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  1.  Úvod 

 

Těžba nerostného bohatství je důležitým aspektem našeho národního hospodářství.  

Na druhou stranu všechny způsoby těžby nerostných surovin způsobují újmu životnímu 

prostředí a výrazným způsobem mění původní ráz krajiny. Těžba má negativní vliv na životní 

prostředí, které se jen velice obtížně navrací do původního stavu, či alespoň tak, aby se 

původnímu stavu přiblížilo. 

Největší zásahy do původního rázu krajiny představuje povrchová lomová těžba, 

zejména za použití velkokapacitních kolesových a korečkových  rýpadel (obrázek č. 3). Pro 

efektivní a ekonomické vytěžení užitkového nerostu je nejprve nutné skrýt horniny a zeminy 

v nadloží a současně takto odklizenou horninu a zeminu umístit na vnější výsypku lomu, která 

stejně jako samotný lom narušuje původní tvar a ráz krajiny.   

Otvírka a další postup lomových prací, si žádá kácení lesů a ničení původního porostu 

krajiny. Postupně dochází k záboru zemědělské a lesní půdy, stěhování obyvatel z oblastí 

těžby, přeložkám komunikací a inženýrských sítí. Dopady těchto vlivů mají vliv jak na život 

člověka v regionu tak i na floru a faunu, které jsou touto negativní činností přímo či nepřímo 

ovlivňovány. 

Na vegetací nepokrytých plochách lomů a výsypek se mění původní mikroklimatické 

charakteristiky. Voda se odpařuje ve větší míře a dochází ke snižování vzdušné vlhkosti dané 

oblasti, což má za následek daleko větší prašnost. Hloubka lomů negativně ovlivňuje 

přirozené odvětrávání, čímž se oblast stává náchylnější k tvorbě inverzních stavů a tím i ke 

zhoršení stavu ovzduší v regionu. 

Další oblastí negativního vlivu na prostředí je ovlivňování toků povrchových a 

proudění  podzemních vod, jejich kvality i kvantity. Vlivem snižování hladiny podzemní vody 

dochází k vysušování okolí, ke ztrátám užitkové i pitné vody. Naopak ale také může docházet 

v důsledku velké akumulace podzemních vod k nežádoucím vlivům na povrch. Změnou 

horninového složení přetvořeného prostředí se většinou negativně vlivem nepropustných 

vrstev mění odtokové poměry oblasti. Snižuje se průsak dešťové vody a naopak dochází 

k většímu odtoku povrchové vody, k nekontrolovatelnému zamokřování pozemků.  
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Odstraňování škod a negativních důsledků hornické činnosti je celospolečenským 

problémem, jemuž musí být věnována značná pozornost. Jedná se o dlouhodobý proces, který 

musí reagovat na vývoj nejnovějších vědeckotechnologických postupů a znalostí v oblasti 

rekultivace krajiny a přírodního prostředí, aby odpovídala požadavkům dnešní společnosti. 

Krajina musí splňovat ekologické, ekonomické, zdravotní i estetické požadavky. Při 

plánování tvorby krajiny je nutné brát na zřetel nejen požadavky společnosti, ale i potřeby 

krajiny, návaznosti na stávající prostředí i předpokládaný konečný stav rekultivované krajiny 

v horizontu i několika desítek let. Je nutno uvažovat v souvislostech současných i budoucích, 

abychom dalším svým budoucím generacím zanechali co možná nejlepší životní prostředí při 

respektování zásad trvale udržitelného rozvoje regionu. 

Výběr vhodného způsobu rekultivace krajiny, území či prostoru je velice složitý 

proces, který musí vycházet z charakteristiky daného postiženého území jako jsou zeměpisná 

výška, klimatické podmínky , hydrosferické poměry, flora a fauna, potřeby obyvatelstva a 

infrastruktury.  

Budoucí využití krajiny by mělo být naplánováno ještě před vlastní devastující těžební 

činností tak, aby bylo možné krajinu vytvářet pro budoucí využití již v průběhu těžební 

činnosti. 

Cílem této práce je navrhnout, posoudit a vybrat vhodný způsob rekultivace prostoru 

odkaliště tak, aby vybraná varianta co možná nejlépe vyhovovala současným trendům 

v oblasti rekultivace krajiny postižené těžbou nerostných surovin a zároveň respektovala 

navrácení krajiny k původní podobě.  

Dle současně schválené územně plánovací dokumentace města Duchcov je navrženo 

v místě odkaliště Fučík, vybudování vodní nádrže o rozloze  vodní plochy přibližně 70ha, 

s hladinou vody  200m n.m. a maximální hloubkou 2,7m.  Součástí navrhované vodní nádrže i 

přednádrž, jejímž účelem je zlepšení kvality přitékající vody.  

Kapitola o energetických produktech a rekultivacích je koncipovány jako uvedení do 

problematiky možností využití, seznámení s teoretickými podklady problematiky 

energetických produktů a rekultivací.  

Následující kapitola je věnována historii dobývání uhlí v prostoru odkaliště Fučík, 

jeho současnému stavu, stávajícímu využití prostoru pro ukládání produkce popelovin z ELE, 
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neboť i toto všechno je důležitým podkladem  pro správný výběr vhodné varianty rekultivace 

dané lokality. 

Kapitoly čtyři a pět se věnují jednotlivým navrženým způsobům rekultivace prostoru 

odkaliště Fučík, jejich technickým podmínkám realizace i finanční náročnosti jednotlivých 

variant, tak aby bylo možné v závěru práce jednotlivé varianty porovnat, vyhodnotit a 

navrhnout nejvhodnější variantu pro nové uspořádání krajiny v dané lokalitě.  
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2.  Energetické produkty a rekultivace 
 
 

2.1. Energetické produkty 
 

Pro český průmysl mělo velký význam zejména přijetí nových zákonů o ovzduší, o 

odpadech a o posuzování vlivů na životní prostředí. Povinnosti obsažené v právních 

předpisech vedly podniky ke zpracování vlastních strategií, koncepcí a programů ochrany 

životního prostředí, jež jsou založeny většinou na dodatečné instalaci zařízení k omezování 

znečišťování, na výměně technologií, na využívání druhotných surovin, monitorování 

znečištění atd. 

 

 

Obr. č.  1: Celkový pohled na nakládací centrum v ELE 

 
Zdroj: ČEZ a.s., ELE 
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Právní předpis ČR, zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, stanovil povinnosti a 

požadavky při nakládání s odpady. Již v tomto zákoně měl původce odpadů povinnost co 

nejvíce omezovat vznik odpadů, vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování 

odpadů, využívat odpady jako druhotné suroviny a zajistit zneškodnění v případě, kdy není 

možné jejich využití. Za druhotnou surovinu byla podle zákona přitom považována surovina 

nebo materiály získané z odpadu, které jsou způsobilé k dalšímu využití. Zneškodnění odpadu 

bylo podle zákona definováno jako jeho ukládání, spalování nebo stabilizace. 

Zákon současně stanovil institut placení poplatků za ukládání odpadů. Poplatky měly 

kromě jiného stimulovat původce odpadů k minimalizaci množství ukládaných odpadů. 

Následující zákony o odpadech (č. 125/1997 Sb. a č. 185/2001 Sb., který byl 

novelizován zákony č. 281, 291, 297, 326/2009 Sb.) tento základní přístup původců odpadů 

zachovaly a jako motivaci přednostního využívání odpadů před jejich ukládáním zavedly 

zvyšování ročních sazeb za ukládání. V současné době upravuje nakládání s odpady zákon č. 

185/2001 Sb., o odpadech. Jeho návrh byl vypracován již s využitím příslušné legislativy EU. 

Odpady ze spalování uhlí a z čištění spalin z uhelných elektráren náležejí do skupiny 10 

"Odpady z tepelných procesů", resp. do podskupiny 10 01 "Odpady z elektráren a jiných 

spalovacích zařízení". Žádný z odpadů nepatří do kategorie "nebezpečný", všechny tyto 

produkty po spalování a odsiřování spalin náležejí do kategorie "ostatní". 

Veškerá produkce popílku a strusky do konce 90. let minulého století byla ukládána 

(plavena) pomocí tlakové hydraulické dopravy do prostoru odkališť, které byly většinou 

budovány ve vyuhlených prostorech povrchových dolů. Vlivem sedimentačního procesu 

docházelo k usazování dopravovaného materiálu a zároveň k vyplňování prostoru odkališť. 

Usazená voda byla následně využívána buď v uzavřeném okruhu hydraulického splavování 

nebo byla jako voda nadbilanční vypouštěna zpět do vodotečí.     

