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Anotace 
Následky hornické činnosti (lomové a hlubinné těžení nerostných surovin) 

jsou velkou zátěží pro životní prostředí a následná rekultivace dotčených ploch je 

dlouhodobý a těžký proces. 

Bakalářská práce popisuje zpětné uvedení devastované plochy po 

následku hornické činnosti způsobem technické a biologické rekultivace, která 

zahrnuje úpravu vodního režimu povrchu výsypky a zbytkové jámy Lomu 

Chabařovice, kdy zbytková jáma po těžbě uhlí je zaplavována vodou a náhradou 

za lom vznikne rozlehlá rekreační zóna s jezerem pro všestranné využití. 

Klíčová slova: lom, jezero, zatopení, rekreace, uhlí, nerostné suroviny, životní 
prostředí 
 

 

Summary 

Consequences of mining activities (deep mining and quarry based mineral 

extraction) are a great burden on the environment and the subsequent reclamation 

of the land is a long and difficult process.  

The thesis describes restoration of an area devastated by mining activities 

in a manner of technical and biological reclamation, which includes a modification 

of water regime of the dumping surface and the residual pit surface in Chabařovice 

Quarry where the coal mine residual pit is to be flooded  and a large leisure time 

area with a reservoir is to be created as a replacement for the quarry. 

Keywords: quarry, reservoir, flooding, recreation, coal, mineral extraction, 
environment 
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Sb, - sbírky 
SHD - Severočeské hnědouhelné doly 
SHP - Severočeské hnědouhelná pánev 
SHR - Severočeské hnědouhelný revír 
VŠB-TUO - Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 
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1. ÚVOD 

V současné době bydlím v Ústeckém kraji, narodil jsem se, vyrůstal a stále 

žiji v Teplicích. Vzhledem k tomu, že má babička s dědou pracovali v 50. a 60. 

letech 20. století na povrchovém dolu Barbora v Oldřichově u Duchcova, mně 

příroda a zvláště hornická činnost v Severočeském hnědouhelném revíru zajímala 

už od dětství. Nejvíce jsem se zajímal o rekultivaci kolem vody, neboť mám rád 

vodní sporty a jsem rybářem, proto jsem si nově vznikající vodní plochu způsobem 

hydrické rekultivace po ukončení těžby hnědého uhlí v povrchovém lomu 

Chabařovice vybral za téma pro svou bakalářskou práci. 

1.1 Procesy získávání nerostných surovin 

Současný svět a život na Zemi jsou ohrožovány řadou vlivů, zejména 

nadměrným čerpáním přírodních zdrojů, obrovským transportem hmot, vysokou 

výrobou a spotřebou energie, produkcí látek a odkládáním a hromaděním 

odpadních látek poškozující životní prostředí. Zemská kůra je zdrojem pevných, 

kapalných a plynných   nerostných surovin. Jejich těžba má značný  vliv na krajinu 

a životní prostředí. Různé způsoby těžby mají různý vliv na další vývoj, zejména 

na reliéf krajiny. Celosvětově se ročně vytěží asi 6 km³ látek označovaných jako 

nerostné suroviny [4].  

Dosud převládají mechanické způsoby těžby nerostných surovin. Surovina 

s hlušinou se při nich dostávají na povrch v původním nezměněném stavu. 

Mechanická těžba značně porušuje vzhled krajiny. V krajině postižené těžbou 

dominují antropogení tvary reliéfu - tvary uměle vytvořené činností člověka (např. 

haldy, lomové stěny a prohlubně). Hnědé uhlí, některé rudy (např. železné rudy 

s malým obsahem kovu), keramické a stavební hmoty a sklářské suroviny se těží 

povrchově, v lomech [4]. 
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Při chemickém způsobu těžby vychází surovina na povrch v upravené 

podobě (např. kuchyňská sůl a uran se získávají mj. i podzemním loužením 

hornin). Chemické způsoby těžby ohrožují povrchové i podzemní vody. Těžba uhlí 

je nejintenzivnější a nejrozšířenější těžební činností narušující krajinu. Pro řadu 

států -  včetně ČR, mají velký význam ložiska energetických surovin, poněvadž je 

na nich dosud z velké části závislá jejich výroba elektrické a tepelné energie. 

