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SEZNAM ZKRATEK

DJŠ Důl Jan Šverma

ČS Čerpací stanice

PVN Průmyslový vodovod Nechranice

SHD Severočeské hnědouhelné doly

SHR Severočeský hnědouhelný revír
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1  Ú V O D

         Předložená bakalářská práce se zabývá důsledky činnosti, která je specifická 

pro území Severočeské hnědouhelné pánve uložené v rozsáhlé kotlině ohraničené 

na severu pásmem Krušných hor, na jihovýchodě kopci Českého středohoří, ze dvou stran 

ji obepíná řeka Labe a Doupovské vrchy. Otevřena zůstává jen směrem do Žatecké 

plošiny. 

Hlavním nerostným bohatstvím severočeské hnědouhelné pánve je, jak už ostatně 

napovídá samotný název, mocná sloj hnědého uhlí. V průměru dosahuje její mocnost 25 m, 

ve střední, nejbohatší části pak až 40 m. Ještě v roce 1945 bylo v revíru 35 hlubinných a 28 

povrchových dolů – převažovala tedy těžba hlubinná. V dalších letech došlo k postupnému 

obratu a hlubinou těžbu začala nahrazovat těžba povrchová. Přechod od těžby hlubinné 

k povrchové nezmiňuji náhodou. Tato zněna byla do značné míry příčinou toho, že došlo 

k značné devastaci krajiny, její tvář poznamenaly právě povrchové lomy, a to vráskami 

pořádně hlubokými [8].

Právě dlouhodobá devastace krajiny povrchovou těžbou je důvodem proč se 

hornictví již několik desetiletí zabývá „Rekultivací povrchových dolů po ukončené 

těžební činnosti“.

I když zásadní vliv na přetváření rázu krajiny mají hlavně technologie používané 

v posledních 40-ti letech myslím, že je účelné uvést v práci komplexní přehled etap

používaných při rekultivačních činnostech České rekultivační školy představované 

Stanislavem Štýsem.

V současné době se v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve realizují dvě hydrické 

rekultivace zbytkových jam. Jde o jezero Chabařovice a jezero Most vzniklé po lomu 

Ležáky. V případě jezera Chabařovice je proces rekultivace v závěrečné fázi a dle 

stávajícího vývoje lze předpokládat, že v průběhu roku 2011 bude dosaženo cílové kóty 

hladiny. Zdrojem vody jsou  přirozené přítoky vodotečí v této oblasti.

Plnění jezera Most bylo zahájeno v říjnu roku 2008. Vzhledem ke klimatickým 

poměrům pro, které jsou charakteristické nízké průměrné roční srážky, asi 500 mm,

a poměrně vysoké průměrné roční teploty ovzduší, od 8,4 do 8,8 °C byl jako zdroj vody 
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zvolen průmyslový vodovod Nechranice přivádějící do této oblasti vodu z Ohře 

prostřednictvím ČS Stranná.

          Větší prostor ve své práci věnuji hydrické rekultivaci jezera Most se zaměřením 

na technologická zařízení potřebná k zabezpečení kontinuální dodávky vody dostatečného 

objemu a kvality. Jde o provoz čerpací stanice Stranná  a přívodního potrubí k jezeru Most.

Velice důležitou oblastí v problematice zatápění zbytkových jam je počáteční oživení 

tzv. mrtvé vody včetně zajištění dostatečně vodného a kvalitního zdroje pro udržení 

požadované kvality vody v dlouhodobém časovém horizontu. V této části své práce věnuji 

pozornost zkušenostem získaným z realizovaného zatápění jezera Chabařovice s využitím 

těchto znalostí pro vznikající jezero Most.
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2  H I S T O R I E  T Ě Ž B Y  P O V R C H O V Ý M  Z P Ů S O B E M  

V S H D

2.1 POČÁTKY DOBÝVÁNÍ UHLÍ

Začátky dobývání uhlí v oblasti severních Čech spadají už do konce středověku 

a jsou úzce spjaty s těžbou rud v blízkém okolí. Intenzivní těžba rud vyčerpávala místní 

zdroje dřeva, které bylo používáno nejen jako paliva, ale i na výdřevu rudných šachet. 

Ceny dřeva začaly stoupat a tím byla obrácena pozornost k novému zdroji paliva –

hnědému uhlí. Báňská činnost se tak začala rozšiřovat i mimo Krušné hory do severočeské 

uhelné pánve. Hnědému uhlí se zpočátku říkalo uhlí kamenné, tento název se zachoval až 

do poloviny 19. století, kdy se ujala dnešní podoba názvu – hnědé uhlí.

Skutečný rozvoj uhelné těžby v severočeském regionu souvisí až s výstavbou 

železnic. V roce 1858 byla dána do provozu ústecko-teplická dráha z Ústí nad Labem 

přes Trmice, Tuchomyšl, Chabařovice do Teplic, v roce 1870 byla dále prodloužena 

přes Duchcov a Most do Chomutova. Spolu s duchcovsko-podmokelskou dráhou, 

zprovozněnou v roce 1869, a duchcovsko-plzeňskou dráhou, zprovozněnou v roce 1870 

a s uvedením tratí Duchcov-Praha a Chomutov-Plzeň v roce 1874 do provozu, byl zajištěn 

odbyt uhlí do celých Čech a Rakouska.

Podél tratí se začaly zakládat nové doly a tím se zvyšovala produkce uhlí. Jestliže 

na území celé pánve bylo v roce 1855 více než 600 malých těžařských podniků, probíhalo 

v druhé polovině 19. století jejich postupné slučování do větších těžebních celků. V té době 

vznikly nové těžební společnosti: v roce 1871 byla založena „Mostecká společnost 

pro dobývání uhlí“ (Brüxer Kohlenbergbau Gesellschaft) a „Duchcovsko Podmokelská 

železniční dráha“ (Dux-Bodenbacher Eisenbahn), v roce 1876 „C.k. státní hnědouhelné 

doly v Mostě“ (Braunkohlenbergbau de k.k. Ärars  in Brüx), v roce 1889 bylo založeno 

„Těžařstvo lomských uhelných dolů (Gewerkschacht Brucher Kohlenwerke), v roce 1890 

byla založena „Severočeská společnost uhelných dolů“ (Nordböhhmische Kohlenwerks-

Gesellschaft“ a celá řada dalších menších těžebních podniků.

Těžba uhlí vykazuje neustálý vzestup, v roce 1867 dosáhla těžba 1 milión tun, v roce 

1879 již více než 5 miliónů tun, v roce 1890 dosáhla 10 miliónů tun, v roce 1913 pokračuje 
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13 miliónů tun, v letech druhé světové války překračuje hranici 20 miliónů tun uhlí. 

K dalšímu rozvoji dochází po ukončení druhé světové války [4].

Dobývací metody lomového dobývání

Na rozdíl od hlubinných způsobů těžby uhlí, kde se výrubnost sloje pohybuje podle 

použité metody rubání cca od 10 do 40%, při podsednutí i více, dosahují všechny způsoby 

lomového způsobu dobývání (malolom, velkolom) hodnoty výrubnosti kolem 95 – 98 %. 

Prvým případem lomového dobývání na ložisku je malolom Friedrich (uváděn i jako 

Bedřich), otevřený v 70. letech 19. století. Těžba a doprava uhlí i skrývky byla ruční.

Mlýnkování - po odkrytí hlavy sloje odtěžením nadloží byla při patě sloje vyražena 

síť směrných chodeb a na ně kolmých prorážek. Z křížů chodeb se dovrchně vyrazily 

šachtice (komíny) až na očištěnou hlavu sloje. Šachtice se pak začaly od shora 

trychtýřovitě rozšiřovat a narubané uhlí padalo šachticí do připraveného důlního vozíku 

nebo do zásobníku na dolním konci šachtice. Trychtýře postupným rozšiřování a snižování 

zasahovaly jeden do druhého a zbývající uhlí mezi jednotlivými trychtýři se odstřelilo.

Poloviční mlýny (mlýnkování) - toto byla častá dobývací metoda, odvozená 

od metody předešlé, kdy se trychtýře rubaly přímo v odkryté uhelné stěně. Uhlí padala 

trychtýřem přímo do přistaveného důlního vozu.

Další metodou těžby v případě odkrytí mocné sloje bez jílovitých proplástků bylo 

spouštění pilířů. Tato metoda byla převzata ze zásekového komorování. Uhelná sloj se 

kolmými záseky rozdělila na uhelné bloky, zároveň se ve sloji při patě vyrazila síť chodeb. 

Po podrubání uhelného bloku došlo k jeho spuštění tím, že se vyplenily podpěrné stojky 

a uhelný blok se po dopadu podrtil a uhlí bylo nakládáno do důlních vozíků. Při druhém 

způsobu se u paty sloje razila síť chodeb tak, aby uhelný blok stál na množství malých 

pilířků o rozměrech cca 2 x 2 metry. Tyto pilířky se dále zeslabovaly a posléze se 

odstřelily. Po odstřelu se uhelný blok zřítil na dno lomu a uhlí se nakládalo do vozíků. 

Na přelomu 19. a 20. století byla většina prací spojených s dolováním uhlí prováděna 

ručně. Doprava byla nejčastěji prováděna důlními vozíky tlačenými lidmi a pomocí 

koňských potahů. Na lomu Richard bylo na těžbu skrývky nasazeno parní lopatové 

rypadlo, vozíky o obsahu 1 m3 jsou odtahovány koňmi. V r. 1908 jsou nasazeny první dvě 

parní úzkorozchodné lokomotivy o 80 HP, v r. 1909 – 10 dalších pět se 140 HP. S tímto 
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technickým vybavením těžil lom Richard až do období 2. světové války, kdy byla na těžbu 

skrývky nasazena malá korečková rypadla E 350 a E 400, výkonnější lokomotivy, větší 

vozy a pro odtah uhlí na povrch instalována řetězová lanovka. Lom v roce 1944 dosáhl své 

maximální těžby 875 tis. tun. Po osvobození byla na těžbu uhlí nasazena elektrická 

lopatová rypadla MB-2, částečně přetrvávala ještě ruční těžba na polomlýnkách s pomocí 

střelných prací. S obdobnou mechanizací pracoval i v té době druhý lom na ložisku, lom 

Evžen (přejmenovaný v roce 1950 na Ležáky II). Jeho těžba byla v roce 1959 zastavena.

Pro těžbu uhlí a skrývky byla v lomech později používána parní a naftová rypadla 

(MB 2) s kolejovou dopravou o rozchodu přepravních tratí 900 mm, s parními 

lokomotivami BS 200 a BH vozy o obsahu korby 6,3 m3.

Při elektrifikaci trakce lomu byla nasazována lopatová rypadla s obsahem lžíce 

2,5 m3, kolesová rypadla výkonnosti TC 0 (2x K 300), korečkový zakladač (Z 1200) 

a zachována kolejová doprava s rozchodem 900 mm, s výměnou dopravního parku 

za lokomotivy E 17 s elektrickou trakcí a se samovýklopnými LH vozy 25 m3. Později 

provádělo těžbu skrývky i rypadlo KU 300 S a do vnitřní výsypky byla nasazen zakladač 

ZP 2500 s DPD šíře 1200 mm. Technologická kolejová doprava o rozchodu 900 mm byla 

tedy postupně nahrazena (v roce 1991 zcela zrušena) pevnou i pohyblivou pásovou 

dopravou s šíří pásma 1200 – 1800 mm.