V rámci procesu ekologizace elektráren v 90. letech minulého století formou 

odsiřování spalin, došlo k minimalizaci využívání technologie hydraulické dopravy. Ta byla 

nahrazena technologií tzv. suchých odběrů. Suché odběry jsou předpokladem využití 

energetických produktů jako cenné suroviny. 

Moderním způsobem jsou v současnosti využívané tzv. suché odběry, které jsou 

předpokladem pro další využití cenné suroviny i pro ekologičtější způsoby ukládání nevyužité 

části odpadů. Jejich doprava na místo uložení probíhá pomocí korýtkových dopravních pásů, 

trubkových pásových dopravníků, nákladních automobilů, železnice popř. potrubím ve formě 
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husté suspenze.  Celkový pohled  na takové nakládací centrum v elektrárně Ledvice, odkud 

jsou produkty odváženy nákladními automobily či po železnici  je na obrázku č.1.  

Odpady, které vznikají při spalování uhlí v tepelných elektrárnách a v průběhu 

odsíření spalin, se nazývají energetické produkty. Je jich celá řada a lze je využít jako 

druhotné suroviny: 

− Popílek 

− Struska 

− Škvára 

− Produkt odsíření (Energosádrovec, REA produkt) 

Po vytvoření odpovídajících dokumentačních, technických, organizačních a 

obchodních podmínek se v souladu s právními předpisy stávají tzv. certifikovanými výrobky : 

− Stabilizát 

− Granulát 

− Aglomerát 

Energosádrovec je produkt nejčastěji používané metody odsíření v českých  

elektrárnách. Jedná se o metodu zvanou mokrá vápencová vypírka. Energosádrovec je často 

využíván jako podkladový materiál při stavbách silnic či železnic, výplň nahrazující uhlí ve 

vytěžených uhelných slojích, materiál pro terénní úpravy a modelování krajiny při 

rekultivacích. Nachází  využití v suchých maltových směsích. Všechno toto jsou možné 

způsoby nakládání s energosádrovcem, v některých případech i se směsí energosádrovce a 

popílku. Dále se připravují projekty pro využití energosádrovce, např. pro výrobu sádrových 

tvárnic nebo sádrotřískových desek. 

Popílek a škváru odebírají stavební firmy pro využití při výrobě betonů a malt. Popílek 

může působit jako aktivní i neaktivní složka (regulace tvrdnutí), struska a škvára zastává 

především funkci plniva. Popílek a škvára slouží i při výrobě cementu, cihel, umělého 

kameniva, popřípadě se přidávají do asfaltu. Strusku lze využívat také k výrobě náplní filtrů 

pro čistírny odpadních vod nebo využití popílku pro zneškodňování nebezpečných odpadů na 

základě sorpčních vlastností.. 
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V případě produktu  polosuché metody odsíření (REA produkt), ložového popela a 

úletového popílku z fluidních kotlů, stabilizátu či aglomerátu se vesměs jedná o materiály 

vhodné k využití pro stavební účely. Jejich předností je schopnost nabýt alespoň minimální 

pevnosti. Úpravou receptury stabilizátu (směs popílku a REA produktu odsíření nebo popele a 

popílku z fluidních kotlů, který se mísí s vodou ) a jeho ukládání za určitých podmínek lze 

připravit materiál, který splňuje všechny požadavky na těsnicí materiály pro skládky. 

Stabilizát po zatuhnutí dosahuje pevnosti až 10MPa a může být dosaženo velmi nízké 

propustnosti. Materiál v podobě stabilizátu, aglomerátu (směs popílku nebo popele s asi 25% 

vody) a deponátu (směs popele, energosádrovce a 25% vody) je úspěšně využíván k ukládání 

a tvarování v rámci technických rekultivací terénních úprav skládek, úložišť apod. před 

překrytím zeminou a konečnou úpravou povrchu. Stabilizát je velmi vhodným materiálem pro 

rekultivaci bývalých odkališť. Tyto materiály jsou též vhodné pro vyplňování prostor po 

povrchové těžbě uhlí a obnovení původního nebo tvorbu nového reliéfu krajiny. Certifikát 

stabilizátu z elektrárny Ledvice pro stavby násypů a zásypů v rámci zahlazování důsledků 

hornické činnosti, který je využívaný v rámci rekonstrukce odkaliště „Fučík“ , je uveden jako 

Příloha č. 1. 

 
 

2.2.  Rekultivace 
 
 

Rekultivace je jednou z forem krajinného plánování, kdy dochází k navrácení 

poškozené nebo zcela zničené krajiny lidskou činností  do původního stavu. Při tom se snaží 

odstranit či zmírnit nepříznivé dopady na životní prostředí změnou fyzikálních, chemických 

nebo biologických vlastností. Přehled oblastí s báňskými aktivitami na území ČR ukazuje 

obrázek č. 2.  

Snahou rekultivačních procesů je uvedení postižené oblasti do takového stavu, ve 

kterém by mohl fungovat soběstačný ekosystém a který by byl i esteticky přijatelný. Proto 

mezi hlavní cíle patří: 

− vhodné začlenění rekultivované oblasti do krajiny  

− vytvoření podkladu pro zdravé životní podmínky  
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− zvýšení ekologické stability území  

− zvyšování celkové vodní bilance  

− zvýšení biologické rozmanitosti v krajině  

− úprava nebo změna hospodářského využívání území  

− obnova půdního života,  

− zvyšování vrstvy půdy, optimalizace skladby půdy  

Tato forma krajinného plánování se zaměřuje především na plochy s nižšími stupni 

ekologické stability, jako jsou objekty odpadového hospodářství ( skládky odpadů ), plochy 

dotčené hornickou činností ( lomy, pískovny, doly, …) a oblasti kontaminovaného území ( 

čističky, zemědělské a průmyslové areály …)  

 

 

Obr. č.  2: Báňské aktivity na území ČR 

 
Zdroj: MŽP – Česká geologická služba 

 

 

První zmínky o rekultivacích byly zaznamenány ve 20. letech 20. století. Tehdy byly 

teoreticky a často i prakticky prosazovány některé principy ochrany přírody. Vývoj, který 



Bc. Martin Zechovský : Rekultivace prostoru odkaliště 

2010        - 9 - 

kladl důraz na ochranu a přirozený ráz krajiny, byl v roce 1948 přerušen. V současnosti se 

velmi obtížně k těmto ochranným principům navracíme. 

V padesátých letech probíhaly jednoduché rekultivace bez použití ornice. Hlavním 

způsobem zde bylo zatravňování a zalesňování s minimální úpravou pozemků. V šedesátých 

letech se začaly výrazněji upravovat pozemky. Docházelo k opětovnému využívání skryté 

ornice s cílem přednostní tvorby půdy. U lesnických rekultivací se začal prosazovat pestrý 

sortiment dřevin. 

V sedmdesátých letech se klade důraz především na tvorbu ekotypu. Dochází k 

upravování nové půdy, terénu ale i vzniká nový vodní režim. V osmdesátých letech se 

přechází k cílené tvorbě zemědělských , lesnických a vodních ekosystémů. Rozvíjí se sociálně 

efektivní rekultivace, kam patří letiště, rekreační vodní plochy, golfové hřiště aj. V 

devadesátých letech je snahou navrátit se k ochraně přírody a ke krajinnému rázu. Preferují se 

především lesnické rekultivace před zemědělskými. Dochází k vyvážení lesních, 

zemědělských a vodních ekosystémů a k tvorbě územního ekosystému. 

Ve 21. století se klade důraz na ekologii a plnou funkčnost krajiny, která by měla být 

víceúčelová ( ekologické, rekreační účely apod.). Často se plánují ještě před založením 

ekologicky nestabilních oblastí. 

Rekultivace můžeme dělit podle několika hledisek: 

− Podle úprav 

� Technické 

� Biologické 

− Podle druhu půdy 

� Zemědělské 

� Lesnické 

� Vodní 

� Rekreační  

 

Celkové objemy rekultivací území postižených těžbou výhradních nerostných surovin 

v roce 2007 zobrazuje tabulka č.1. Z uvedené tabulky lze vyčíst, že největší objemy 
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rekultivačních prací jsou realizovány na územích spojených převážně s těžbou uhlí, tj. 

v krajích Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském.   