Negativní důsledky těžby uhlí můžeme u nás pozorovat zejména na Ostravsku, 

dále pak v Podkrušnohoří [4].       

1.2 Těžba uhlí 

Přechod od hlubinné k povrchové (lomové) těžbě hnědého uhlí měl od 

počátku negativní vliv na krajinu a ŽP. Projevil se velkým záborem půd a rušením 

sídel, vznikem vytěžených lomových prostor nebývalé rozlohy, navršením 

výsypek, narušením povrchové vodní sítě a poklesem hladiny podzemní vody, 

rozvojem průmyslu navazujícího na těžbu, komplexním znečišťováním prostředí a 

znehodnocením zemědělské a lesnické produkce a hygienické i estetické hodnoty 

krajiny ve velkém rozsahu. Sokolovská a severočeská hnědouhelná pánev patří 

mezi největší v Evropě. Příprava těžby i těžba samotná jsou zdrojem velkého 

hluku a prašnosti. Otevřené těžní jámy a tepelné elektrárny spalující hnědé uhlí 

s vysokým obsahem síry, popelovin a radioaktivních látek jsou zdrojem emisí (ŽP 

je zamořováno popílkem, oxidem siřičitým, dehtovitými a radioaktivními látkami) 

[4]. 

Vytěžené jámy se buď zasypávají a rekultivují, nebo se nechají zaplavit 

vodou a mohou pak případně sloužit i pro rekreaci. Dobře by měla být uvážena 

lokalizace výsypek, poněvadž výrazně ovlivňují vzhled krajiny. Výsypky ukládané 

mimo těžní jámy jsou nadúrovňové, o rozloze až několika set hektarů a výšce 

několika desítek metrů. S ohledem na potřebu co nejmenšího záboru půdy a na 

budoucí využití výsypek pro zemědělské a lesnické účely je vhodné zeminy 

ukládat etážovým způsobem a nahoře vytvořit velkou plošinu. Výsypky se 

rekultivují pro zemědělské, sadovnické a lesnické účely. Pokud jsou v blízkosti 

větších sídel, zakládají se na nich příměstské parkové lesy [4]. 
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Hlubinná těžba uhlí nevyvolává tak rozsáhlé přemisťování materiálu jako 

těžba povrchová, ale i při hlubinné těžbě vznikají odvaly (haldy) tvořené hlušinou 

vyvezenou z dolů a odpady z úpraven uhlí. Na jednu tunu vytěženého černého 

uhlí připadá (0,4–0,7 t) těchto odpadů. Materiál z hald bývá používán k vyplňování 

vytěžených podzemních prostor. S hlušinou se na haldy dostávají kromě určitého 

množství uhlí také různé uhelné příměsi, které na vzduchu podléhají rychlé oxidaci 

a bývají příčinou samovznícení, což způsobuje znečišťování ovzduší. Hlubinná 

těžba je provázena deformacemi zemského povrchu, tj. poklesy poddolovaných 

území. Tyto poklesy se nazývají pinky. Poklesy vedou až k úplné destrukci 

původního reliéfu krajin, povrchové vodní sítě a režimu podzemních vod. Dochází 

k trvalému zaplavení nejnižších partií pokleslých území a ke vzniku bezodtokových 

lokalit. S poklesávajícím terénem klesají železniční tratě, vozovky silnic, mosty, 

inženýrské sítě a ohroženy jsou budovy i celé obce [4].  

1.3 Cíl práce 

Těžba nerostných surovin lomovým i hlubinným dobýváním představuje 

nejen ekonomický přínos, ale i rozsáhlou devastaci krajiny, její produktivity, 

estetické i sociální hodnoty. Vzniklé celospolečenské problémy se pak řeší 

náročnými nápravnými opatřeními, které se stávají  nedílnou součástí legislativně 

požadovaného způsobu zahlazení následků těžební činnosti. Jedním 

z nejvýznamnějších projevů těžebních organizací při péči o budoucí charakter 

obnovované krajiny jsou i prováděné rekultivace, jejichž úkolem je úprava 

poškozeného území tak, aby vyhovovalo nejen současným společenským 

potřebám dotčeného regionu, ale plnilo i původní funkce biologické, zejména pak 

vodohospodářské [1]. 