Rovněž těžební diskontinuální technologie (E 25, E 301-3) byla vytlačena těžební 

kontinuální technologií (kolesová rypadla KU 300 S, KU 800). Vyřazena byla kolesová 

rypadla TC 0 – K 300. Na výsypkách byla zakladačová lopatová rypadla a kolejový 

korečkový zakladač Z 1200 (Ležáky) nahrazen pasovými vozy zakládacími (PVZ), ZP 

2500 a ZP 6 600 [4].
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Obr. 1: Situace Severočeské hnědouhelné pánve(měřítko 1: 22 500)

Zdroj: http://www. czechcoal.cz/ (1/2009)

2.2 LOM CHABAŘOVICE

Těžba uhlí v nově otevřeném lomu Chabařovice začala r. 1977 s tím, že jeho činnost

bude ukončena po vytěžení všech uhelných zásob v nejvýchodnější části severočeské 

hnědouhelné pánve. Po r. 1989 závisel další postup lomu na likvidaci Ocelárny 

Chabařovice a města Chabařovice, avšak Usnesení vlády České republiky ze dne 11. září 

1991 stanovilo závaznou linii těžby, rozhodlo zachovat město Chabařovice, Ocelárnu 

Chabařovice a odepsat uhelné zásoby vázané stanovenou hranicí. Od 1. ledna 1994 byla 

zahájena etapa útlumu s následnou likvidací lomu Chabařovice.

Lom Chabařovice ukončil těžbu i odbyt uhlí  r. 1997 a skrývku nadložních zemin 

17. března 2000. Za dobu své existence vytěžil 61 mil. tun uhlí, 250 mil. m3 nadložních 

zemin a po ukončení investiční výstavby zaměstnával Palivový kombinát Ústí s. p. 2500 

pracovníků. Zůstávala však otevřená otázka jak zlikvidovat zbytkovou jámu, v úvahu 

připadaly dvě varianty –„mokrá“ a „suchá“. Po řadě jednání byla 1. února 1996 

jednoznačně doporučena „mokrá varianta“ s hladinou na kótě 145,30 m n. m., kterou 
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následně schválilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Volbu této varianty ovlivnila nejen 

nutnost vybudovat rekreační oblast pro obyvatele Ústí nad Labem a okolních obcí a měst, 

ale i neúměrně vysoké náklady spojené se zasypáním zbytkové jámy do úrovně původního 

terénu (muselo by se vytěžit a založit minimálně 60 milionů m3 zeminy, náklady by 

dosáhly 3,6 miliardy Kč a doba zasypávání by se prodloužila o 10 let). Mokrá varianta má 

význam nejen krajinně estetický a ekologický, ale i ekonomický, neboť státní podnik 

Povodí Ohře odsouhlasil bezúplatný odběr vody pro plnění jezera Chabařovice z vodního 

díla Kateřina [9].

Ze zbytkové jámy lomu Chabařovice vznikne jezero s vodní plochou 247,6 ha, 

maximální  hloubkou 22,82 m a množstvím vody 34,34 mil.m3.  Napouštění jezera 

Chabařovice vodou z vodního díla Kateřina začalo 15. června 2001. Do současné doby 

bylo do jezera napuštěno 29,5 mil.m3 vody a vodní hladina zaujímá plochu 231 ha. 

Přitékající množství vody do jezera omezuje nutnost zachovat minimální hygienický 

průtok vody v centrální přeložce potoka protékajícího přes Chabařovice, a je proto zcela 

závislé na dešťových nebo sněhových srážkách. Vzhledem k tomu, že všechny důležité 

stavby podmiňující napouštění jezera na kótu stálého nadržení (protiabrazní opatření, 

opevnění břehů, spojovací kanál jezera s řekou Bílinou) byly r. 2005 dokončeny, lze 

předpokládat,  že jezero Chabařovice bude napuštěno vodou v průběhu roku 2011.

Palivový kombinát Ústí navázal spolupráci s Výzkumným ústavem 

vodohospodářským T. G. Masaryka v Praze a odborníci tohoto ústavu pravidelně 

od počátku napouštění sledují vývoj mělkého jezera Chabařovice. Od r. 2002 bylo podle 

jejich návrhů nasazeno do jezera 36 500 kusů ryb (bolen dravý, štika obecná, sumec velký, 

candát obecný), byl změněn způsob hnojení okolních lesnických a zemědělských 

rekultivovaných ploch; život pod vodní hladinou pomáhají sledovat i potápěči. 

Problémem zatápění většiny zbytkových jam na území SZ Čech, především však 

v severočeských uhelných pánvích, je nepříznivá množstevní bilance a kvalita 

povrchových i podzemních vod [7].
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2.3 LOM LEŽÁKY-MOST

Lom Ležáky

Spojením závodů Evžen a Ležáky vzniklo nové souvislé těžební pole předurčující 

budoucí rozvoj lomu. Bylo započato s otvírkou Nového pole (dnešní popelová skládka 

Venuše) se zahájením těžby v roce 1950. 

V šedesátých letech se těžba lomu Ležáky rozšířila z prostoru severně od obce 

Střimice a z Nového pole do území severně od bezeslojné vymýtiny (nový závod Ležáky). 

Lom Ležáky pak postoupil za přeloženou silnici Most – Teplice a trať Most – Ústí n. L. 

do bývalého lomu Evžen a do areálu obce Pařidla. [4].

Pro rozvoj těžby a zajištění potřebného množství uhlí bylo rozhodnuto rozšířit těžbu 

do pilíře města Most. Pokračováním lomu Ležáky se tak stal lom Most, jehož otvírka 

probíhala řadu let souběžně s těžbou základního závodu. O likvidaci staré části města 

Mostu v důsledku otvírky tohoto nového lomu rozhodl tehdejší ÚV KSČ již v roce 1962.

Otvírka lomu Most byla rozvržena do dvou časových a územních etap: V první 

stavbě (1969 – 1980) bylo vyuhleno území, nutné pro výstavbu tělesa v tzv. Koridoru, kam 

byly postupně přeloženy všechny dopravní a inženýrské stavby (silnice Most – Litvínov, 

Most – Komořany, železniční trať Most – Chomutov, řeka Bílina, inženýrské 

a komunikační sítě).

Těžba skrývky pod vrchem Hněvím v nezastavěné části města byla zahájena v roce 

1970. Vzhledem k mimořádně příznivému příkryvnému poměru (0,68 : 1) byla skrývka 

zprvu těžena lopatovými rypadly E 2,5 a odvážena kolejovou dopravou na vnější výsypku 

Vrbenský a na vnitřní výsypku Matylda. Těžba uhlí započala v roce 1971.

V druhé stavbě (od roku 1979), po přemístění děkanského chrámu, zrušení objektů 

dopravní a občanské vybavenosti, byla rozvinuta těžební fronta lomu do zbylého 

uvolněného pilíře Most a přilehlého území Kopisty.

Těžební fronty se postupně propojily s lomem Ležáky a vytvořily jednu společnou 

těžební frontu. V důsledku příznivých báňských podmínek v pilíři města Mostu stoupaly 

těžby uhlí v 80. letech až na hodnotu přesahující 7 mil. tun za rok (maximální těžba 

7,518 mil. tun v roce 1986).
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Před douhlením sloje v prostoru starého města Mostu bylo rozhodnuto o rozšíření 

lomu do těžebního pole Kopisty, vyznačujícími se především výrazným nárůstem 

příkryvného poměru a zhoršenými báňsko-geologickými podmínkami. Mostecká část lomu 

byla postupně vyuhlována v letech 1990 a 1991, těžba skrývky a uhlí byla ukončena v roce 

1993. Další těžba skrývky a uhlí pokračovala v kopistském poli lomem Most-Kopisty,

který byl v roce 1994 přejmenován na historický název Ležáky. V roce 1995 bylo 

rozhodnuto o útlumu těžby lomu Ležáky [4].

V lokalitě Most – Ležáky vznikne jezero Most, jako výsledek schváleného řešení 

zahlazování následků hornické činnosti lomu Most – Ležáky. Po ukončení hydrické 

rekultivace zbytkové jámy tak bude vytvořena vodní plocha o výměře 311 ha, maximální 

hloubka jezera bude 75 m. Celkový objem vody v jezeře dosáhne 69,8 mil. m3 při kótě 

provozní hladiny 199 m n. m. Hladina vody bude oscilovat kolem kóty 199 m n. m.

v rozsahu cca 30 cm. Kolem celého jezera je již vybudována zpevněná břehová linie 

a břehová obvodová komunikace v délce 9 815 m, na kterou se napojuje síť obslužných 

a příjezdových komunikací.

V období projektových příprav prošel plán hydrické rekultivace poměrně dlouhou 

a komplikovanou genezí. Byly brány do úvahy různá projektová řešení, ze kterých 

po zhodnocení variant v procesu EIA bylo upřednostněno právě realizované řešení 

zatápění zbytkové jámy lomu Most – Ležáky [3].
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3 Z P Ů S O B Y  R E K U L T I V A C E

3.1 ETAPY REKULTIVAČNÍ ČINNOSTI

Na základě padesátiletých zkušeností se sanačními a rekultivačními pracemi byla 

uvedena do praxe řada technologických postupů a metod, které mají společné následující 

etapy v rekultivační činnosti.

 Etapa přípravná – je třeba si uvědomit, že rekultivace není nadstavbou báňské 

činnosti, ale je její součástí. Tato etapa se v plné míře realizuje již v období 

otvírkových, přípravných i těžebních prací. Etapa se orientuje v projekční 

činnosti a koncepci při vytváření vhodných podmínek pro další realizaci 

následných etap a fází rekultivačního cyklu. Realizuje se především 

v pedologickém, geologickém a hydrogeologickém průzkumu nadložních 

hornin a zemin pro jejich vhodnost a využití k rekultivacím.

 Etapa důlně-technická je etapou, při níž se hornickou činností nebo činností 

prováděnou hornickým způsobem vytvářejí podmínky pro následnou formu 

rekultivace. Tato etapa se překrývá s obdobím skrývání nadložního masivu 

i s těžbou vlastního užitkového nerostu a měla by být realizována tak, aby 

svými vlivy devastaci území minimalizovala. Etapa je zaměřena v prvé své části 

především na selektivní odkliz ornice a zúrodnitelných zemin (např. sprašových 

zemin a hlín) a také na melioračně hodnotné zeminy, pokud se ve vrstevním 

sledu nadloží nacházejí (rašelina, slínovce, oxihumolity, bentonické jíly). Další 

součástí etapy je technologické rozlišení a nutnost žádoucího směrování 

odklizových zemin na vnější či vnitřní výsypky (odvaly). Tato skutečnost 

vyplývá z geomechanických parametrů vhodnosti jejich zakládání včetně jejich 

rozvrstvení ve výsypkových tělesech a dále ve tvarování výsypek vyplývající 

z technologie zakládání (zeminy vhodné a nevhodné pro zakládání v nižších 

stupních výsypek) a stability zakládané sypaniny při vytváření bezpečných 

sklonů svahů výsypných stupňů a celé výsypky.

 Etapa biotechnická časově navazuje na důlně-technickou etapu rekultivací 

a vstupuje do procesu rekultivační obnovy specifickou skupinou činností, 

nazývanou také jako etapa ekotechnická. Zahrnuje skupinu prací technické 

povahy (technická fáze) a skupinu biotechnických prací (fáze biotechnická). 
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Fáze technická se zabývá terénními úpravami, návozem zúrodnitelných zemin, 

výstavbou komunikací na rekultivovaných plochách a dále hydromelioračními, 

hydrotechnickými a stabilitními úpravami. Fáze biotechnická se obsahově 

orientuje na tvorbu zemědělských pozemků, založení lesnických porostů 

a kultur či hydrických rekultivací.