 

 
Tabulka č.  1: Rekultivace po těžbě výhradních ložisek nerostných surovin v roce 2007 
                   DP = dobývací  prostor, plochy v hektarech (1km2 = 100ha) 

  Rekultivace rozpracované Rekultivace ukončené 

  zemědělské lesní vodní ostatní zemědělské lesní vodní ostatní 

  v DP 
mimo 
DP 

v DP 
mimo 
DP 

v DP 
mimo 
DP 

v DP 
mimo 
DP 

v DP 
mimo 
DP 

v DP 
mimo 
DP 

v DP 
mimo 
DP 

v DP 
mimo 
DP 

Česká republika 1 289 408 3 653 2 796 919 31 1 270 942 3 208 3 393 3 422 4 211 1 227 304 915 1 407 

Hlavní město Praha 1 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 4 

Středočeský 204 0 162 11 73 0 116 5 380 69 50 7 112 23 33 16 

Jihočeský 10 0 40 3 6 0 13 0 70 55 147 1 275 0 29 1 

Plzeňský 8 0 19 0 0 0 33 1 41 36 47 61 3 0 0 0 

Karlovarský 135 88 800 1 155 508 1 32 36 282 1 035 678 1 170 58 26 144 18 

Ústecký  624 297 1 706 1 504 43 29 850 879 899 2 024 1 431 2 901 348 205 447 1 319 

Liberecký 32 0 85 22 0 0 0 0 65 45 167 13 5 0 0 0 

Královéhradecký 34 0 44 5 2 0 12 0 40 7 65 2 57 39 6 14 

Pardubický 7 0 22 7 89 0 1 2 46 0 1 7 1 0 8 2 

Vysočina 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 28 3 0 0 2 2 

Jihomoravský 148 13 55 0 1 0 29 0 319 28 146 8 6 0 12 8 

Olomoucký 15 2 45 54 86 0 4 0 22 26 1 2 0 0 4 5 

Zlínský 25 0 0 0 0 3 0 2 48 2 31 0 130 6 98 4 

Moravskoslezský 46 7 674 35 108 1 171 16 994 65 630 36 232 5 132 14 

Zdroj: MŽP – Česká geologická služba 

 
 

Mezi technické rekultivace řadíme terénní úpravy a zemní práce. Terénními úpravami 

je zde myšleno : přesun zemin, její ukládání, rozprostírání, hutnění atd. K tomu využíváme 

nejrůznějších strojů : dozery, buldozery, příkopové pluhy a frézy a mnoho dalších. Při 

zemních pracích je snahou další využití skryté ornice. Důležitým úkolem , který zde řešíme , 

je určování objemů zemních prací. 

V případě biologické rekultivace se jedná o rekultivace, kdy upravujeme fyzikální a 

chemické vlastnosti půdy pomocí zemědělských a lesnických zásahů. Patří sem úprava půdní 

kyselosti a struktury, hnojení pro dodání živin, agrotechnická opatření ( kypření, válcování, 

smykování ). Neméně důležitou součástí je pěstování plodin.  

Zemědělské rekultivace jsou uplatňovány především v náhorních plošinách a jejich 

speciálních formách ( sady, vinice i na vhodně situovaných svazích ) . Lesnické rekultivace 

patří mezi nejdůležitější rekultivace, nejvíce se podílejí na ekologické stabilitě půd . Vodní 

rekultivace napomáhají k obnovení říčních systémů, zvyšování vodní bilance oblasti. 
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Rekreační rekultivace pak přispívají k zřizování rekreačních oblastí jako jsou vodní nádrže, 

golfová hřiště, letiště a podobně. 

Návrhu rekultivace musí předcházet pečlivý a podrobný průzkum, aby neuváženým 

zásahem nebyl zmařen původně sledovaný cíl. Při projektování je snahou využívat 

rekultivační zásahy i vzhledem k ostatním zájmům ( zájmy pozemkových úprav, životního 

prostředí, meliorací, …). Důležitým krokem je vyšetření erozní ohroženosti okolních 

pozemků. Při návrzích rekultivace je snahou preferovat ochranu zeleně a její rozšiřování, 

neboť má nejen estetický účinek, ale i ekologický.  

Mezi požadavky na výslednou krajinu patří ekologická vyváženost, kde za 

nejúčinnější stabilizační prvky je považována výsadba lesů, parků a umísťování vodních 

ploch. Dále pak ekonomická efektivnost, zdravotní požadavky, kvalita rekultivovaných půd a 

estetičnost.  

Proto, aby krajina splňovala všechny tyto aspekty, existují plány obnovy krajiny, 

kterým se říká prognóza a generel rekultivací. Na jejich základě se zvýšil podíl zemědělských 

rekultivací, což svědčí o velkém úsilí snižovat úbytky zemědělské půdy. Naopak se zmenšil 

podíl rekultivací lesnických a přibyly hektary vodohospodářských rekultivací.  

Vývoj celkové rekultivované plochy postižené těžbou nerostných surovin na území 

České republiky v letech 2003 - 2004 dokládá tabulka  č. 2.   

 
 
 

Tabulka č.  2: Vývoj rekultivací po těžbě nerostných surovin 

km2 2003 2004 2005 2006 2007 

Plocha s projevy těžby, dosud nerekultivovaná 806 822 760 697 663 

Rozpracované rekultivace 95 111 96 110 113 

Rekultivace ukončené od počátku těžby 160 169 170 178 181 

V
ýh

ra
d
n
í  

lo
ži
sk
a 

Rekultivace ukončené v daném roce 4 4 9 11 7,6 

Plocha s projevy těžby, dosud nerekultivovaná 14 16 16 17 16 

Rozpracované rekultivace 3 3 3 3 3 

Rekultivace ukončené od počátku těžby 2 2 2 2 2 

N
ev
ýh

ra
d
n
í  

lo
ži
sk
a 

Rekultivace ukončené v daném roce 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 

Zdroj: MŽP – Česká geologická služba 
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3.  Historie a současný stav 
 

Hornická činnost  oblasti Bíliny a Duchcova zanechala za sebou rozsáhlou devastaci 

krajiny. Více jak 150-ti letou intenzivní hlubinnou a lomovou těžbou  hnědého uhlí 

v podkrušnohorské oblasti severozápadních Čech došlo k zásadnímu ovlivnění charakteru 

krajiny.  

Otevřením povrchového dolu došlo k přerušení vodního toku Ledvického potoka a 

mimo jiné i k přerušení přeložky Kláštereckého potoka, která je zároveň ochranou proti 

povodňovým stavům  a slouží k odběru vody pro soustavu rybničních zařízení. Byly 

přerušeny veškeré vodní toky do města Duchcova. Zastupitelé  města Duchcov při 

vypracování 3. revize Územního plánu požádali o dopracování řešení celkové krajiny mezi 

městem, doly a průmyslem. Dlouholetým úsilím se podařilo po vzájemném pochopení mezi 

doly, elektrárnou a městem vytvořit komplexní krajinnou a vodohospodářskou studii – 

územně plánovací dokumentaci. 

 
 
 
Obr. č.  3: Kolesové rypadlo KU-800 

 
Zdroj: http://www.virklis.cz/ 
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Tato Územně plánovací dokumentace města Duchcov a obce Ledvice  je v současné 

době určujícím dokumentem pro další využití prostoru odkaliště „Fučík“,  které spadá do  

katastrálního území města Duchcov a obce Ledvice . Základem vodohospodářské koncepce 

územně plánovací dokumentace města Duchcov a obce Ledvice je vybudování vodní nádrže 

Ledvický rybník. Případný jiný způsob řešení rekultivace prostoru odkaliště, by si vyžádal 

změnu územně plánovací dokumentace. 

Odkaliště Fučík je báňsky vytěžený prostor (obrázek č. 4), který byl v minulosti 

předán elektrárně Ledvice pro ukládání popelovin vznikajících spalováním hnědého uhlí.  

V současné době to je jediný prostor pro ukládání energetických produktů z výroby 

elektrárny Ledvice. Na základě vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení ze dne 

17.11.1987 a 5.2.1990 lze ukládat popeloviny plavením do kóty 196,30m n.m. včetně 

koridorů.   

Kubatura odkaliště mezi kótami 185,00 až 196,30m n.m. je 7 706 395,53m3.   

Plocha odkaliště na kótě 196,30m n.m. je 954 222m2 

 
 
 
Obr.  č. 4: Vyuhlený lom Fučík – stav leden 1981  

 
Zdroj: ČEZ a.s.,ELE 

 
 

Odkaliště Fučík se nachází ve vyuhleném lomu v prostoru mezi Duchcovem a 

Ledvicemi. Dno a svahy odkaliště jsou tvořeny vnitřní výsypkou, z jižní strany je odkaliště 

odděleno sypanou dělící hrází od dobývacího prostoru  Severočeských Dolů, a.s. Od prostoru 

Duchcovského viaduktu je odkaliště odděleno ochranným pásem 350m. Jedná se o dělící hráz 

v úzké části koridoru pod Duchcovem, která  uzavírá bývalý výjezd kolejové dopravy z lomů 

Fučík a Pokrok do Úpravny uhlí Ledvice (obrázek č.5). 
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V současné době je plavena hydrosměs v podobě strusky, která je ukládána do 

redeponizačních kazet, ve kterých dochází k odvodňování strusky. Odvodněná struska je 

využívána v jednotlivých stavbách prováděné technické rekultivace. Odsazená voda a 

případná srážková voda je jímána do již zbytkového jezera odkaliště a plovoucí čerpací 

stanicí, která má výkon 2 750t/h = 750l/s a potrubím vratné vody je vedena z odkaliště zpět do 

elektrárny k dalšímu splavování strusky.   