Cílem mé bakalářské práce je představit  historii, současnost a budoucnost 

první vodohospodářské revitalizace devastované plochy velkého povrchového 

dolu v České republice, u kterého po dokončení těžby hnědého uhlí v lomu 

Chabařovice, sanační a rekultivační práce dospěly do stádia, kdy zbytková jáma 

po těžbě uhlí je zaplavována vodou, kde náhradou za lom vznikne rozlehlá 

rekreační zóna s jezerem pro všestranné využití  - pro rekreaci, oddych, turistiku, 

sport, rybolov a případné další aktivity. 



Jiří Franěk: Napouštění jezera – zatápění zbytkové jámy Lomu Chabařovice 

2010                                                                                                                                    4 

2. CHARAKTERISTIKA STÁTNÍHO PODNIKU PALIVOVÝ 
KOMBINÁT ÚSTÍ, KTERÝ ZAJIŠŤUJE NAPOUŠTĚNÍ 
JEZERA 

Zvláštnost historie vývoje ústecko-chabařovické oblasti se odráží hlavně 

v tom, že existovala značná roztříštěnost důlních majetků. V 19. století bylo 

intenzivně dolováno na malých dolech, pouze velkokapitálové společnosti mohly 

zajišťovat velkoplošné systematické dobývání. Před 2. světovou válkou těžilo 

v ústecko-teplické oblasti asi 10 hnědouhelných dolů. Těžilo se formou hlubinného 

dobývání, lomové dobývání bylo provozováno pouze v okrajových partiích ložiska, 

kde byla sloj mělce uložena. V roce 1946 byl vydán statut národních průmyslových 

podniků a na jeho podkladě byly ustaveny Severočeské hnědouhelné doly, 

národní podnik Most, pod jehož správou byla organizována většina důlních 

podniků [11]. 

Po částečném útlumu hlubinného dobývání v 60. letech se na tomto území 

začalo vlivem výhodných geologických podmínek prosazovat povrchové dobývání 

hnědého uhlí. V roce 1968 byl předmět podniku rozšířen o výrobu tlakového plynu 

a vedlejších produktů z hnědého uhlí. Významným mezníkem byl rok 1977, kdy 

byla zahájena těžba uhlí v lomu Chabařovice. S národním podnikem byla 

sloučena Tlaková plynárna a název byl změněn na SHR – Palivový kombinát 

Antonína Zápotockého, národní podnik Úžín. K poslední změně názvu došlo 

v roce 1991 na Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem a v roce 

1992 byl vyčleněn z působnosti podniku PKÚ závod Tlaková plynárna [11]. 

2.1 Lom Chabařovice 

Provedena byla rozsáhlá změna dobývacích prostorů rozdělením, zejména 

pak sloučením ploch do výsledného dobývacího prostoru. Hlavním odběratelem 

uhlí byla Tlaková plynárna, vybudovaná v přímém sousedství povrchového dolu 

Antonín Zápotocký. Dalšími odběrateli byly Teplárna Trmice a tepelné elektrárny. 

V provozech tlakové plynárny se vyráběl svítiplyn, vedlejší plynárenské produkty, 

jako dehet, čpavková voda, kapalný dusík, kapalný kyslík, fenolový a aromatický 

koncentrát.  
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Prioritním důvodem otevření lomu Chabařovice a hlavním úkolem těžby bylo 

zajišťovat dodávky uhlí (pro svůj nejnižší obsah síry v ČR (0,33%), jakož také  i 

ostatních  karcinogenů, nejlépe vyhovovalo podmínkám pro minimalizaci zátěže 

ŽP v době inverzních stavů), popelem chudého – Pc pro Tlakovou plynárnu Úžín. 