 Etapa postrekultivační je obdobím po ukončení vlastních rekultivací 

a po zařazení rekultivovaných pozemků a ploch do běžného ošetřování 

a obhospodařování s tím, aby byla u produkčních zemědělských kultur zvýšena 

úrodnost a u lesních kultur se docílilo urychleného cílového stavu druhového 

zastoupení vybraných dřevin [6].

3.2 BIOTECHNICKÁ ETAPA REKULTIVACE

Zemědělské rekultivace

Při zemědělské rekultivaci je snahou postiženou krajinu přeměnit na území 

využitelné pro zemědělské účely. Preferuje se především využití jako orná půda. Dále se 

využívá rekultivace jako louky příp. pastviny. Speciálním využitím je výsadba ovocných 

kultur nebo tvorba vinic a chmelnic na jižních svazích výsypek (např. Čepirožská výsypka 

u Mostu). 

Plochy pro zemědělskou rekultivaci by měly navazovat na zemědělsky využívanou 

půdu. Sklon svahu by neměl být větší jak 1 : 8. Většinou se vybírají náhorní plošiny 

výsypek nebo plochy vnitřních výsypek, které navazují na úroveň okolního terénu.

Přímé zemědělské rekultivace (bez překrytí ornicí) jsou dlouhodobé a trvají často 

déle jak 12 let. Plochy takto rekultivované většinou neumožňují plnohodnotné hospodářské 

využití a využívají se spíše jako parky a pastviny.

Osevní postup, který se na přímo rekultivovaných plochách uplatňuje, je extenzivní 

a spočívá v zakládání trvalých travních porostů. Používají se především směsi jetelovin 

(komonice, jetel, štírovník, vojtěška apod.) a trav (ovsík, srha, jílek, kostřava apod.).

Nepřímý způsob rekultivace (s překrytím ornicí) připravuje krajinu pro intenzivní 

zemědělské využití v relativně krátké době (většinou po osmi letech). Osevní postup je 

složen z víceletých pícnin, které zlepšují fyzikální vlastnosti půdy, obohacují půdu o dusík 
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a zabraňují erozi. Další složkou osevního postupu jsou plodiny na zelené hnojení 

(tzn. po vegetační době se zaorávají), jako např. bob, peluška, krmná řepa apod. [6].

Lesnické rekultivace

Tento způsob rekultivace je aktuálně nejvíce využíván. Vypěstovaný les pozitivně 

ovlivňuje jak osázenou plochu, tak i nejbližší okolí. Mezi hlavní působení lesa patří jeho 

funkce půdoochranné (př. protierozní), půdotvorné, hydrické (zlepšuje infiltrační 

a akumulační schopnosti půdy), sanitární (snižuje prašnost atmosféry), rekreační

a mikroklimatické (stabilizuje mikroklima prostředí).

Pro účely lesnické rekultivace není zapotřebí překrývat povrch tak kvalitním 

humusem, jaký je vyžadován pro zemědělskou rekultivaci. Naopak je ho však potřeba větší 

množství. Podobně i sklony svahů mohou být větší (až 1 : 4).

Setba se provádí ručně nebo mechanicky. Důležité je však zvolit vhodnou skladbu 

dřevin. Jako dřeviny s hospodářským významem se uvádí dub letní i zimní, jilm, jasan, 

javor klen a mléč apod. Pomocné dřeviny se většinou vysazují s dřevinami hospodářskými 

v poměru cca 60 % cílových a 40 % pomocných. Jako pomocné se používají olše lepkavá 

a šedá, lípa, bříza, vrby případně smrk. Do poslední kategorie patří osika, střemcha, jeřáb, 

hloh, habr, brslen a svída, které se využívají především pro meliorační účely jako dřeviny 

přípravné.

Může se provádět výsadba přímo cílové hospodářské dřeviny případně s určitým 

podílem pomocné dřeviny. Nebo při nevhodných půdních podmínkách se nejprve vysazuje 

přípravný les, kde se používají především pomocné dřeviny. Po určité době, kdy se 

podmínky zlepší, se provede seč, a do proklestěných míst se provede výsadba cílové 

dřeviny.

O vysazené kultury, které většinou nejsou monokulturní, je třeba pečovat. Provádí 

se kypření půdy, výchovné probírky, ochrana proti okusu zvěří a hmyzem a přihnojování

[6].

Hydrické rekultivace

Pod hydrickou rekultivací je myšleno zavodnění zbytkové jámy po povrchové 

těžbě. Vzniklé jezero je pak možno využít pro chov ryb a rekreaci. 
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Tato metoda sebou přináší další řadu problémů. Je nutno zabezpečit dostatečně 

mohutný a dostatečně kvalitní zdroj vody. Voda v jezeru by měla mít přibližně neutrální 

reakci. Jiné pH způsobuje problémy vyšším živočichům. Podobně jako větší výskyt živin 

ve vodě může způsobit eutrofizaci vody a vzniklé anaerobní podmínky nejsou slučitelné se 

životem vyšších živočichů.

Významnou vlastností vod je jejich samočistící schopnost. Tu lze podpořit 

tvarováním svahů jezera a jeho hloubkou.

Vodní sloupec u hlubších stojatých (lentických) vod se dělí do tří vrstev. Epilimnion 

je vrstva vyskytující se při povrchu (cca 0,5  - 1,5 m). Ve dne se drží teplá voda 

při povrchu a v noci, když se ochladí, klesá níž, teplejší voda stoupá k povrchu. Dochází 

tedy k intenzivnímu dennímu promíchávání. Mezolimnion je vrstva, kde se voda 

promíchává výrazně pomaleji, tzn. pouze na jaře a na podzim. Nejspodnější vrstvou je 

hypolimnion, kde nedochází k výměně vody po celý rok. Voda zde má teplotu cca 4 °C 

a je zde velmi málo rozpuštěného kyslíku. Podmínky jsou až anoxické (bez přítomnosti

kyslíku). Vyskytují se zde především destruenti, kteří zabezpečují mineralizaci látek 

a jejich uložení v kalu, který již neovlivňuje kvalitu vody.

Díky nepravidelnému sedání výsypek vznikají na povrchu různé terénní deprese, 

které se mohou zaplňovat vodou a tvořit rybníky a mokřady. Jejich význam je především 

v tvorbě podmínek pro osídlení pestrou faunou i flórou a zlepšení ekologických vazeb 

ekosystému.

Významnou formou zahlazení následků báňské činnosti, jejíž význam bude v blízké 

budoucnosti stoupat, je zavodnění zbytkových lomových jam. I v nedávné minulosti 

na území SHP došlo k zatopení některých menších lomů. Jako historický příklad uvádíme 

zatopení bývalého lomu Kryštof u Chomutova, otevřeného v roce 1544 na těžbu 

kamencových břidlic a těžebně ukončeného na přelomu 19. století. Jeho zatopením vzniklo 

známé a turisticky navštěvované Kamencové jezero [6].

Ostatní rekultivace

Tato skupina rekultivačních postupů zahrnuje velice pestré způsoby využití 

rekultivované krajiny. Předním zájmem těchto způsobů rekultivace je posílení rekreační 

funkce daných prostorů. Vznikají lesní parky, koupaliště, sportoviště, závodiště 
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(př. Hipodrom na Velebudické výsypce lomu Jan Šverma), kina, kynologické dráhy apod. 

Specifickým způsobem je výstavba zahrádkářských kolonií či větších pozemních objektů 

(př. stavba rodinných domů na Čepirožské výsypce). Důležitým faktorem je stabilita 

výsypky a její sedání. Méně vhodným způsobem využití je budování úložišť odpadů, 

plavenišť popílků či úložišť stabilizátů z provozu tepelných elektráren [6].

Graf 1: Realizované biotechnické rekultivace skupiny Czech Coal
Zdroj:http://www.czechcoal.cz/(1/2009)
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3.3 REKULTIVACE LOMU VRBENSKÝ

Jako příklad uvádím úspěšnou realizaci rekultivace lomu Vrbenský včetně jeho 

výsypky.

Lom Vrbenský a jeho výsypka

Povrchovým lomem Vrbenský byla vytěžena uhelná sloj pod patou vrchu Ressl a tím 

došlo k likvidaci obce Třebušice i větší části obce Souš. Celé území zbytkové jámy bylo 

následně zasypáno vnitřní výsypkou lomu Vrbenský, po ukončení těžby pak výsypkou

z lomu Jana Šverma. Soušská část se nazývá Matylda, Třebušická Saxonia. Vnější výsypka 

umístěná na severním svahu Resslu v oblasti Souše o výměře cca 22,0 ha byla zalesňována 
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již od roku 1965 a dnes je součástí lesního půdního fondu. Rovněž na Třebušické straně 

vznikla vnější výsypka - Hořanská, která je zalesňována od roku 1967. Zalesňování vnitřní 

výsypky bylo zahájeno v roce 1970, a to svahy nad městskou komunikací Most - Souš. 

Dále byly do území bývalého lomu situovány záměry rekultivačních staveb 

sportovního areálu s automobilovým okruhem a vodní plocha s rekreačním využitím [12].

Autodrom Most

Rekultivační řešení území vnitřní výsypky bývalého lomu Vrbenský bylo od roku 

1975 koncipováno jako soubor rekultivačních staveb pro krátkodobou rekreaci obyvatel 

města ve smyslu sportovního areálu pro provozování automobilových závodů na okruhu. 

V rámci základních terénních úprav nutných pro umístění okruhu na výsypku byly 

tvarovány divácké svahy, terénní příčné i podélné sklony plochy vlastního okruhu, včetně 

příslušného hutnění pod drahou. Výstavba vlastních povrchových objektů byla zahájena 

v roce 1980 (tunelový podjezd pod silničním okruhem do vnitřních částí okruhu, startovací 

věž, depo, dílny, řídící středisko, inženýrské přípojky). 

Závodní okruh byl uveden do provozu v roce 1982. Areál autodromu má závodní 

okruh dlouhý 4 148 m, široký 12 m, s 11 pravými a 9 levými zatáčkami a je opatřen 

bezpečnostními zónami. Kapacita areálu činní na svazích a tribunách až 200 000 diváků. 

Každoroční kalendář závodů obsahuje program okruhových automobilů, historických 

formulí, trucků, a to v rámci jak republikového šampionátu, tak i evropských sérií.

V samém závěru roku 2006 byly na dvanácti hektarech plochy diváckého svahu 

dokončeny práce spadající do první etapy výstavby Multifunkčního polygonu pro výcvik 

bezpečné jízdy. V areálu Polygonu Most jsou proto k dispozici nejrůznější typy 

výcvikových ploch, takzvaných modulů, kde je možné na různých druzích povrchů 

za pomoci nejmodernějších technologií simulovat po celý rok v podstatě všechny druhy 

krizových momentů a řidiči mohou dostatečně dlouho trénovat jejich zvládání [12].

Vodní nádrž Vrbenský

Dosypání prostoru bývalého lomu bylo provedeno (dle schváleného likvidačního 

plánu), již na potřebnou kótu budoucího dna vodní nádrže, skrývkovými zeminami z dolu 

Jan Šverma (DJŠ). Poslední etáž vnitřní výsypky byla dosypána z nepropustných materiálů 
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(jílů) svrchní nadložní vrstvy DJŠ, jejichž vhodnost byla postupně ověřována. Jižní svah 

navazující na autodrom byl na základě stabilitních posudků dosypán do bezpečného 

sklonu, neboť bylo nutno zajistit stabilitu svahu zejména ve vztahu ke kontaktu s vodní 

plochou. 