Zařízení hydraulické dopravy je tvořeno následujícími objekty: 

− potrubí pro přívod hydrosměsi 

− rozvod hydrosměsi po odkališti 

− plovoucí čerpací stanice vratné vody 

− potrubí vratné vody 

− čerpací stanice drenážních vod 

− výtlak z drenážní čerpací stanice 

− obslužná komunikace 

− dělící hráz 

Sledované území se nachází v prostoru vyuhleného lomu "Fučík", který spadá dle 

regionálního členění území do mariánsko-radčické části severočeské hnědouhelné pánve. 

Podloží pánve tvoří horniny krystalinika, na které nasedají křídové sedimenty 

svrchnoturonského stáří zastoupené především vápnitými jílovci a vápenci. Nejvýznamnější 

fenomén území, tj. terciérní sedimenty začínají pestrými oligocénními tufity a pokračují 

mosteckým souvrstvím miocénního stáří, zastoupeným písčitojílovitými polohami charakteru 

bituminózních jílů, světlými žáruvzdornými jíly, pelosiderity a vložkami pískovců. 

Spodní lávku uhelné sloje tvořily bituminózní jíly, které se střídaly s proplástky 

xylitického uhlí. Spodní mezislojové souvrství oddělovalo spodní lávku od hlavní uhelné sloje 

a bylo tvořeno převážně uhelnými jíly, jíly s vložkami písků a písčitými jíly. Hlavní sloj byla 

v prostoru lomu "Fučík" již vytěžena a je zachována pouze jako ochranný pilíř duchcovského 

viaduktu o mocnosti 24 m. Svrchní písčitojílovité vrstvy v nadloží uhelné sloje představují 

písčité jíly s převažující pelitickou frakcí s vložkami pelosideritů. Písky s vložkami jílů tvoří 

místy polohy o mocnosti až 11m. Terciérní sedimenty jsou slabě tektonicky porušeny. 
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Obr. č.  5: Odkaliště Fučík – stav 2009 

 
Zdroj: ČEZ a.s, ELE 

 
 

Původní povrch terciérních sedimentů byl překryt terasovými akumulacemi 

zastoupenými zahliněnými štěrky a písky o mocnosti 0,5m - 5m. Na tyto sedimenty navazují 

ne zcela kontinuálně plošně rozšířené deluviální jíly a sprašové hlíny. 

Vytěžený prostor dolu "Fučík" byl částečně vyplněn vnitřními výsypkami charakteru 

písčitých jílů a jílů - zejména ve východní a jihovýchodní části.  

Hydrogeologické poměry vytěženého prostoru zcela odpovídají výše popisovaným 

geologickým poměrům. Jedná se o vyuhlený prostor po dřívější důlní činnosti s trvalým 

přítokem vody zbytkovým korytem Oseckého potoka a s průsakem podzemních vod, kde 

přirozená výška hladiny je uváděna 199,00 – 200,00m n.m. 

Ovlivnění prostoru odkaliště vodami z okolí je zanedbatelné a dochází k němu 

prakticky v prostoru ochranného pilíře duchcovského viaduktu dotací z uhelné sloje.  

Hladina vody ve zbytkovém jezeře odkaliště Fučík je udržována v současné době na 

kótě 189,50m, z důvodu ukládání stabilizátu – pasta  do budovaných koridorů, plovoucí 
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čerpací stanicí, kdy část vody je využívána v okruhu hydraulické dopravy popelovin z ELE. 

Zbývající vody jsou dle vodohospodářského povolení vypouštěny  do Ledvického potoka. 

ELE je vlastníkem většiny pozemků v prostoru odkaliště „Fučík“. Předpokládá se, že 

po ukončení rekultivace prostoru odkaliště „Fučík“, budou pozemky následně symbolicky 

prodány nebo darovány obcím, v jejichž katastrálním území se pozemky nacházejí.  
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4.  Rekultivace vodní 
 

 

Varianta vytváření vodní plochy v rámci vodní rekultivace v prostoru odkaliště Fučík 

představuje vybudovat vodní nádrž Ledvický rybník s kótou hladiny vody  200,00m n.m., o 

rozloze přibližně 70ha včetně navržené přednádrže pro usazování nečistot a zlepšení kvality 

vody. Přibližný stav po rekonstrukci je zakreslen na obrázku č. 6. ČEZ a.s., ELE ukládanými 

energetickými produkty vytváří pouze  reliéf  dna budoucí vodní nádrže.  

Podmínkou pro vytvoření vodní nádrže s povoleným ukládáním do kóty 196,30m n.m. 

je nutné uzavření prostoru jižní a západní strany odkaliště a dokončení ukládání popelovin 

produkovaných elektrárnou Ledvice do zbytkové jámy povrchového dolu Fučík. 

S touto variantou souvisí úprava zachování vodního toku, předpokládá přiblížení 

původních hydrologických poměrů, které byly vlivem důlní a lomové činnosti narušeny. 

Nová vodní plocha je tedy možnou odpovídající náhradou za rybníky, které musely ustoupit 

těžbě uhlí v údolí Ledvického potoka.  

Výška hladiny navrhované  vodní plochy je v úrovni 200m n.m., a souvisí s 

gravitačním odvodněním jihozápadní části města Duchcov. V postižené oblasti dochází 

k znehodnocování ploch zamokřením, k  podmáčení základů, zatápění sklepních prostor a 

podobně. Předpokládá se, že nádrž bude využívána pro zachytávání povrchové vody v případě 

vyššího úhrnu dešťových srážek a v jarním období tání sněhu. Výšku hrází je nutné volit 

s ohledem předpokládané tvorby vln v odhadované výšce 0,8m  - 1,0m. Proto výška 

uvažované hráze by pak měla odpovídat 203m n.m. 

Z důvodu proběhlé hornické činnosti došlo k přerušení přirozeného odtoku slojových a 

podzemních vod, čímž došlo k trvalému zvýšení jejich hladiny, což má neblahé následky pro 

okolí. Zvýšená hladina  podzemní vody je též příčinou trvalého přítoku podzemních vod do 

zbytkového jezera, odkud musí být trvale přečerpávána do Ledvického potoka  plovoucí 

přečerpávající stanicí. 

Pro účelnost a plnou funkčnost uvažované vodní nádrže, včetně hodnotně 

zrekultivované a přirozeně fungující krajiny a možnosti rekreačního vyžití obyvatelstva,  je 

nutné  zajistit přirozený přítok a odtok vody s možností úplného vypuštění rybníka. Dále je 

nutné zajistit dostatečný přítok čisté vody, aby z důvodu zhoršené kvality vody nádrže 
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nedocházelo k zarůstání vod řasami a vodními rostlinami a dále jejich odumírání a rozkladu, 

čím by docházelo k znečištění a hygienické závadnosti.  

Dno rybníka bude dotvarováno postupným ukládáním stabilizátu – pasta  dle 

zamýšleného budoucího reliéfu dna rybníka.   

Navržená odkalovací přednádrž má zachytit zeminu splavovanou zejména při 

zvýšených průtocích v potocích, které budou přivádět vodu z povodí výsypky Pokrok. Ze 

stejného důvodu bude do přednádrže sváděna i přepadová voda z rybníka Plemlpe. Navíc 

přednádrž bude přístupná z komunikace, což umožní použití také mechanizace při čištění 

přednádrže od naplavených nečistot. 

Vybudování trasy svedení Oseckého potoka do odkalovací přednádrže si vyžádá zásah 

do terénu. Předpokládá se přítok otevřeným za tímto účelem prohloubeným korytem z důvodu 

přirozeného odtoku vod z jihozápadní části města Duchcov. Trasa probíhá v místech 

deponovaných spraší, které budou odtěženy a využity při úpravě okolí rybníka. I toto by mělo 

významně přispět ke zlepšení provětrávání města Duchcov a odtoku studeného znečištěného 

vzduchu města ve směru k rybníku zejména v době inverzního počasí.  

Základním požadavkem realizace ukládání stabilizátu je snížení hladiny vody ze 

současné úrovně 189,5m n. m na 188m n. m. z důvodu zvýšení únosnosti naplaveného 

podloží. Technologie ukládání stabilizátu požaduje ukládání do suchého prostoru. Tento 

požadavek by měl být naplněn buď výstavbou šesti nových čerpacích studen vyvrtaných do 

tělesa odkaliště. Dna nových studní budou na kótě 185m n. m. Čerpání drenážních vod v době 

ukládání stabilizátu zajistí snížení hladiny pod úroveň ukládání a v době provozování vodní 

nádrže zajistí  trvalé snížení podzemní vody. A nebo gravitačním odvedením podzemních vod 

do stávajícího systému odvodnění SD – DB, kterým zajišťují dle zákona následné soustředění 

a úpravu důlních vod před jejich vypouštěním do vod povrchových. 

