na 
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možnost propojení prvků stávajících ÚSES, včetně vybudování nových lokálních 
biocenter.. 
 
a) Gravitační propojení Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní 
výsypku lomu ČSA ( REV 5 )  
 
Cílem navrženého revitalizačního řešení je využít morfologie části prostoru vnitřní 
výsypky ČSA  k vybudování lokálního biocentra a biokoridoru a napojení vnitřní 
výsypky na stávající systém ÚSES. Stávající vodní nádrže Hedvika a Marcela,  
vybudované v rámci rekultivačních prací, budou využity ke zvýšené retenci vody 
na vnitřní výsypce lomu ČSA. Realizací díla dojde k naplnění revitalizace tohoto 
území a vodních toků přilehlých k tomuto území. 
Předpokládaný přínos revitalizace zájmového území lze spatřovat v jeho uvedení 
do ekologicky vyhovujícího stavu  s cílem: 
 

- obnovy vodních složek krajiny 
- obnova biokoridorů a biocenter, 
- obnovy krajinné zeleně. 

 
V rámci revitalizace bude vybudováno  nové přirozené koryto propojující Vesnický 
potok s retenční nádrží Hedvika a Marcela. Dno a svahy koryta budou do 
nezbytné výšky opevněny kamenem,  popř. drátokamennými matracemi. Další 
opevnění bude provedeno vegetací. Bude vybudována zpevněná obslužné 
komunikace podél břehu koryta, která bude využita zároveň jako část 
cyklostezky, vedoucí Vysoké pece. 
Účelem revitalizačního řešení je rovněž  napojení ÚSES Komořansko na existující 
nadregionální biocentrum Podhůří Krušných hor u Vysoké Pece a plánovaná 
regionální biocentra v okolí Chomutova či na biokoridor řeky Bíliny. 
 
b)  Cyklostezka na výsypce Obránců míru ( REV 6 ) 
 
Trasa bude vedena po severním a severovýchodním okraji výsypky Obránců míru. 
Prochází ukončenou lesnickou rekultivací v trase přístupové cesty a vede až 
k obci Černice, s propojením k obci Horní Jiřetín Po ukončení rekultivace bude 
tato cyklostezka propojena přes výsypku OM na výsypku ČSA do obce Vysoká 
Pec. Povrchová úprava bude  hladký asfalt. V oblasti cyklostezky poblíž sídelních 
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celků budou doprovodné služby, jako je občerstvení,  půjčovna pro  in-line sporty a 
řešení parkování. 
 
 
c)  Cyklostezka na vnitřní výsypce ČSA ( REV 7 ) 
 
Podél břehu nového revitalizovaného koryta Vesnického potoka bude vybudována 
zpevněná obslužná komunikace, která bude využita  jako základní část 
cyklostezky, vedoucí do Vysoké Pece. Zároveň bude pro cyklostezku využit 
stávající komunikační systém. Navržená cyklostezka propojí  území vnitřní 
výsypky ČSA a OM . 
  
 
6.2.3   Revitalizace bočních svahů lomu ĆSA 
 
 
Motokrosové závodiště ( REV 8 ) 
 
Ve vazbě na aktivity sportovního klubu ve Vysoké Peci navrhuji na západním 
bočním svahu ČSA  situovat motokrosové závodiště. Motokrosový okruh bude 
situován na svahu , kde byla rekultivace formou sukcese  ukončena v roce 2005. 
Závodiště bude komunikačně přístupné z obce Vysoká  Pec, kdy pro přístup bude 
využita stávající komunikace směrem na skládku TKO města Jirkova. Tím bude 
umožněn snadný přístup jakémukoliv dopravnímu vozidlu. Trať bude členitá se 
sjezdy a výjezdy. Další prvky areálu budou umístěny na ploše vnitřní výsypky mezi 
skládkou TKO a bočním svahem. Jedná se zejména o parkoviště jezdců (DEPO), 
které  bude umístěno na horizontální travnaté ploše. Dalšími prvky budou sociální 
zařízení a   krytý prostor pro stanoviště technické  kontroly, jury, sekretariátu, 
tiskového střediska a dopingové kontroly. Pro diváky bude zajištěno parkoviště, 
WC a občerstvení.  
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7. Závěr  
 

V rámci komplexního řešení sanace a rekultivace lomu ČSA  vznikne 
hodnotné krajinné území, jehož  základem bude jezero s kvalitní vodou s hladinou 
na kótě 180 m n.m. V krajině Mostecka se současným deficitem vodních ploch a 
vodních toků považuji toto řešení sanace a rekultivace lomu ĆSA za optimální.  
 
Revitalizace bude, dle mého názoru, otevřený urbanizační proces, otevřený 
v časoprostorovém i ve funkčním hledání. Základem budou přírodní složky, které 
založila provedená sanace rekultivace a které prohlubuje a umocňuje budoucí 
vodní plocha - jezero. Navržené rekreační aktivity v rámci řešení revitalizace po 
zahlazení lomu ĆSA představují první krok, na který v dalších etapách jistě naváží 
nové projekty. 
 
V rámci řešení revitalizace území jsem navrhl osm významných revitalizačních 
prvků ( REV 1 - REV 8 ), které jsou zároveň plošně vyjádřeny v mapové příloze 
číslo 6. Navržené rekreační aktivity v rámci řešení revitalizace po zahlazení lomu 
ČSA představují první krok, na který v dalších etapách mohou navázat další nové 
projekty.  
 
Navrhuji proto zpracování urbanistické studie, která by řešila kompletní využití 
území okolí jezera jako architektonický celek. 
 
Závěrem mohu konstatovat, že forma zahlazení lomu ČSA umožní hodnotnou 
revitalizaci území. 
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