Po dosypání prostoru bývalého lomu byla zahájena v roce 1986 stavba vlastní vodní 

nádrže úpravou těsnících vrstev dna nádrže. Byly opevněny svahy nádrže, vybudována 

obslužná komunikace, odvodňovací příkopy a objekty vtokového a výpustního charakteru. 

Vodou byla nádrž napuštěna v roce 1992 Průmyslovým vodovodem Nechranice (PVN)

a z tohoto zdroje je také průběžně dopouštěna. Vodní plocha o výměře 39,0 ha má 

průměrnou hloubku 3,5 - 4 m. Okolí nádrže s pláží a sadovými úpravami je upraveno 

pro koupání a provozování vodních sportů. Práce na březích takto vzniklé nádrže 

pokračují. V současné době je dokončována zpevněná komunikace  podél celé nádrže 

s vrchním živičným povrchem. Takto vzniklou  komunikaci  využijí cyklisté, in-line 

bruslaři, i  ostatní obyvatelé Mostu k příměstské rekreaci. 

Na tomto příkladu je zřejmé jak velmi různorodé může být využití rekultivovaných 

ploch. Vzniklé plochy nemusí být využity jen pro lesnickou rekultivaci ale i pro rekultivaci 

ostatní. V tomto případě vznikl v bezprostřední blízkosti města Mostu sportovně –

rekreační areál, který prochází neustálým vývojem s cílem o co nejúčelnější využití jak 

sportovní tak rekreační [12].



Petr Staněk                                                            Rekultivace povrchových dolů po ukončení těžební činnosti

2009                                                                                                                                                      19

4  H Y D R I C K Á  R E K U L T I V A C E  Z B Y T K O V É  J Á M Y  

L O M U  L E Ž Á K Y

4.1 SPOLEČNOSTÍ ZAJIŠŤUJÍCÍCH ZATÁPĚNÍ JEZERA MOST- LEŽÁKY

Povodí Ohře státní podnik

Podnik Povodí Ohře byl na území České republiky založen společně s podniky 

Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy a Povodí Odry v polovině roku 1966 v reakci 

na následky katastrofálních povodní v předchozích letech

V povodí Ohře a dolního Labe je ve správě státního podniku Povodí Ohře téměř 2900 km 

vodních toků, z toho 1150 km toků upravených, 170 km umělých kanálů a přivaděčů, 

7 přečerpávacích stanic, 42 jezů a 20 velkých vodních nádrží různých účelů, a to 

vodárenské k akumulaci  povrchových vod pro vodárenské účely, ochranné k zachycení 

a ovlivnění povodňových průtoků, zajišťující akumulaci vody pro průmysl i energetiku či  

nadlepšování průtoků v tocích  v období sucha i umožňující, kromě základního účelu 

a funkce, také rekreační a rybářské aktivity a pod. Celkový objem vodních nádrží 

spravovaných a provozovaných státním podnikem Povodí Ohře je 525 mil. m3. Na vodních 

dílech ve své správě provozuje Povodí Ohře 20 vodních elektráren [11].

Palivový kombinát Ústí státní podnik

Hlavním předmětem činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí, se sídlem 

v Ústí nad Labem, byla těžba a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. V dobývacím 

prostoru, stanoveném státem, se podnik stal pokračovatelem historie dolování. V roce 1991 

usnesením vlády ČR číslo 331 ze dne 11. září 1991 a číslo 444 ze dne 30. října 1991 bylo 

rozhodnuto o zastavení činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a současně 

o následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností Lomu Chabařovice. 

Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví. 

V dubnu r. 1997 skončila veškerá těžba, zpracování a odbyt uhlí. V současné době 

Palivový kombinát Ústí, s. p. realizuje komplexní revitalizaci krajiny dotčené těžební 

činností. Obzvlášť významné jsou rozsáhlé hydrické rekultivace - vytváření jezer ze 

zbytkových jam lomu Chabařovice a lomu Most - Ležáky. Dále zajišťuje likvidaci starých 

ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy, realizuje 
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převod nepotřebného majetku státu, zajišťuje vypořádání majetkoprávních vztahů, 

restitučních nároků a technickou likvidaci již nepotřebných objektů v souladu s útlumovým 

programem státního podniku [10].

4.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZATÁPĚNÍ JEZERA MOST

Zdroje vody pro zatápění

Plnohodnotná hydrická rekultivace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky závisí 

na kvalitním a vydatném zdroji vody pro napuštění a kvalitním těsnění dna zbytkové jámy.

Původní projekt napouštění počítal s využitím vody z řeky Bíliny, která teče v těsné 

blízkosti zbytkové jamy a jako další zdroj byly uvažovány důlní vody z hlubinného dolu 

Kohinoor. Napouštění z řeky Bíliny však bylo limitováno řadou podmínek, bez jejichž 

naplnění nebylo možno tento záměr realizovat. Řeka Bílina kvalitou své vody, ovlivněnou 

především odpadními vodami z chemických závodů a dalších průmyslových provozů, 

neodpovídá požadavkům pro její rekreační využití. Svým malým průtokem a nutností 

zachovat minimální průtok alespoň 1,855 m3.s-1 neumožňuje trvalé napouštění v průběhu 

celého roku, ale pouze v období zvýšených srážek nebo tání. Pomalý tok řeky 

bez přirozeného provzdušňování snižuje biologickou hodnotu a obsah kyslíku. Toto řešení 

bylo původně uvažováno především z ekonomického hlediska vzhledem k nejnižším 

prvotním nákladům na napouštění budoucího jezera – zatopení zbytkové jamy.

V roce 2001 bylo přehodnoceno původní rozhodnutí využít k napouštění řeku Bílinu 

a jako hlavní zdroj vody byla zvolena řeka Ohře. Voda z řeky Ohře je do této průmyslové 

oblasti přiváděna z čerpací stanice Stranná, pod vodním dílem Nechranice, Průmyslovým 

vodovodem Nechranice (PVN). Na tento zdroj kvalitní vody je v k.ú. Třebušice již napojen 

podzemní trubní přivaděč DN 800 v délce 4928,85 m (dále jen přivaděč z PVN), kterým je 

voda z Ohře v maximálním množství až 1200 l.s-1 dopravována do jezera Most

Druhým povoleným zdrojem kvalitní vody pro napouštění a doplňování úrovně 

hladinyv jezeře Most jsou důlní vody z dolu Kohinoor, hlubinného dolu s ukončenou 

těžbou a ročním objemem čerpání až 3,5 mil m3. Tyto kvalitní důlní vody jsou přivedeny 

podzemním trubním přivaděčem DN 400 v délce 3569 m přes Růžodolskou výsypku 

do jezera Most. Po napuštění jezera budou nadbytečné vody, nevyužité pro doplňování 

hladiny, vypouštěny do Mračného potoka. K tomu, aby budoucí vodní nádrž mohla plnit 
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všechny předpokládané funkce, bylo nutné vybrat zdroj vody s kvalitou odpovídající 

hygienickým požadavkům pro její rekreační využití.

        Zdroje vody musí zabezpečit trvalý a dostatečný přítok vody. Nepravidelné 

a dlouhodobé napouštění by způsobilo nevratné stabilitní problémy na svazích pod i 

nad budoucí hladinou jezera. Zároveň bylo nutné reagovat na celou řadu dalších faktorů, 

které ovlivňují nebo by v budoucnu mohly ovlivňovat kvalitu a množství vody v jezeře 

Most či stabilitu svahů výsypek v okolí zaplavované zbytkové jámy. Proto bylo nejprve 

nutné realizovat sanační a přípravné práce před samotným zahájením zatápění zbytkové 

jámy [3].

Práce na dně a svazích jezera

Nezbytnou součástí sanačních prací realizovaných v letech 2004 až 2007 bylo 

těsnění části dna jezera, které nebylo vnitřní výsypkou sypanou báňským způsobem ještě 

dostatečně utěsněno. Toto těsnění bylo provedeno stavebním způsobem. Navezením 

a rozprostřením jednotlivých vrstev jílů 280 mm, 280 mm a 560 mm mocných, které byly 

zhutněny až do docílení mocnosti 200 mm, 200 mm a 400 mm hutněných vrstev, tedy 

na celkovou mocnost těsnění 800 mm. Materiál vhodný k realizaci popisovaného 

minerálního těsnění pocházel z místního zdroje, severozápadních svahů lomu Most. 

Po ukončení hutnění byly těsnící vrstvy překryty krycí vrstvou zeminy tak, aby nedošlo 

k jejich proschnutí před vlastním napuštěním jezera.

Koncem měsíce února roku 2008 byly ukončeny úpravy a opevnění břehové linie 

včetně obvodové komunikace o šíři 4 m v celkové délce 9815 metrů. Je to po zkušenostech 

z předchozích budovaných vodních ploch na rekultivovaném území rozhodující 

stabilizační a protiabrazní opatření bránící výraznému poškození břehové části. S ohledem 

na budoucí funkce a využití břehové části jsou voleny i formy opevnění, od kamenného 

záhozu přes vlnolamy a rozrážeče z lomového kamene, opevnění geotextilií s překryvem 

jemného kameniva až po hydroosev krytý speciální textilií v nejsvrchnější části břehové 

linie [3].
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Přívodní potrubí čerpaných vod 

Výstavba přivaděče z PVN byla zahájena v roce 2006 a v průběhu realizace se 

ukázala jako velmi náročná především vzhledem k trase, která kříží produktovody 

chemických závodů, dvě komunikace (dvouproudou a čtyřproudou), čtyři koleje železnice, 

podchází výpustní kanál jezera Matylda, překonává poddolované území minulou hlubinnou 

těžbou s nutností vrtného průzkumu a zaplavování komor a podchází řeku Bílinu. 

V průběhu výstavby byly řešeny křížení s funkčními podzemními inženýrskými stavbami, 

které projektant i správci sítí označily. Našla se však řada starých, dávno nefunkčních 

kabelů a trub, především v místech bývalé obce Souš, ale přesto bylo nutno jejich 

nefunkčnost ověřit. V těchto místech se při výstavbě dokonce narazilo na cihlový klenutý 

zřejmě protiletecký kryt.

Napojení na dvě potrubí DN 1200 z PVN bylo provedeno rozdělovací šachtou 

a odtud pokračuje trubní přivaděč DN 800 uložený v zemi. Vzhledem k možnému výskytu 

bludných proudů a případné nestabilitě terénu jsou použitým materiálem trouby z PE-HD. 

Trasa přivaděče je vedena od napojení na PVN ve směru západ – východ podél nádrže 

Matylda. Trasa přivaděče je v závislosti na lomech nivelety osazena šachtami 

pro kalníkové a vzdušníkové armatury. Na konci přivaděče z PVN je regulační šachta 

s uzávěry DN 800 pro regulaci průtoku – regulační plunžrový uzávěr a sekční uzávěr.

Za regulační šachtou následuje 2 m hluboká uklidňovací nádrž k utlumení zbytkové 

energie vytékající vody. Odtud vytéká voda do otevřeného přívodního kanálu v délce 

1716 m, který dovede vodu až na úroveň 145 m n. m. to je na stávající úroveň hladiny 

vody na dně zbytkové jámy. Otevřené koryto přívodního kanálu je opevněno kamenným 

pohozem, kamennými gabiony a matracemi.