Dno vodní nádrže by mělo být pozvolně klesající k okolní jižní hrázi, kde bude 

nejhlubší místo nádrže. V těchto místech bude realizováno vypouštění vodní nádrže, které 

bude vyhovovat přirozené obměně vody i běžným biologickým procesům probíhajících 

v přírodních rybnících. Reliéf budoucího dna rybníka je tvořen postupným ukládáním 

stabilizátu od kóty 190m n. m. do koty 196,3m n.m. Vyplnění prostoru pod úrovní kóty 190m 

n. m. bude provedeno nasypáním směsí popílku a strusky. Dotvarování dna bude provedeno 

formou ukládání optimálně vlhčeného stabilizátu z důvodu požadované zhutnitelnosti a 

propustnosti ukládané vrstvy. Dno bude utěsněno vrstvou jílovitých zemin. Svahy 
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vytvořeného reliéfu budoucí nádrže budou realizovány ve dvou částech. Část pod vodní 

hladinou bude tvořena vrstvou směsi štěrku a štěrkopísku, z důvodu minimalizace víření dna. 

Plocha nad úrovní budoucí hladiny bude povezena rekultivační zeminou o mocnosti 0,5 – 

1,5m v celé ploše. Předpokládané objemy takto použitých materiálů činní 440 000m3 suchého 

stabilizátu, 275 000m3 štěrkopísků a 350 000m3 rekultivační zeminy. 

 

 

Obr. č.  5: Vodní nádrž + Přednádrž 

 
Zdroj: ČEZ a.s, ELE + vlastní nákres 

 
 

Břehy budoucí nádrže by měli tvořit rovinaté a mírně svažité plochy a antropogenním 

půdním profilem 0,5 - 1,0m. Břehy bude tvořit zeleň s plošně převažujícím travním porostem. 

V prostoru se předpokládá též výsadba dřevin, kombinace remízků osázených dřevinami se 

zachováním dvouřadého ochranného pásma ze dřevin. Zelený pás budovaný na upraveném 



Bc. Martin Zechovský : Rekultivace prostoru odkaliště 

2010        - 20 - 

svahu bude oddělovat jižní část města Duchcov průmyslovou zónu města od nové vodní 

nádrže 

Komunikační systém cest, který by měl  krajinu doplňovat, budou tvořit komunikace 

s charakterem lesní cesty v celém prostoru nově tvořené oblasti. Systém komunikací bude 

navazovat na komunikaci  zřízenou v rámci rekultivace Severočeských dolů a umožní přístup 

do zrekultivovaného prostoru. 

Finanční náročnost vodní rekultivace ve formě vodní nádrže představuje objem 

finančních prostředků v celkové odhadované výši 780 700 tis. Kč. Z toho provozní náklady 

spojené s ukládáním stabilizátu z ELE včetně technických opatření před ukládáním na vlastní 

plochu odkaliště jsou vyčísleny na 348 250 tis. Kč. Celkové pořizovací investiční náklady 

spojené s uzavřením jižní a východní části odkaliště, vybudování obvodové hráze včetně 

vybudování výpustního a přešívacího objektu a zatěsnění dna jílovitou zeminou jsou 

odhadovány na 356 800 tis. Kč. Pořizovací provozní náklady ve formě biologické rekultivace, 

tedy osázení a zatravnění rekultivované plochy v okolí vodní nádrže jsou odhadovány na 

celkovou sumu 25 650 tis. Kč. Odhad nákladů investora na dokončení rekreační vodní nádrže, 

v souvislosti s řešením případné špatné kvality vody je 40 000 tis. Kč. 

Dále pak odhad ročních provozních nákladů rekreační vodní nádrže je 10 000 tis. Kč 

v závislosti na kvalitě podzemní vody, možnosti její využití a četnosti čerpání a následného 

vypouštění v případě nezajištění kvality vody. V letních měsících může docházet z důvodu 

nedostatečné výměny vody (nedostatečný objem přítokových vod) ke květu vody, což může 

vést i ke zvýšeným nákladům, než zde uváděným  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bc. Martin Zechovský : Rekultivace prostoru odkaliště 

2010        - 21 - 

5.  Rekultivace ostatní 
 

Dalšími variantami pro rekonstrukci prostoru odkaliště Fučík jsou varianty počítající 

se zasypáním zbytkového lomu materiálem z ELE a SD. 

 
 

5.1. Rekreační – příměstská zeleň - lesopark 
 
 

Varianta rekreační rekultivace ve formě lesoparku počítá vybudovat v prostoru 

vyuhleného lomu Julius Fučík příměstskou rekreační klidovou zónu tak, aby uvedená lokalita 

mohla sloužit zejména pro duševní oddych a odpočinek v příjemném a klidném prostředí 

lesoparku pro občany nejen Duchova a Ledvic, ale i širšího okolí. Nově zrekultivovaná plocha 

by měla přinést místo, kde by  se lidé mohli ve svém volném čase scházet, odpočívat a klidně 

trávit volný čas. Měl by zde vzniknout rekreační prostor pro příjemné procházky v klidném a 

zeleném prostředí, dále možnost sportovního vyžití ve formě kondičního běhání, walkingu či 

cykloturistiky. Přibližný stav po rekonstrukci  ve formě lesoparku je zakreslen na obrázku č.6. 

Varianta předpokládá změnu vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

s navýšením stávající povolené kóty ukládání ze 196,30m n m. na kótu 199 – 200m n.m. 

V tomto případě bude vytvořen prostor pro uložení cca 1 000 000m3 energetických produktů 

ELE nebo skrývkových zemin z hornické činnosti SD. 

Jelikož v současné době jsou všechny práce v prostoru odkaliště „Fučík“ prováděny 

v souladu s územně plánovací dokumentací města Duchcov směrem k vodní rekultivaci 

prostoru odkaliště, je nutné pro zahájení realizace rekreační rekultivace s příměstskou zelení 

provést likvidaci stávajících staveb a technologií, přemístit stávající trafostanici na nové 

místo, nastartovat proces zrušení vodohospodářského díla. Dále je nutné pro vlastní realizaci 

rekultivace příměstskou zelení zajistit trvalé snížení hladiny podzemní vody a odčerpání 

zbytkové vody z odkaliště.  

Základním požadavkem realizace ukládání stabilizátu je snížení hladiny vody ze 

současné úrovně 189,5m n. m na 188m n. m. z důvodu zvýšení únosnosti naplaveného 

podloží. Technologie ukládání stabilizátu vyžaduje nezakládat ukládaný stabilizát do vodního 

prostředí. Řešení uvedeného požadavku vyžaduje vybudování drenážních per v ploše 
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odkaliště s  napojením do připravovaného drenážního systému důlních vod v prostoru za 

současnou jižní hrází odkud by voda  měla gravitačně odtékat. 

Nejspodnější místa odkaliště budou vyplněny směsí popílku a strusky tak, aby celý 

prostor zarovnala na úrovni kóty 190m n.m. Nad touto kótou se předpokládá vyplnění 

prostoru stabilizátem - pasta až do úrovně kóty 199,00m n.m, jak elektrárně umožní nově 

vydané územní rozhodnutí a stavební povolení.  Pro vyplnění prostoru  nad 199,00m n.m a 

vytvarování nové  krajiny v návaznosti na okolní terén bude využita směs  výsypkové zeminy 

z důlní činnosti Severočeských dolů. Použitá skrývková zemina bude na místo dopravována 

nákladní automobilovou dopravou.  

Varianta rekreační rekultivace příměstská zeleň předpokládá nutnost rekultivovat 

celkem plochu rovnající se 100ha. V prostorách, kde jako podkladový základ rekultivované 

plochy je použit stabilizát je nutno pro potřeby rekultivace navést rekultivační zeminu o 

mocnosti vrstvy 1,5m. Jedná se celkem asi o 60ha plochy. Na 40ha rekultivovaného prostoru, 

místa kde spodní vrstvu tvoří horniny po lomové činnosti či výsypková hornina z hornické 

činnosti SD, je nutné navést rekultivační zeminu o mocnosti vrstvy 0,5m. Pro rekultivaci 

prostoru odkaliště je tedy nutné navést  1 100 000m3 objemu zeminy pro rekultivaci. Mocnost 

rekultivační zeminy vychází z potřeb biologické rekultivace tak, aby kořenový systém zeleně, 

využité k rekultivaci prostoru,  získal požadované množství živin a vláhy pro zdravý růst 

rostlin.  

Konečná verze úpravy rekultivovaného prostoru odkaliště počítá s kombinací plošně 

rozptýlené zeleně s převažujícím travním porostem. Plocha rekultivovaného prostoru bude 

uměle vytvořena systémem rovinatých a mírně svažitých ploch s půdním profilem 1,5m. 

Použité dřeviny vytvoří remízy s nepravidelným tvarem a různých velikostí na obvodu 

lemovány dvojitou řadou keřů. Okraj území bude osázen dvouřadým pásem stromů, který 

bude plnit funkci polopropustného větrolamu. Dále poslouží jakou izolační pás pro omezení 

přízemního proudění vzduch, zachytávání půdních a prachových částic, sněhu či víření nebo 

roznášení spadaného listí po okolí. 

Celý prostor bude propojen komunikačním systémem cest s charakterem lesní cesty, 

který bude navazovat na komunikaci zřízenou v rámci rekultivace Severočeských dolů a měl 

by umožnit přístup do nové krajinné oblasti.   

 Prostor může být doplněn malou vodní nádrží, velikostí přibližně do 1ha. 



Bc. Martin Zechovský : Rekultivace prostoru odkaliště 

2010        - 23 - 

Finanční náročnost krajinářské rekultivace ve formě lesoparku představuje objem 

finančních prostředků v celkové odhadované výši 838 750 tis. Kč. Z toho provozní náklady 

spojené s ukládáním stabilizátu z ELE  jsou vyčísleny na 453 750 tis. Kč. Celkové pořizovací 

investiční náklady pro vyplnění prostoru výsypkovou zeminou z hornické činnosti SD, 

navezení rekultivační zeminy a terénní úpravy povrchu jsou odhadovány na 310 000 tis. Kč. 

Pořizovací provozní náklady ve formě biologické rekultivace, tedy osázení a zatravnění 

rekultivované plochy jsou odhadovány na celkovou sumu 75 000 tis. Kč.  

 

 

Obr. č.  6: Varianta Lesopark 

 
Zdroj: ČEZ a.s, ELE + vlastní nákres 
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5.2. Rekreační – lesopark se sportovními aktivitami 
 
 

Varianta rekreační rekultivace ve formě lesoparku se sportovními aktivitami počítá 

vybudovat v prostoru vyuhleného lomu Julius Fučík příměstskou rekreační a sportovní zónu 

tak, aby uvedená lokalita mohla sloužit zejména pro aktivní oddych a odpočinek, sportovní 

aktivity v příjemném a klidném prostředí lesoparku pro občany nejen Duchcova a Ledvic, ale 

i širšího okolí. Nově zrekultivovaná plocha by měla přinést místo, kde by  se lidé mohli ve 

svém volném čase scházet, odpočívat a aktivními sportovními aktivitami naplňovat svůj volný 

čas. Měl by zde vzniknout rekreační prostor pro aktivní sportovní aktivity jako jsou golf, 

kopaná, odbíjená, tenis, a případně další sportovní aktivity. Pro maminky a nejmenší 

návštěvníky rekreační zóny pak zde budou vybudovány dětská hřiště a prolézačky. Přibližný 

stav po rekonstrukci  ve formě lesoparku se sportovními aktivitami je zakreslen na obrázku 

č.7. 

Varianta předpokládá změnu vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

s navýšením stávající povolené kóty ukládání ze 196,30m n m. na kótu 199 – 200m n.m. 

V tomto případě bude vytvořen prostor pro uložení cca 1 000 000m3 energetických produktů 

ELE nebo skrývkových zemin z hornické činnosti SD. 

Jelikož v současné době jsou všechny práce v prostoru odkaliště „Fučík“ prováděny 

v souladu s územně plánovací dokumentací města Duchcov směrem k vodní rekultivaci 

prostoru odkaliště, je nutné pro zahájení realizace rekreační rekultivace s příměstskou zelení a 

sportovními aktivitami provést likvidaci stávajících staveb a technologií, přemístit stávající 

trafostanici na nové místo, nastartovat proces zrušení vodohospodářského díla. Dále je nutné 

pro vlastní realizaci rekultivace zajistit trvalé snížení hladiny spodní vody a odčerpání 

zbytkové vody z odkaliště.  

Základním požadavkem realizace ukládání stabilizátu je snížení hladiny vody ze 

současné úrovně 189,5m n. m na 188m n. m. z důvodu zvýšení únosnosti naplaveného 

podloží. Ukládání stabilizátu vyžaduje nezakládat ukládaný stabilizát do vodního prostředí. 

Řešení uvedeného požadavku vyžaduje vybudování drenážních per v ploše odkaliště s  

napojením do připravovaného drenážního systému důlních vod v prostoru za současnou jižní 

hrází odkud by voda  měla gravitačně odtékat. 
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Nejspodnější místa odkaliště budou vyplněny směsí popílku a strusky tak, aby celý 

prostor zarovnala na úrovni kóty 190m n.m. Nad touto kótou se předpokládá vyplnění 

prostoru stabilizátem - pasta až do úrovně kóty 199,00m n.m, jak elektrárně umožní nově 

vydané územní rozhodnutí a stavební povolení.  Pro vyplnění prostoru  nad 199,00m n.m a 

vytvarování nové  krajiny v návaznosti na okolní terén bude využita směs  výsypkové zeminy 

z důlní činnosti Severočeských dolů. Použitá skrývková zemina bude na místo dopravována 

nákladní automobilovou dopravou.  

Varianta rekreační rekultivace příměstská zeleň předpokládá nutnost rekultivovat 

celkem plochu rovnající se 100ha. V prostorách, kde jako podkladový základ rekultivované 

plochy je použit stabilizát je nutno pro potřeby rekultivace navést rekultivační zeminu o 

mocnosti vrstvy 1,5m. Jedná se celkem asi o 60ha plochy. Na 40ha rekultivovaného prostoru, 

místa kde spodní vrstvu tvoří horniny po lomové činnosti či výsypková hornina z hornické 

činnosti SD, je nutné navést rekultivační zeminu o mocnosti vrstvy 0,5m. Pro rekultivaci 

prostoru odkaliště je tedy nutné navést  1 100 000m3 objemu zeminy pro rekultivaci. Mocnost 

rekultivační zeminy vychází z potřeb biologické rekultivace tak, aby kořenový systém zeleně, 

využité k rekultivaci prostoru,  získal požadované množství živin a vláhy pro zdravý růst 

rostlin.  

Konečná verze úpravy rekultivovaného prostoru odkaliště počítá s kombinací plošně 

rozptýlené zeleně s převažujícím travním porostem. Plocha rekultivovaného prostoru bude 

uměle vytvořena systémem rovinatých a mírně svažitých ploch s půdním profilem 1,5m. Na 

zrekultivované ploše, v její jihozápadní části bude vybudováno veřejné golfové hřiště se šesti 

jamkami o předpokládané rozloze asi 25ha. V západní části rekultivované oblasti by pak měla 

vyrůst víceúčelová sportoviště a hřiště. Hřiště s umělým povrchem na kopanou, odbíjenou, 

házenou, hokejbal či další míčové hry. Pískové hřiště pro plážový volejbal či  plážovou 

kopanou. Také se počítá s vybudováním dětského hřiště a prolézaček pro malé návštěvníky. 

Po obvodu celé rekonstruované oblasti by mohl dále například vzniknout asfaltový in-line 

okruh pro rekreační jízdu na in-line bruslích či jiné prostory pro další sportovní aktivity. Další 

rozšíření a vylepšení zařízení pro sport a aktivní odpočinek záleží na investičních možnostech 

měst Duchova a Ledvic, do jehož katastrálního území daná lokalita patří. 

Okraj území bude osázen dvouřadým pásem stromů, který bude plnit funkci 

polopropustného větrolamu. Dále poslouží jakou izolační pás pro omezení přízemního 
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proudění vzduch, zachytávání půdních a prachových částic, sněhu či víření nebo roznášení 

spadaného listí po okolí. 

Celý prostor bude propojen komunikačním systémem cest s charakterem lesní cesty, 

který bude navazovat na komunikaci zřízenou v rámci rekultivace Severočeských dolů a měl 

by umožnit přístup do nové krajinné oblasti, ale i sportovní vyžití ve formě aktivního využití 

hřišť a sportovišť, sportovních procházek, kondičního běhu, in-line bruslení či cykloturistiky. 

 Prostor může být doplněn malou vodní nádrží, velikostí přibližně do 1ha. 