Pro nepřekročení hladiny jezera v plánovaném rozsahu, je vybudována čerpací 

stanice nadbilančních vod, která by nadbytečné vody z mimořádných atmosférických 

srážek přečerpala samostatným trubním výtlakem DN 150 zpět do řeky Bíliny.

Přivaděč DN 400 z čerpací stanice MR 1 dolu Kohinoor,  je rozdělen na tři dílčí 

části: Výtlačný řad, gravitační řad větev „A“ a gravitační řád větev „B“. Vzhledem k tomu, 

že výtlačný řád vedoucí od místa čerpání v délce 1786,9 m. je situován do prostoru 

Růžodolské výsypky, kde může dojít k poklesu a tím i k porušení potrubí, je navrženo PE 

HD, které vykazuje nejvyšší odolnost proti proražení potrubí. Gravitační trubní řad tvoří 
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větev „A“ v délce 1339 m podchází plavící popelkové potrubí, přípojku pitné vody 

a nadzemní elektrické vedení a spolu s otevřeným příkopem, jež je zaústěn do stávající 

retence vody ve zbytkové jámě lomu Most – Ležáky. Trasa potrubí větve „B“ v délce 1464

m vede z rozdělovací šachty až po výpust do stávající retenční nádrže pod skládkou K4 

sever, která dále ústí do Mračného potoka. I tato větev je uložena v zemi a potrubí je 

navrženo ze sklolaminátu. Na obě potrubí jsou osazeny odvzdušňovací a zavzdušňovací 

armatury.

Napouštění jezera Most bylo slavnostně zahájeno dne 24. 10. 2008 po úspěšném 

dokončení provozních zkoušek. Předpokládané datum ukončení napouštění je v průběhu 

roku 2011.

Dodržení odpovídající kvality vody je prvořadým úkolem všech zúčastněných 

a proto je kvalita vody monitorována již od počátku výstavby (jezero, svahové partie, 

přítoky, napouštěná voda) dodnes.

Po dokončení celého komplexu sanačních a rekultivačních prací okolo v současné době 

rekultivované zbytkové jámy lomu Most – Ležáky, vznikne příměstská rekreační oblast, 

která spolu s jezerem bude nesporně vyhledávanou lokalitou na straně jedné a zároveň 

přispěje k vytvoření rozmanité ekologicky i esteticky hodnotné krajiny s velkou vodní 

plochou [3].

4.3 ČS STRANNÁ A PRŮMYSLOVÝ VODOVOD NECHRANICE

Velice důležitým faktorem pro úspěšné zatopení Jezera Most je dostatečně vodný 

a kvalitní zdroj vody. Jak je již výše uvedeno bylo zvoleno dodávání vody z ČS Stranná 

prostřednictvím PVN. Vzhledem k tomu, že jde o zajímavé řešení z pohledu 

technologického považuji za vhodné se v následujících statích více věnovat popisu 

ČS Stranná včetně návrhu na zlepšení ovládaní čerpadel.   

Čerpací stanice Stranná slouží jako zdroj vody pro Průmyslový vodovod Nechranice 

(PVN), který zásobuje Chomutovsko a Mostecko užitkovou vodou. 

Jez nad Ohří

Jez je vybudován u obce Stranná. Je pevný, přímý, délky 55 m, betonový

s přepadovou hranou obloženou kamenem. Umožňuje vzdutí hladiny v Ohři na minimální 
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kótu 221,90 m n. m. (kóta koruny přelivu) pro odběr čerpací stanice. U levého břehu je 

vybudována štěrková propust šířky 6 m, která je hrazená spouštěným i zvedaným 

segmentem. Propust umožňuje odvedení splavenin z prostoru před nátoky do čerpací 

stanice [5].

Přelivný objekt

Objekt tvoří komora uzávěrů na výtlačných řadech, vyrovnávací válcová komora 

o průměru 13,5 m a výšce 11,75 m s kótou dne 319,05 m n. m., kótou přelivné hrany 

329,40 m n. m., maximální provozní hladinou 329,90 m n. m. a s uzávěrovou komorou 

na gravitačních řadech [5].

V komoře uzávěrů na výtlačných řadech jsou klapkové uzávěry DN 1200, PN 16 –

po dvou kusech na každém výtlaku – a klapkové uzávěry DN 800. Přelivný objekt je 

na nejvyšším místě celého PVN a slouží k vyrovnání rozdílů mezi odběrem z PVN 

a momentálním výkonem čerpací stanice [5].

Čerpací stanice Stranná 

Voda ze zdrže jezu Stranná se přivádí dvěma kanály, z nichž je každý hrazen dvěma 

tabulovými uzávěry rozměrů 3 x 3 m. Před vtokem do sacích jímek jednotlivých čerpadel 

jsou osazeny hrubé strojně stírané česle. Sací jímky jsou od přívodního kanálu odděleny 

zdvojenými kanálovými šoupátky DN 1400. V sacích jímkách jsou umístěny jemné strojně 

stírané česle, pro každé čerpadlo jedny.

Spodní stavba čerpací stanice je betonová, vrchní stavbu tvoří železobetonový skelet 

s cihelnými vyzdívkami. V suterénu strojovny na kótě 216,30 m n.m. jsou v řadě umístěny 

dvě vertikální čerpadla VD 600/II – O , označená M 13 a M 14 ,  poháněna elektromotory 

s regulací otáček v rozsahu n = 650 až 750 ot.min-1 s výkonem Q =316 – 1130 l.s-1, a dále 

dvě vertikální čerpadla  HVB 400 II- 705, označená M 12 a M 15, poháněná elektromotory

s regulací otáček v rozsahu n = 840 až 940 ot.min-1 s  výkonem Q =  349 - 671  l.s-1.

Čerpací stanice je také vybavena čerpadly prosáklé vody a kompresory pro zajištění 

tlakového vzduchu do větrníků se zásobou chladící vody a protirázových ochran.
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Protirázovou ochranu tvoří šest větrníků, každý o obsahu 11 m3, DN 16, napojených 

samostatnými přípojkami DN 300 přes šoupátkové uzávěry na sběrný kolektor DN 1000. 

Vzduch se do větrníků doplňuje dvěma kompresory, třetí je záložní [5]. 

Výtlačné řady

Výtlačné řady jsou o průměru 2x1200 mm, PN 16. Jejich délka je 1,635 km. Přelivný 

objekt je opět tvořen komorami uzávěrů a vyrovnávací komorou. Komora uzávěrů 

na výtlačných řadech je vybavena čtyřmi klapkovými uzávěry DN 1200 [5].

Gravitační řády

Celková délka gravitačního řádu o průměru 1200 mm činní 20,762 km. Na potrubí je 

vybudováno 13 vzdušníkových a 13 odkalovacích šachet, 8 šachet revizních.Potrubí 

podchází železnici Chomutov – Praha v km 1,050. Dále je na řadu vybudováno 11 

podchodů silnic a 7 podchodů pod vodotečemi. Řad konečně křižuje podzemní vedení

vodovodní, plynová a parovodní [5].

4.4 NÁVRH ŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ ČERPADEL ČS STRANNÁ

Princip a cíle řízení ČS

ČS Stranná je vybavena technickými prostředky, které umožňují řídit množství 

čerpané vody tak, aby ekonomika provozu byla optimální: 

 Bylo čerpáno jen takové množství vody, které je v systému PVN skutečně 

zapotřebí (nebylo nutné přebytek bez užitku vracet zpět do řeky Ohře 

potokem Hutná).

 Nedocházelo ke vzniku akutního nedostatku vody, který by bylo nutné řešit 

mimořádnými prostředky (neekonomickým provozem instalovaných 

zařízení).

Základní ovládaná zařízení ČS jsou dvě dvojice hlavních čerpadel o různém 

čerpacím výkonu, umožňující i v případě nutné odstávky některého z nich volbu optimální 

kombinace počtu a sestavy běžících čerpadel k dosažení optimálních parametrů čerpání 

potřebného množství vody v daném časovém okamžiku, frekvenčně řízené pohony 
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hlavních čerpadel, umožňující plynulou bezeztrátovou změnu otáček hlavních čerpadel 

a tím plynulou změnu čerpaného množství vody a hladký rozběh bez nežádoucích 

výkonových rázů v elektrické napájecí síti, řídicí systém, který průběžně vyhodnocuje stav 

hladiny v přelivných objektech ČS a vydává povely regulovaným pohonům (start, 

nastavení otáček, zastavení) tak, aby byla optimálně využita nastavená bilance spotřeby 

elektrické energie (optimální využití sjednaného čtvrthodinového maxima).

Pro optimální využití zmíněných nástrojů je žádoucí, aby řízení ČS bylo přednostně 

zajišťováno jejím řídicím systémem pracujícím v režimu automatického řízení. Jsou-li 

k tomu zvláštní provozní důvody, lze ČS řídit i manuálně, a to s podporou zejména 

kontrolních funkcí řídicího systému.

Základní strategie automatického řízení

Režim automatického řízení ČS má k dispozici informace o stavu hladiny 

v přelivných objektech, na jejichž základě spouští, reguluje, popř. odstavuje jednotlivá 

čerpací soustrojí. Obdobně probíhá řízení i podle:

 Povolené hodnoty čtvrhodinového maxima činného příkonu odebíraného 

ze sítě 110 kV.

  Trendu nárůstu skutečného čtvrhodinového maxima činného příkonu 

odebíraného ze sítě 110 kV (tj. předpoklad dosažené skutečnosti po uplynutí 

právě probíhajícího intervalu měření).

 V konečném důsledku tím ovlivňuje i ekonomiku provozu celé ČS.

Řízení

Řídicí systém je instalován v dozorně ČS. V běžných podmínkách pracuje 

automaticky. Jsou-li k tomu zvláštní provozní důvody, lze ČS řídit i v ručním řízení. 

Měniče frekvence

Technické řešení systému regulace otáček čerpadel je založeno na aplikaci 

vysokonapěťových měničů frekvence. Tyto měniče zajišťují napájení poháněcích 

elektromotorů o příkonu až 1600 kW pomocí pulsně šířkové modulace usměrněného napětí 

vn. Vlastní řízení měniče využívá technologii přímého řízení momentu (regulovanou 
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veličinou je přímo moment na hřídeli motoru). Frekvence výstupního napětí a proudu 

měničů frekvence je regulovatelná a zaručuje optimalizaci chodu čerpadel. Měniče 

frekvence jsou vybaveny digitálním displejem pro zobrazování stavu systému.

Návrh ovládání čerpadel ČS Stranná 

Po zahájení zatápění jezera Most došlo k výraznému zvýšení požadavku na objem 

čerpané surové vody z Ohře. Celkové navýšení je o 1200 l.s-1, k tomuto se ještě přidávají 

velmi rozkolísané požadavky na dodávky surové vody z PVN od stávajících odběratelů. 

Dochází k situacím, které trvají v řádu několika hodin, při kterých se celkové požadavky 

na odběry dostávají až k hodnotě 2200 l.s-1.

Řešení je možné buď omezením dodávek vody jednotlivým odběratelům, což ovšem 

znamená změnu smluvních dodavatelsko-odběratelských vztahů nebo provedení úprav 

technologického zařízení. Změna smluvních dodavatelsko-odběratelských vztahů je 

ekonomicky nevýhodná. Vhodnější variantou je provedení úpravy stávajícího systému 

řízení a regulace. Stávající maximální použitelná kapacita ČS Stranná je 1600 l.s-1. 