 

 

Obr. č.  7: Varianta Lesopark se sportovními aktivitami 

 
Zdroj: ČEZ a.s, ELE + vlastní nákres 
 

 

Finanční náročnost krajinářské rekultivace ve formě lesoparku se sportovními 

aktivitami představuje objem finančních prostředků v celkové odhadované výši 909 200 tis. 
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Kč. Z toho provozní náklady spojené s ukládáním stabilizátu z ELE  jsou vyčísleny na 

453 750 tis. Kč. Celkové pořizovací investiční náklady pro vyplnění prostoru výsypkovou 

zeminou z hornické činnosti SD, navezení rekultivační zeminy a terénní úpravy povrchu jsou 

odhadovány na 310 000 tis. Kč. Pořizovací provozní náklady ve formě biologické rekultivace, 

tedy osázení a zatravnění rekultivované plochy a dále výstavba sportovišť a hřišť jsou 

odhadovány na celkovou sumu 145 450 tis. Kč.  

 

 

5.3. Přirozená sukcese 
 
 

Jedná se o přírodě blízký způsob rekultivace, kdy dochází k samovolnému nástupu 

rostlinných druhů. Příroda si sama určí, co je pro ni v daném prostoru nejideálnější. Tedy 

která flora a fauna v dané lokalitě bude nejlépe prosperovat. Toto by mělo krajině vtisknout 

přirozený ráz a rozšíření co největšího spektra druhů rostlin a živočichů.  

Varianta předpokládá změnu vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

s navýšením stávající povolené kóty ukládání ze 196,30m n m. na kótu 199 – 200m n.m. 

V tomto případě bude vytvořen prostor pro uložení cca 1 000 000m3 energetických produktů 

ELE nebo skrývkových zemin z hornické činnosti SD a po úpravě rekultivační zeminou, 

popřípadě zatravněním plochy, ponechání přirozenému působení přírody.  

Jelikož v současné době jsou všechny práce v prostoru odkaliště „Fučík“ prováděny 

v souladu s územně plánovací dokumentací města Duchcov směrem k vodní rekultivaci 

prostoru odkaliště, je nutné pro zahájení realizace rekreační rekultivace s příměstskou zelení 

provést likvidaci stávajících staveb a technologií, přemístit stávající trafostanici na nové 

místo, nastartovat proces zrušení vodohospodářského díla. Dále je nutné pro vlastní realizaci 

rekultivace zajistit trvalé snížení hladiny podzemní vody a odčerpání zbytkové vody 

z odkaliště.  

Nutným požadavkem pro zahájení ukládání stabilizátu je snížení hladiny podzemní 

vody ze současné úrovně 196m n.m na 189m n.m. Ukládání stabilizátu vyžaduje nezakládat 

ukládaný stabilizát do vodního prostředí. Řešení uvedeného požadavku vyžaduje vybudování 

drenážních per v ploše odkaliště s  napojením do připravovaného drenážního systému důlních 

vod v prostoru za současnou jižní hrází odkud by voda  měla gravitačně odtékat. 
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Nejspodnější místa odkaliště budou vyplněny směsí popílku a strusky tak, aby celý 

prostor zarovnala na úrovni kóty 190m n.m. Nad touto kótou se předpokládá vyplnění 

prostoru stabilizátem - pasta až do úrovně kóty 199,00m n.m, jak elektrárně umožní nově 

vydané územní rozhodnutí a stavební povolení.  Pro vyplnění prostoru  nad 199,00m n.m a 

vytvarování nové  krajiny v návaznosti na okolní terén bude využita směs  výsypkové zeminy 

z důlní činnosti Severočeských dolů. Použitá skrývková zemina bude na místo dopravována 

nákladní automobilovou dopravou.  

 

Obr. č.  8: Mapa okolí Duchova z roku 1768  

 
Zdroj: ČEZ a.s, ELE + vlastní nákres 
 

 

Varianta rekultivace přirozená sukcese předpokládá nutnost rekultivovat celkem 

plochu rovnající se 100ha. V prostorách, kde jako podkladový základ rekultivované plochy je 

použit stabilizát je nutno pro potřeby rekultivace navést rekultivační zeminu o mocnosti 

vrstvy 1,5m. Jedná se celkem asi o 60ha plochy. Na 40ha rekultivovaného prostoru, místa kde 

spodní vrstvu tvoří horniny po lomové činnosti či výsypková hornina z hornické činnosti SD, 

je nutné navést rekultivační zeminu o mocnosti vrstvy 0,5m. Pro rekultivaci prostoru odkaliště 

je tedy nutné navést  1 100 000m3 objemu zeminy pro rekultivaci. Mocnost rekultivační 
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zeminy vychází z potřeb biologické rekultivace tak, aby kořenový systém zeleně, využité 

k rekultivaci prostoru,  získal požadované množství živin a vláhy pro zdravý růst rostlin.  

Konečná verze úpravy rekultivovaného prostoru odkaliště počítá s přirozeným 

nastoupáním podzemních vod s přetokem do Ledvického potoka, včetně následného 

zamokření prostoru odkaliště. Tedy návrat k původnímu rázu krajiny před zahájením hornické 

činnosti v tomto prostoru, kdy z historických map okolí měst Duchcova a Ledvic je patrné, že 

mokřiny se původně v tomto prostoru opravdu nacházeli. Na obrázku č. 8 je historická mapa 

okolí Duchova z roku 1768. 

Finanční náročnost krajinářské rekultivace ve formě přirozená sukcese představuje 

objem finančních prostředků v celkové odhadované výši 773 750 tis. Kč. Z toho provozní 

náklady spojené s ukládáním stabilizátu z ELE  jsou vyčísleny na 453 750 tis. Kč. Celkové 

pořizovací investiční náklady pro navezení rekultivační zeminy a terénní úpravy povrchu jsou 

odhadovány na 310 000 tis. Kč. Pořizovací provozní náklady ve formě biologické rekultivace, 

tedy půdní úprava a zatravnění rekultivované plochy jsou odhadovány na celkovou sumu 

10 000 tis. Kč.  
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6.  Posouzení variant 
 
 

Výběr nejvhodnější varianty rekultivace prostoru odkaliště je velice složitý a 

komplexní proces, v rámci kterého je nutné posoudit, která z nabízených variant pro danou 

lokalitu bude právě tou nejhodnější. Dále je nutno posuzovat varianty z hlediska lidského 

společenského využití, jaké možnosti společenského vyžití obyvatelstva dané varianty nabízí. 

Z hlediska finančních nákladů, jak lze ekonomicky či zda vůbec, danou variantu realizovat. 

Ale také z hlediska  přírody s ohledem na floru a faunu dané oblasti, jaký vliv budou varianty 

z hlediska životního prostředí  či jaký stav krajiny byl v minulosti,  je současnosti i co se 

plánuje do budoucnosti.   

Z tohoto celkového pohledu má jistě nezanedbatelný význam řešení připravované 

rekultivace zbytkové jámy Dolů Bílina. Po dotěžení po roce 2030 (v případě prolomení limitů 

těžby po roce 2050) na tomto místě by mělo vzniknout jezero Maxim o rozloze přibližně 

1 000ha, hloubkou jezera 150m, obvod vodní plochy by měl měřit 16km a lokalita by se měla 

stát významným rekreačním prostorem s dopadem nejen místním ale minimálně 

středoevropským.  

Výběr jiné varianty než vybudování vodní nádrže Ledvického rybníka si vyžádá 

provedení změny v územně plánovací dokumentaci města Duchcov a obce Ledvice. 

Výběru nejvhodnější varianty způsobu rekultivace by měla předcházet široká diskuze 

občanů a zastupitelstev  dotčených obcí neboť se dá předpokládat, že to budou právě oni, 

kterých se ve svém konečném důsledku všechny přednosti a možnosti, ale negativa zvolené 

varianty dotknou nejvíce.  

Celkové finanční náklady na jednotlivé způsoby rekultivace prostoru odkaliště 

„Fučík“, včetně rozdělení na nákladové skupiny ukazuje tabulka  č.3. Jedná se o odhadované 

náklady z hlediska možného investora stavby.  

Z uvedených vyčíslených nákladů vyplývá, že z hlediska ekonomického, je 

nejvýhodnější varianta rekultivace přirozené sukcese o celkových nákladech 773 750 tis. Kč. 