Provozní zkušenosti ukázaly, že k zajištění zvýšení bezpečnosti provozu je nutné se 

zabývat také zálohou frekvenčních měničů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji dvě varianty řešení úpravy 

technologického zařízení, které zajistí jednak požadavky odběratelů na objem dodávané 

surové vody a zároveň zvýší zajištěnost dodávek.

1. VARIANTA 

Návrh řešení uvažuje o dodávce a montáži dalších dvou frekvenčních měničů, 

to znamená, že každé z čerpadel by mělo svůj vlastní frekvenční měnič. Toto řešení je 

velice komfortní, ale vyžaduje kromě dodávky dvou frekvenčních měničů také velmi 

rozsáhlou rekonstrukci rozvodny 6 kV. Dále bude třeba provést úpravu a doplnění 

vizualizace stávajícího řídícího systému. Předpokládaný náklad tohoto řešení je v rozsahu 

8 - 10 mil. Kč. v závislosti na použitých komponentech.

2. VARIANTA

Návrh řešení je méně komfortní. Jedná se o dodání jednoho frekvenčního měniče 

a zároveň a o změnu zapojení stávajících frekvenčních měničů. Při stávajícím zapojení je 
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vždy na jeden frekvenční měnič připojen k jednomu malému a velkému čerpadlu s tím že 

v provozu je pouze jeden frekvenční měnič s příslušnými čerpadly, druhý je jako 100 % 

záloha. Navržená změna obsahuje dodání jednoho kusu frekvenčního měniče s tím, 

že velká čerpadla č. 13 a 14 budou mít každé svůj frekvenční měnič a malá čerpadla č. 12 

a 15 budou napojena na jeden frekvenční měnič. Toto řešení  požaduje také  zásah 

do rozvodny 6 kV, ovšem v daleko menším rozsahu než varianta první. Dále bude třeba 

provést úpravu a doplnění vizualizace stávajícího řídícího systému. V neposlední řadě je 

třeba zmínit očekávané finanční náklady, které jsou u této varianty ve výši  5 - 6  mil. Kč.

Výrazným přínosem tohoto řešení je zajištění požadavků na dodávku vody odběratelům, 

zvýšení možnosti zajištění provozu ve více variantách, čímž bude zvýšena celková 

použitelná kapacita celé čerpací stanice na 2600 l.s-1, zároveň bude docházet k menšímu 

opotřebení mechanických částí pohonů a čerpadel vlivem jejich efektivnějšího využití. 

Návratnost vložených finančních prostředků lze očekávat v časovém horizontu tří až pěti 

let v závislosti na čerpaném množství vody. Tento odhad je opřen o předpokládané snížení 

nákladů na odběr el. energie a menší opotřebení mechanických částí čerpadel a z toho 

vyplývající  jejich delší životnost. 

4.5 ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU DOSAVADNÍHO ZATÁPĚNÍ JEZERA MOST

Množství dodané vody

V tabulce 1 je uvedeno předpokládané množství dodané vody dle smlouvy mezi 

Povodím Ohře, státní podnik a Ministerstvem financí ČR.

V roce 2008 činilo skutečné množství dodané 3 560 264 m3.

Tabulka 1: Harmonogram dodávky vody do jezera Most
Zdroj:Dle smlouvy mezi Povodím Ohře, státní podnik a Ministerstvem financí ČR

Doba napouštění Množství vody v m3

09 - 12/2008   3 809 300
01 – 12/2009 22 000 000
01 – 12/2010 22 000 000
01 – 12/2011 22 000 000
Celkem 69 809 300
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Celkový doposud dodaný objem vody k 31. 4 2009 činí 8 655 229 m3 a je znázorněn 

v grafu 2.   

Graf 2: Průběh napouštění jezera Most
Zdroj: http://www.poh.cz/(1/2009)

Poznatky z dosavadního provozu

Technologické a stavební zařízení přivaděče z PVN pro jezero Most bylo budováno 

za velmi obtížných klimatických, trasových a časových podmínek. Veškerý provoz 

zařízení je v pravidelných intervalech sledován jak pracovníky přímo v terénu, tak 

i pomocí přenosů jednotlivých údajů o okamžitých provozních stavech na příslušné 

dispečinky řídící provoz. Jednou z nejdůležitějších částí je v regulační šachtě umístěný 

plunžrový ventil. Tento ventil reguluje množství dodávané vody. Od zahájení provozu se 

při průtoku vody 1200 l.s-1 ozýval nepřeslechnutelný akustický doprovod, který 

signalizoval, že uzávěr není provozován za ideálních podmínek a hrozí vznik kavitací.

Příčinou byla nedostatečná dodávka vzduchu. Zavzdušňovacího potrubí bylo posléze 

namontováno v několika různých variantách, nicméně žádnou nebylo dosaženo 100 % 

výsledku. Vzhledem k této skutečnosti byla omezena maximální kapacita uzávěru 

z 1200 l.s-1 na 800 l.s-1. K vyřešení tohoto problému byl přizván výrobce plunžrového 
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ventilu f. Jihomoravská armaturka Hodonín, která toto řešila prostřednictvím centrály své 

mateřské firmy v Německém Manhaimu. Zde renomovaní odborníci navrhli ventilační kus 

RIKO 600 PN 16, který zajistil bezproblémový provoz zařízení i při maximálním průtoku 

vody 1200 l.s-1. Dalším problémem bylo zamrzání zavzdušňovacího potrubí v obdobích,

kdy venkovní teploty klesaly výrazněji pod bod mrazu. Tento problém byl vyřešen pomocí 

elektrických topných kabelů omotaných na potrubí.

Takovéto drobné problémy jsou u takto rozsáhlých a specifických staveb běžné. Jiné 

zásadní provozní problémy se doposud nevyskytly, a proto lze předpokládat, že dodání 

potřebného množství vody do jezera Most bude bez větších problému splněno nejpozději 

v termínu do konce roku 2011.    

Obr. 2: Montáž ventilačního kusu RIKO 600 PN 16 (Staněk 2009)
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5  P R O B L E M A T I K A  V O D Y  Z A T O P E N Ý C H  

Z B Y T K O V Ý C H  J A M  

5.1 HYDROBIOLOGIE STOJATÝCH VOD

Zásadním faktorem při plnění zbytkových jam je obecně kvalita vody, která 

ovlivňuje další možnosti využití vzniklé nádrže.

Hydrobiologii stojatých vod a jejich abiotické faktory představují fyzikální 

a chemické podmínky.

5.1.1 Fyzikální podmínky

Hustota, viskozita a povrchové napětí.

Fyzikální parametr, který výrazně ovlivňuje koloběh látek ve vodách, stratifikaci 

dalších fyzikálních a chemických parametrů je hustota. Hustota vody je ovlivněna obsahem 

rozpuštěných látek a závisí výrazně na teplotě. Ve vztahu hustoty k teplotě se projevuje 

anomálie molekuly vody, kdy největší hustota vody je přibližně při teplotě 4°C, tento vztah 

neprobíhá lineárně. Hustota vody má zpětný vliv na charakter stavby těl vodních 

organismů (rostlin a živočichů), které mají hustotu vnitřku těla blízkou hustotě vody. Tento 

jev se označuje jako mechanická bariéra, kdy rostliny nepotřebují pevnou oporu svého těla, 

živočichové pevné kostry a pohybově výkonné orgány.

Odpor, který klade voda vlastnímu pohybu a měnící se s její teplotou je viskozita 

vody (též vnitřní tření či dynamická viskozita). Tato vlastnost ovlivňuje výskyt organismů 

ve vodních vrstvách, v teplejší vodě se vyskytují pohyblivější formy planktonních 

organismů než ve vodě chladné.

Povrchové napětí vzniká mezi kapalným a plynným prostředím zvýšenou soudržností 

molekul vody. Závisí stejně jako hustota a viskozita vody na teplotě a obsahu rozpuštěných 

látek ve vodě.

Redox potenciál charakterizuje probíhající oxidačně redukční procesy ve vodách, 

závisí na hodnotě pH prostředí a obsahu kyslíku.

Reakce vody, pH nebo-li záporně vzatý dekadický logaritmus koncentrace 

vodíkových iontů, je dalším fyzikálním faktorem. Hodnota pH prostředí má úzký vztah 
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s probíhající fotosyntézou. Při intenzivní fotosyntéze se odčerpává oxid uhličitý, dochází 

k narušení uhličitanovápennaté rovnováhy a hodnota pH se posouvá do alkalické oblasti 

(až na pH 11).

S hloubkou nádrže roste hydrostatický tlak vody o 0.1 MPa na každých 10 m. 

V hlubokých nádržích jsou organismy vystavené působení vysokého tlaku, ale díky 

nepatrné stlačitelnosti vody mohou vegetovat i ve velkých hloubkách bez ohrožení života. 

Se zvyšujícím se tlakem dochází k narušení rovnovážného stavu mezi oxidem uhličitým 

a uhličitanem (zvyšuje se stabilita), zvyšuje se rozpustnost oxidu uhličitého a vápníku, 

a toto se projevuje redukcí vápenných koster u živočichů.

Sluneční záření a světelné klima ve vodách ovlivňuje výskyt organismů, metabolické 

pochody, fotosyntetickou činnost. Při průchodu slunečního paprsku atmosférou na zemský 

povrch dochází k jeho rozkladu na několik frakcí.

Světelné záření po průchodu atmosférou dále prochází i do vodního systému, kde 

část je odražena, část se rozptýlí a část je absorbována. Průchodem světla vodním 

sloupcem se nejprve absorbují okrajové složky viditelného spektra, zadržený podíl světla je 

extinkce, podíl dále pronikajícího světla je transmise (propustnost) [2]. 

Průhlednost, zákal a barva vody (senzorické vlastnosti)

Jednou z optických vlastností vody je vertikální viditelnost neboli průhlednost. 

Průhlednost vody bývá snížena zákalem (turbiditou), který je dán přítomností 

suspendovaných látek ve vodě.

Průhlednost se měří SECCHIHO deskou – kotouč o průměru cca 30 cm, rozdělený 

na čtyři kvadranty, střídavě natřené černě a bíle (tj. dva bílé kvadranty a dva černé 

kvadranty naproti sobě). Deska je upevněna na laně s vyznačeným měřítkem, po zatěžkání 

se spouští pod vodu až do doby, kdy je možné barvy na kotouči od sebe rozeznat [2].

5.1.2 Tepelný režim ve vodách

Zdrojem tepelné energie ve vodách je sluneční radiace (infračervená oblast), 

geotermální zdroj a entropický faktor. S teplotou a teplotním rozvrstvením vody souvisí 

hustota a viskozita vody. U hlubokých nádrží probíhá tzv. stratifikace. Terminologii 
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teplotní stratifikace zavedl v roce 1910 BIRGE, který rozlišil na nádržích 4 období, období 

jarní cirkulace, letní stratifikace, podzimní cirkulace a zimní stagnace. 

Na jaře po roztátí ledu, za spolupůsobení větru a proudění, dochází k neustálému 

promíchávání vodního sloupce. Teplota vody je v celém vodním sloupci konstantní, blíží 

se teplotě 4 °C. Toto období je označováno jako jarní cirkulace a trvá krátkou dobu.

Oteplováním svrchních vrstev a ustálením klimatických podmínek dochází k teplotní 

stratifikaci. Oteplovaná voda má nižší hustotu, tudíž se udržuje v horních vrstvách, zatímco 

chladnější voda se zaklesává do hlubších vrstev. V tomto období (letní stratifikace) se 

v nádrži vytvoří dva systémy vrstev oddělené teplotní skočnou vrstvou, horní vrstva je 

označována jako epilimnion a spodní vrstva jako hypolimnion. Teplotní skočná vrstva

nebo-li termoklina či metalimnion, je definována jako vrstva, kde dochází k poklesu 

teploty o 1°C na 1 m.