Naopak ekonomicky nejnevýhodnější je varianta rekreační – lesopark se sportovními 

aktivitami při celkových odhadovaných nákladech ve výši 909 200 tis. Kč, kde velkou část 

celkových nákladů tvoří pořizovací náklady spojené zejména s výstavbou hřišť a sportovišť  

ve výši cca 70 000 tis Kč . 
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Tabulka. č. 3: Finanční náklady rekultivace prostoru odkaliště 

  

Provozní 
náklady               
[tis. Kč] 

Pořizovací 
Investiční               
[tis. Kč] 

Pořizovací 
provozní               
[tis. Kč] 

Náklady 
investora               
[tis. Kč] 

Náklady 
pořizovatele               
[tis. Kč] 

Celkem               
[tis. Kč] 

Vodní  348 250 356 800 25 650 40 000 10 000 780 700 

Lesopark 453 750 310 000 75 000     838 750 

Lesopark se sportovišti 453 750 310 000 145 450     909 200 

Přirozená sukcese 453 750 310 000 10 000     773 750 
Zdroj: ČEZ a.s, ELE + vlastní výpočet 
 
 
 

V případě společenského přínosu pro obyvatele regionu je velice těžké rozhodnout, 

která varianta osloví největší spektrum lidí všeho věku. Myslím si, ale že by to měla být 

varianta, která nabízí nejširší spektrum aktivit k odpočinku a rekreaci, ať už ve formě 

aktivního sportovního vyžití či oddychu v klidném prostředí zeleně. Z tohoto pohledu se 

v nabídce vyžití nejvariabilnější  a  nejširší zdá varianta rekreační – lesopark se sportovními 

aktivitami, právě díky široké nabídce sportovišť, kterou lze ještě v rámci investičních 

možností obcí Duchova a Ledvic dále rozšiřovat a vylepšovat.  

Naopak nejmenší přínos k bezprostřednímu využití pro obyvatelstvo bude mít varianta 

v podobě rekultivace přirozená sukcese, kdy se předpokládá ponechat prostor přirozenému 

působení  přírody a její vlivům. V tomto případě využití obyvatelstvem bylo asi nejmenší.  

Přirozená sukcese, jako způsob rekultivace dané lokality, ale představuje naopak 

nejvhodnější variantu řešení pro místní floru a faunu. Samovolný nástup rostlinných a 

živočišných druhů představuje možnost rozšíření velkého spektra rostlin a živočichů, kteří do 

tohoto prostředí přirozeně patří a kterým bude tento prostor nejvíce vyhovovat. Krajině se 

tímto  způsobem navrátí přirozené druhy rostlin a živočichů. 

Pro výběr nejvhodnější varianty rekultivace prostoru odkaliště „Fučík“ jsem sestavil 

tabulku č. 4 s vyhodnocením popsaných variant navrhovaného řešení prostoru odkaliště. 

Jednotlivé varianty jsem bodově ohodnotil v závislosti na pořadí výhodnosti jednotlivých 

variant a pohledu, dle kterého jsou jednotlivé varianty posuzovány. Nejvýhodnější řešení 

získává 4 body, nejméně vhodné řešení získává 1 bod.  

 



Bc. Martin Zechovský : Rekultivace prostoru odkaliště 

2010        - 32 - 

Tabulka č.  4: Porovnání vhodnosti variant 

  

Finanční 
náročnost 

Společenský 
přínos 

Životní 
prostředí 

Změna ÚPD 
Celkem 
bodů 

Vodní  3 2 1 4 10 

Lesopark 2 3 3 3 11 

Lesopark se sportovišti 1 4 2 3 10 

Přirozená sukcese 4 1 4 3 12 
Zdroj: Vlastní ohodnocení  

 

Po ohodnocení výhodnosti či nevýhodnosti dané varianty řešení rekultivace a po 

celkovém sečtení takto dosažených bodů, se jako nejhodnější variantou pro rekultivaci 

prostoru odkaliště Fučík jeví varianta krajinářské rekultivace formou přirozené sukcese, která 

by měla krajině navrátit původní ráz z doby před započetím hornické činnosti v tomto 

prostoru. Tato varianta je bezesporu nejvýhodnější pro danou lokalitu z hlediska životního 

prostředí, neboť příroda sama si v tomto případě určí, co je zde pro ni nejvhodnější.  

 Jako druhou nejvýhodnější variantou řešení rekultivace prostoru odkaliště je rekreační 

rekultivace ve formě lesoparku, která má hlavně přinést obyvatelům dané lokality z přilehlé 

zástavby měst Duchcova a Ledvice  možnost relaxace a aktivního  odpočinku.    
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7.  Závěr 
 

Ve své práci jsem se snažil vybrat nejvhodnější variantu rekultivace prostoru 

odkaliště.  

V současné době územně plánovací dokumentace města Duchcov a obce Ledvice 

předpokládá vybudovat v prostoru odkaliště „Fučík“ vodní nádrž Ledvický rybník o rozloze 

vodní plochy přibližně 70ha, s hladinou vody na kotě 200m n.m. a maximální hloubkou 2,7m, 

včetně navržené přednádrže pro zlepšení kvality přitékající vody. Všechny prováděné práce 

v prostoru odkaliště k tomuto záměru také směřují. ELE v současné době rekultivuje plochu 

odkaliště ukládáním stabilizátu v souladu v ÚPD. Ukládaným stabilizátem z ELE dochází 

k tvarování prostoru odkaliště pro další výstavbu vodní nádrže. Severočeské doly a.s. – Doly 

Bílina připravují záměr vyplnění prostoru až po jižní hráz odkaliště a vytvoření koridoru pro 

vedení inženýrských sítí, odvodnění, komunikace a železniční tratě. Budoucí technické a 

biologické rekultivace by měly navazovat na již provedené úpravy okolí odkaliště.  

Jako alternativu pro tento způsob rekultivace  nabízím rekultivace ve formě rekreační 

zóna lesopark, či lesopark doplněný o sportovní a rekreační vybavení, popřípadě ponechání 

prostoru přirozenému působení přírodních vlivů tak, aby přirozenou cestou došlo k obnově 

původního přírodního stavu lokality. Všechna tato řešení mají své výhody i nevýhody, své 

kladné i záporné stránky pro okolí.  

Na základě porovnání finančních nákladů jednotlivých způsobů řešení rekultivace 

prostoru odkaliště, jejich společenskému přínosu pro okolí ale i vhodnosti z hlediska stavu 

životního prostředí, posouzení výhod či nevýhod jednotlivých variant způsobů rekultivace 

dané  lokality, se jako nevhodnější způsob obnovy, jeví krajinářská rekultivace ve formě 

přirozené sukcese, která má vrátit přírodě přirozený ráz z doby před zahájením hornické 

činnosti. Jedná se o přírodě blízký způsob řešení rekultivace dané lokality, kdy příroda sama 

by si měla vybrat pro ni  nevhodnější druhy flory a fauny pro danou lokalitu na základě 

přirozených podmínek dané lokality.  

Jako druhá v pořadí je rekultivace rekreační s příměstskou zelení ve formě lesoparku. 

Tato varianta přináší klady a společenský užitek obyvatelům dané lokality a myslím si, že 

není ani nijak v rozporu s moderními trendy rozvoje životního prostředí. Zelené travnaté 

plochy s převažujícím travním porostem a vysazené dřeviny utvoří koridor pro možnost 
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migrace rostlin a živočichů. Vybraná varianta řešení by měla přinést prostor pro duševní 

oddych a odpočinek, ale i možnost aktivního sportovního vyžití na ve formě kondičního 

běhání, walkingu či cykloturistiky. Varianta rekultivace příměstskou zelení ve formě 

lesoparku navíc umožňuje různá variantní řešení, která  lze realizovat i v pozdější době. 

Pokud si to situace bude vyžadovat, a budou pro to finanční prostředky lze prostor dále 

upravovat a vybavovat směrem ke aktivním sportovním aktivitám či doplnění o malou vodní 

plochu. 

Předpoklad ukončení ukládání stabilizátu, na základě v současné době platného  

územního rozhodnutí a stavebního povolení, které povoluje ukládání energetických produktů 

z výroby elektrárny Ledvice  ukládat popeloviny plavením do kóty 196,30m n.m. včetně 

koridorů,  je v letech 2020 – 22. Po této době by bylo možné realizovat stavbu vodní nádrže 

Ledvický rybník. V případě změny zemního rozhodnutí a stavebního povolení ve smyslu 

povolení ukládat popeloviny nad kótu 196,30m n.m. je předpoklad ukončení ukládání 

stabilizátu v letech 2023 – 25 a po této době lze realizovat ostatní varianty řešení rekultivace 

prostoru odkaliště. 

Myslím, že mnou navrhovaná varianta způsobu řešení rekultivace prostoru odkaliště 

má své přednosti a opodstatnění. Zda ovšem bude tato varianta realizována, či bude v prostoru 

odkaliště bude vybudována vodní nádrž, jak předpokládá současná ÚPD, či nakonec bude 

realizována některá jiná varianta řešení,  ukáže až čas. Vše záleží na výsledku široké diskuze a 

vzájemné shodě mezi ČEZ, a.s., SD, občany a zastupiteli dotčených obcí. Bez vzájemné 

shody všech zúčastněných se může i pečlivě vybraná a dobře realizovaná rekultivace stát 

nevhodným řešením. 
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