Před podzimní cirkulací se skočná vrstva zmenšuje a zanořuje do hloubky. Podzimní 

cirkulace má opačný charakter než jarní období, dochází ke snížení teploty vody až 

na 4 °C. Dalším ochlazováním svrchních vrstev nastává období zimní stagnace s inverzním 

charakterem, který je dán anomální závislostí hustoty vody na teplotě. Nejnižší teplota je 

na hladině nádrží (vytváří se led) a nejvyšší je u dna (4 °C, což je teplota, při které má voda 

nejvyšší hustotu). Tato vlastnost vody umožňuje vodním živočichům přežívat u dna 

v zimním období [2].

5.1.3 Chemické podmínky

Obsah chemických látek ve vodách má velký vliv na produkci biomasy. Živiny 

potřebují organismy k metabolickým pochodům, vývoji, rozmnožování a samozřejmě 

k existenci na biotopu. Voda má schopnost rozpouštět minerální i organické látky, čímž 

umožňuje zejména sinicím, řasám a mikroorganismům přijímat potravu celým povrchem 

těla [2]. 

Koloběh kyslíku

Obsah kyslíku, kyslíkový režim, je velmi důležitým kritériem pro hodnocení kvality 

vody. Nepřímým chemickým parametrem hodnotícím obsah rozpuštěného kyslíku je

biochemická spotřeba kyslíku. Tento parametr informuje o míře organického znečištění 
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ve vodách. Každý biotop je schopen procesu samočištění, pouze za předpokladu dostatku 

rozpuštěného kyslíku ve vodě [2].

Koloběh fosforu

Fosfor je důležitým biogenním prvkem, vyskytujícím se na biotopech v minimálních 

koncentracích a limitujícím procesy produkce ve vodách. Ve vodě se vyskytuje ve formě 

ortofosforečnanů a fosforečnanu železitého. Při fotosyntéze je fosforečnan využíván 

řasami, bakteriemi a inkorporován do biomasy, z níž se po odumření těl uvolňuje 

do vodního prostředí a sedimentuje na dno [2]. 

Koloběh dusíku

Spolu s kyslíkem, uhlíkem a vodíkem představuje dusík kvantitativně hlavní 

biogenní prvek. Jeho snížená koncentrace koresponduje s vysokým nárůstem 

fytoplanktonu zejména ve vegetačním období. Maxima koncentrace dusíku jsou 

zaznamenána na nádržích s vytvořeným vodním květem. Podíl dusíku v ekosystému 

narůstá používáním dusíkatých hnojiv v zemědělství a dále spalováním fosilní paliv [2].

Koloběh síry

V ekosystému se síra vyskytuje v dostatečném množství jako síranový anion. 

Spalováním fosilních paliv se uvolňuje do atmosféry, odkud je vymývána srážkami tzv. 

mokrým spadem [2].

5.1.4 Problematika výskytu vodního květu a cyanotoxinů

Vodní květy jsou hygienickou závadou ve všech typech nádrží, zejména rekreačních 

a nádržích sloužících jako zdroj pro úpravu na vodu pitnou. První zprávy o toxicitě 

na našem území jsou datovány rokem 1958, kdy byly v práci ŠTĚPÁNKA a ČERVENKY 

popsány případy úhynu dobytka a ryb z nádrží v Jižních Čechách a na Jižní Moravě [2]. 

Možnosti boje s eutrofizací a vodním květem

Eutrofizaci lze potlačit tak, že se omezí přísun živin do nádrže, což lze několika 

způsoby. Např. dojde k rozsáhlým změnám hospodaření v povodí nádrže, zamezí se vtoku 
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odpadních melioračních vod, přejde se na extenzivní způsob rybářství (bez krmení 

a hnojení), odstraní se sedimenty dna či se použijí biologické prostředky nebo jejich 

kombinaci s prostředky chemickými.

Jednoduchým návodem, jak omezit produkci vodního květu je studovat strategii 

výskytu vodního květu a podmínky jeho rozvoje. 

Vodní květy se vyskytují ve vodách s vyšší koncentrací vápníku a vyšší hodnotou  

pH, dominují nad zelenými řasami při pH 7.5 až 9.0. Planktonní sinice se vyskytují 

ve vodách s vyššími teplotami, optimální teplota pro vodní květ je v rozmezí 25 °C až 35 

°C. V ekosystému je produkce sinic a řas podporována obsahem uhlíku (rozpuštěné 

organické látky), dusíku, fosforu a jejich vzájemným poměrem. Existují i výjimky 

v případě výskytu a charakteru vodního květu. Na vodárenské údolní nádrži Janov v okrese 

Most byla pozorována pravidelně se vyskytující populace psychrofilní pikoplanktonní 

sinice tvořící na hladině masy vodního květu. Sinice způsobuje problémy při separaci díky 

svým malým rozměrům, nemá vzdušné měchýřky, je protáhlá a pomnožuje se při teplotách 

6 °C.

V praxi se nabízí několik způsobů boje proti vodnímu květu. Procesu eutrofizace lze 

preventivně předcházet používáním detergentů, ve kterých je fosfor nahrazován křemíkem. 

Odpadním vodám s vyšším obsahem fosforu a dusíku je věnována zvýšená pozornost, 

vody se upravují terciálním čištěním, založeném na eliminaci srážením solemi hliníku, 

železa a vápníku. Sloučeniny dusíku se odstraňují nitrifikací a denitrifikací. Při masovém 

rozvoji vodního květu se k odstranění biomasy sinic a řas používají mechanické, 

biologické, fyzikální a chemické metody.

V místech, kde se shromažďuje biomasa vodního květu je možný způsob 

mechanického odstranění. U mělkých nádrží se používá násoskový odběrák, kterým se 

vyplavuje část biomasy vodního květu z nádrže. U silně eutrofizovaných zdrojů se uplatnil 

způsob těžby sedimentů ze dna nádrží, popř. oxidace sedimentů (oxidací se fosfor váže 

jako trojmocný iont a neuvolňuje se do vody, odbourávají se organické látky a není 

způsobena případná anaerobióza).

Biologickou cestou je biomanipulace do trofické pyramidy na nádrži, 

představovanou umělým vysazením rybí obsádky býložravých ryb, nejčastěji 

tolstolobikem bílým. Spásáním přebytečné biomasy rybami nedochází k zatěžování 
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biotopu organickými látkami a jejich rozkladnými produkty. Z toho vyplývá, že nasazením 

dalšího trofického řetězce se pozitivně ovlivní oxidační poměry u dna.

Fyzikální cestou boje proti vývoji vodního květu je zastínění hladiny a snížení tak 

světelné intenzity.

Po chemické stránce se používá síran měďnatý, síran hlinitý, hydroxid vápenatý, 

manganistan draselný, chlornan sodný, síran železitý a chlorid železitý. Nejosvědčenějšími 

preparáty jsou sloučeniny železa a hliníku, které srážejí fosfor přítomný v nádrži. 

Chemický zásah by se měl aplikovat v období před nástupem rozvoje sinic, kdy mladé 

buňky přijímají co nejvíce látek ze svého prostředí a jsou zranitelné [2].

5.1.5 Biologické podmínky nádrží

Biologické podmínky údolních nádrží

Fyzikální a chemické vlastnosti vodního prostředí určují výběr druhů organismů, 

které v něm mohou žít. Charakter tohoto prostředí (biotop) a společenství organismů,

které v něm žijí (biocenóza), tvoří jednotu, jejíž funkce je ovlivňována především 

potravními vztahy – tj. produkcí organického materiálu, jeho odčerpáváním a přeměnou na 

energii. Základem těchto vztahů je vzájemný poměr mezi producenty, konzumenty 

a destruenty (potravní řetězec).

Producenti jsou organismy, které z anorganických látek syntetizují energeticky 

bohaté organické látky. Jsou to především zelené rostliny (nižší i vyšší).

Konzumenti jsou organismy, které organické látky, vytvořené producenty, využívají 

jako potravu pro krytí své potřeby energie, k růstu a rozmnožování. Patří sem většina 

nižších i vyšších živočichů.

Destruenti jsou především bakterie, které mineralizují organickou hmotu vytvořenou 

producenty a konzumenty. Vzniklé minerální látky jsou znovu základem pro život 

producentů.

Každý vodní organismus patří do určitého článku potravního řetězce. Rostliny tvoří 

první článek, proto se nazývají primární producenti. Do konzumentů I. řádu patří býložraví 

živočichové, tedy většina planktonních korýšů, larev pakomárů a jepic, vodní plži 
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a býložravé ryby. Tito živočichové jsou potravou pro konzumenty II. řádu (ryby, živící se 

zooplanktonem a zoobentosem). Ty jsou pak hlavním zdrojem výživy pro dravé ryby. 

Uvedené organismy tvoří tzv. potravní pyramidu, jejímž základem jsou producenti, 

využívající minerální sloučeniny z vody a podloží. Obecně lze říci, že biomasa jejích 

jednotlivých článků klesá v na sebe navazujících stupních přibližně desetinásobně, tzn. že 

na vytvoření produkce 1 kg ryb je potřeba asi 10 kg zooplanktonu a 100 kg fytoplanktonu.

Význam fytoplanktonu v údolních nádržích spočívá v tom, že představuje základní 

složku primární produkce. Jeho druhové složení je závislé na charakteru nádrže, 

na klimatických poměrech a především na její úživnosti (trofii). V průběhu roku se často 

výrazně mění se změnami teplotními i světelnými. Hlavní podíl v biomase fytoplanktonu 

tvoří zelené řasy a rozsivky. Se zvyšující se trofií vzrůstá podíl některých dalších skupin 

řas (eugleny, sinice), které pak mohou ve fytoplanktonu zcela převládnout (sinicový vodní 

květ).

Výskyt fytobentosu (nižších rostlin žijících na dně) a vyšších rostlin je omezen 

většinou pouze na úzké příbřežní partie a jejich podíl na primární produkci údolních nádrží 

je obvykle zanedbatelný.

V zooplanktonu údolních nádrží se setkáváme především se zástupci prvoků, 

perlooček, buchanek a vznášivek. Zoobentos je druhově poměrně chudý a jeho biomasa 

závisí především na vyžíracím tlaku ryb a trofii nádrže. Nejčastěji se zde setkáváme 

s larvami pakomárů a s nitěnkami. Ojediněle se vyskytují i jiní zástupci – beruška vodní, 

larvy jepic, střechatek a měkkýši.

Ryby jsou velmi významným faktorem, který může zásadně ovlivnit vývoj 

fyzikálních, chemických i biologických parametrů vody. Kvalitativní a kvantitativní 

složení rybí obsádky a její tlak na ostatní články potravního řetězce hraje zásadní roli 

v procesu tzv. ichtyoeutrofizace, tj. ve zvyšování úživnosti vody působením ryb. 

Podle polských pozorování v rybnících může být vliv rybí obsádky na rozvoj 

fytoplanktonu dokonce vyšší než efekt hnojení. 

Komplexní posouzení všech klimatických, morfologických fyzikálně-chemických 

a biologických parametrů nádrže spolu se zhodnocením lidského faktoru (hlavní účel 

nádrže, znečištění, rybářský tlak) je základním předpokladem jejího úspěšného 

a efektivního rybářského obhospodařování. Jenom takovýto komplexní pohled nám zaručí, 
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že náklady investované do zarybňování se odrazí v příznivých výsledcích rybářské 

exploatace [1].

5.1.6 Vývoj ichtyofauny údolních nádrží

Každá nově napuštěná nádrž prochází v průběhu své existence charakteristickým 

vývojem, který označujeme jako stárnutí. Jeho podstatou je akumulace organické hmoty, 

která se ve vodě vytvořila činností primárních producentů nebo byla přinesena přítokem či 

splachy. Je přirozené, že součástí tohoto vývoje jsou i změny v kvalitativním 

i kvantitativním složení rybí obsádky, přestože člověk může do tohoto procesu pozitivně 

i negativně zasahovat. 

Zásadní změny vodního prostředí (zánik proudění vody, odlišná hloubka, zatopená 

organická hmota, změny chemismu vody aj.) způsobují, že původní charakter říční 

(reofilní) ichtyofauny se v krátké době mění na jezerní (limnofilní). Na tento proces má 

vliv jak původní složení ichtyofauny ve vodách zatopeného území, tak především 

hospodářské zásahy – prvotní zarybnění. To je rozhodující faktor, který dlouhodobě 

ovlivňuje rybochovnou hodnotu údolní nádrže, a proto je potřeba mu věnovat zvláštní 

pozornost s ohledem na množství, druhovou a věkovou skladbu a termíny vysazování.

Průběh stárnutí je závislý na přísunu živin. Obecně ho lze rozdělit do čtyř základních 

etap:

1. krátký čas po napuštění, kdy probíhá mineralizace organické hmoty, 

z ichtyofauny mizí reofilní druhy,

2. období vysoké produktivity, rozvoj štiky v ichtyofauně,

3. období stability, z rybářského hlediska rozvoj candáta, sumce, kaprovitých 

ryb,

4. období zvyšující se trofie s negativními projevy, v ichtyofauně silné 

populace pomalu rostoucích kaprovitých aj. ryb, nedostatek dravců.

Přísun živin v podobě především organického znečištění zkracuje dobu trvání 

prvních tří etap a značně urychluje nástup eutrofizačních procesů. Jejich typickými projevy 

v tomto období jsou nadměrný rozvoj fytoplanktonu (někdy spojený se sinicovým vodním 

květem), slabý rozvoj zooplanktonu i zoobentosu, silné vrstvy sedimentů a vytváření 

zakrslých populací u přemnožených druhů ryb. Z hospodářsky cenných ryb se prosazuje 
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candát, úhoř, někde i bolen a sumec. Úlovky kapra jsou závislé výlučně na intenzitě 

vysazování a jen ojediněle dorůstá tato ryba větších velikostí. 

Důlní propadliny vznikají propadnutím poddolované půdy nebo z jam po skončení 

povrchové těžby uhlí. V České republice je jich nejvíce v oblasti Severočeské hnědouhelné 

pánve a Ostravsko-karvinského revíru. Obecně je lze považovat za málo úživné, jejich 

rybářské obhospodařování je proto nutno zaměřit na vysazování těžších kategorií násad. 

Druhové spektrum ichtyofauny je prakticky shodné s údolními nádržemi, její biomasa je 

však díky nízké úživnosti obvykle výrazně nižší [1].

5.2 ZBYTKOVÉ JÁMY V SHD

5.2.1 Faktory ovlivňující kvalitu vody v Jezeru Chabařovice

Dle informací, které jsem získal od pracovníků provozujících tuto nádrž, se jako 

velmi podstatné pro udržení kvality vody ukázaly dva faktory.

Za prvé jde o lesnickou rekultivaci příbřežních pozemků. Pro úspěšné zapojení 

sadebního materiálu se využívá dusíkatých hnojiv. Je celkem logické, že každý dodavatel 

provádějící výsadbu lesnické rekultivace má snahu použít maximální hnojení, které zajistí 

růst sazenic a omezí lidskou práci při následné péči. V případě lesnické rekultivace 

příbřežních pozemků jezera Chabařovice byly zpočátku používány dusíkatá hnojiva 

v práškové formě, která byla aplikována v prostoru u každé sazenice. Negativní vliv 

používání práškové formy se projevil při silnějších srážkách, kdy docházelo k smyvům 

těchto dusíkatých hnojiv přímo do nádrže. Po zjištění vyšších koncentrací dusíku 

při pravidelných rozborech vody z jezera byla přijata opatření k odstranění tohoto 

negativního jevu. Bylo prováděna aplikace hnojiv ve formě tablet s menší koncentrací 

a v častějším časovém intervalu.

Druhým faktorem je snaha o zajištění kvality zdrojů vody, kterou je nádrž plněna.

Základním zdrojem vody pro zatápění jsou řízené přítoky z přeložky malých 

krušnohorských potoků, které protékají dvěma nádržemi rybničního typu v hustě obydlené 

oblasti s ne zcela dořešenou problematikou čištění odpadních vod. Vyznačují se však 

vysokou trofií, navíc jsou i zdrojem nežádoucích planktonofágních ryb a fytoplanktonu. 

Tyto negativní jevy se daří poměrně úspěšně eliminovat vlivem dvou nádrží na přítoku 
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do jezera. Jezero Chabařovice je zatím jediným případem velké, potenciálně eutrofní 

nádrže v České republice, kde se kombinací technických a biologických opatření zatím 

podařilo zvrátit přirozený vývoj směřující k vegetačnímu zákalu a udržet vysokou 

průhlednost odpovídající požadavkům na jeho budoucí využití.

5.2.2 Jezero Most

Řešení oživení Jezera Most

Vzhledem k ojedinělosti takovéto akce se jako nejrozumnější řešení jeví využití 

poznatků získaných při zatápění jezera Chabařovice.Samozřejmě nelze veškerá zjištění 

aplikovat až do důsledku, protože každá lokalita má své specifické podmínky.U Jezera 

Most jde zejména značnou hloubku která bude v části nádrže dosahovat až 75 m.

Zásadním parametrem nicméně zůstávají koncentrace živin. Tento parametr zásadně 

ovlivňuje způsob hospodaření (hnojení okolních rekultivovaných ploch) na pozemcích 

nacházejících se na březích jezera a na kvalitě dodávané vody z Ohře.S tímto také přímo 

souvisí průhlednost vody, která by se měla pohybovat v rozmezí  2- 10 m. 

Navrhuji na základě zkušeností z rekultivace příbřežních pozemků Jezera 

Chabařovice provádět hnojení sazenic na dolní doporučené hranici koncentrace i za cenu 

menších ročních přírůstků porostů a s tím i související delší pěstební péče.    

Přibližně 1,5 roku před ukončením zatápění navrhuji zajistit vysazení dostatečného 

počtu vhodných ryb (bolen dravý, štika obecná, sumec velký, candát obecný). Důvodem je 

dosažení dostatečné vodní plochy s hloubkou hladiny v rozmezí 5 – 15 m.V těchto  

oblastech dojde k zásadnímu procesům při  vývoji ekosystému jezera.Počet nasazené rybí 

obsádky se v prvním roce  bude pohybovat v rozmezí 5- 10 tis. kusů výše uvedených 

druhů.V dalších pěti letech lze předpokládat s nasazením cca 50 tis. kusů ryb.

Jako jeden z možných indikátorů kvality prostředí jezera jako nového krajinného 

prvku bude i výskyt vodních ptáků a ptáků pobřežní zóny. 

Na březích jezera i v jeho blízkém povodí vznikne za účelem rekreace spousta 

staveb, u nichž bude třeba velice důsledně řešit čištění odpadních vod z těchto objektů.

Dalším dlouhodobým úkolem k zajištění kvality vody v jezeře je i zajištění toho, 
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aby stavby, které vzniknou na březích ale i v celém povodí jezera měly již od počátku 

řešené čištění odpadních vod.

Kvalita vody jezera Most bude samozřejmě i výsledkem spontánně probíhajících 

samočisticích procesů, které jsou posilovány narůstajícím objemem vody a snižujícím se 

zastoupením mělkých litorálních partií. Významnou roli v postupné oligotrofizaci jezera 

hraje i selektivní využití čerpaných důlních železitých vod, které přispívá ke srážení 

fosforu ve vodním sloupci a jeho depozici v nerozpustné formě na dně jezera.

Plánované široké rekreační využití důlního jezera si vyžádá obsáhlý management, 

který by měl kromě očekávaných finančních nákladů na „běžnou hospodářskou údržbu“ 

zahrnovat systematický monitoring vývoje celého uměle vytvořeného ekosystému. 
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6  Z Á V Ě R

V této práci jsou popsány typy rekultivačních opatření v krajině po ukončení těžební 

činnosti povrchovým způsobem. Zvýšená pozornost je věnováno hydrickému způsobu 

rekultivace , který zejména v oblasti SHD najde uplatnění.V horizontu 30 – 50 let bude 

s největší pravděpodobností ukončena činnosti všech stávajících povrchových 

dolech.Dle současných vizí bude  nosnou kostrou  rekultivací právě  zatápění těchto 

zbytkových jam.V oblasti SHD se v současně době realizují dvě hydrické rekultivace a to 

lokalitě jezera Chabařovice a jezera Most.

Zaměřil jsem se na dvě oblasti a to na technické požadavky kladené na technologické 

zařízení nutné k dodávkám vody a dále na neméně důležitý faktor což je udržení 

požadované kvality vody v napuštěných jezerech v dlouhodobém horizontu.

K požadavkům na technologické vybavení zařízení k dodávce vody se tato otázka 

skloňovala zejména u jezera Most. Již od prvopočátku je nutné klást velký důraz na to aby 

v realizační dokumentaci byly podchyceny veškeré dostupné informace včetně 

rozpracovaných detailů jednotlivého zařízení.Zcela jistě by se tím předešlo komplikacím  

s počátečním provozem plunžrového uzávěru .

S dodávkou vody do jezera Most bezprostředně souvisí i technologické vybavení 

ČS Stranná a návrh  k zefektivnění systému ovládání čerpadel dodáním ještě jednoho 

frekvenčního měniče el. energie. Toto opatření výrazným způsobem přispěje 

k efektivnějšímu a provozně bezpečnějšímu systému dodávky vody do jezera Most.

Druhá oblast a to kvalita vody je poměrně složitější a vyžaduje komplexní přístup 

zejména s ohledem na využití pozemků a celého území nacházející se v povodí těchto 

jezer. Předpokládané využití takto vzniklých nádrží je rekreace jak na vodní ploše tak 

na příbřežních pozemcích.Zásadním kritériem je tedy udržení objemu živin v nádrži 

na takové úrovni aby nebyl umožněn vznik vodního květu.Tohoto lze dosáhnout tím, 

že veškeré vody přicházející do nádrží nebudou obsahovat živiny vzniklé například 

nedostatečným čištěním odpadních vod, nebude docházet ke splachům organických hnojiv 

požívaných v zemědělské výrobě, ale i při péči o porosty na plochách rekultivovaných 

výsypek. Další možností je regulace již vzniklé biomasy vhodnou rybí obsádkou. 
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Nelze očekávat, že vývoj všech plánovaných jezer v místech zbytkových jam 

po těžbě hnědého uhlí bude totožný (rozdílná geologická situace, morfologie, zdroje vody 

aj.). Soustavný monitoring sukcesního vývoje ekosystému jezer je, alespoň v prvních 

letech, zárukou odhalení nečekaných, nežádoucích, někdy i ireverzibilních vývojových 

trendů, které je možné včas patřičným způsobem korigovat.
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