Přebytek uhlí převážně kvality popelem bohatého – Pb, bylo prostřednictvím 

pásové dopravy dodáváno do Teplárny Trmice a dále bylo distribuováno 

prostřednictvím vagónů ČSD ostatním odběratelům a do tepelných elektráren 

v ČR, které jej deponovaly a vytvářely si z něj havarijní rezervu pro dobu inverzí 

[11]. 

2.2    Koncepce lomu a těžba (Historie) 

Koncepce lomu byla velkostrojová – 4x velkostroje na těžbě skrývky a 3x 

velkostroje v těžbě uhlí. Těžbu prvního a druhého řezu zajišťovalo kolesové 

rypadlu KU 800, na třetím a čtvrtém řezu těžilo kráčivé korečkové rypadlo RK 

5000 a na posledním pracovním horizontu těžila dvě korečková rypadla RK 400. 

(viz. archivní obrázek č.1). Dále na vnějších výsypkách byly nasazeny zakladače 

ZP2500, ZP 1500 a dva zakladače ZP 6600. Doprava na uhlí byla pásová o šířce 

dopravníku 1200 a 1800 mm. K uvedeným velkostrojům byla nasazena pomocná 

mechanizace (pásové vozy, překladače pásového dopravníku a buldozeru, 

lopatová rýpadla aj.) [11]. 

 

 
 
 
 

 

                                                                                       

    Obr. 1 – těžba v lomu Chabařovice [ 11 ]  
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Lom Chabařovice těžil velkou část uhelné sloje, která byla v minulosti 

přerubána hlubinným dobýváním, což na mnoha místech komplikovaly ložiska, 

nezavalené důlní prostory, což představovalo možnost vzniku požárů, ohňů, 

nebezpečí propadnutí aj. Do technologie těžby bylo začleněno kromě drcení také 

uhelné jednořezové prádlo. Vytěžené uhlí se upravovalo již v uhelném lomu na 

pásových linkách pomocí drtičů, které zajišťovaly optimální kusovitost uhlí, dále 

pak částečnou selekci uhlí – hlušina. Před vstupem na uhelné depo, se čtyřmi 

redeponovacími kolesovými stroji, byla vybudována hrubá drtírna, která byla po 

čase odstraněna, neboť drtiče na lomu stačily zajistit potřebnou velikost zrna. 

Jemná drtírna byla vybavena diskovými a kladivovými třídiči pro výrobu palivových 

a topných směsí. Na třídírně probíhalo vlastní třídění – ruční vybírání hlušin zrna, 

zejména pak třídění na rotačních třídičích. Na uhelném prádle bylo realizováno 

praní s výchozími produkty -  prané uhlí, Pb prach a hlušina. Výsledné produkty 

byly expedovány odběratelům [11]. 

2.3 Ukončení těžby v lomu 

Postup porubní fronty lomu Chabřovice probíhal podle plánu, až do roku 

1988, kdy se lom kriticky přiblížil k chabařovické ocelárně, která již měla být  

zlikvidována. Na žádost vedení ocelárny se rozhodlo o zalomení porubní fronty 

s cílem prodloužit životnost ocelárny. Tato varianta si vyžádala vysoké investice. 

Lom pak postupoval, až do roku 1991, kdy bylo Usneseními vlády ČR č. 331 a 444 

z roku 1991 rozhodnuto o zastavení lomu Chabařovice.  

Byly stanoveny závazné linie dostoupení těžby hnědého uhlí se současným 

požadavkem na změnu dobývacího prostoru a na odepsání zásob za takto 

vymezenou linií. Dle těchto usnesení byly provedeny odpisy zásob vynětím 

z evidence a převodem do nebilančních, dále byl lom na základě usnesení vlády 

č. 691 z roku 1992 mezi útlumové lomy [11]. 

Při postupném omezování těžby uhlí a skrývky zůstávala otevřená otázka 

způsobu likvidace samotné zbytkové jámy, kde v podstatě byly řešeny dvě 

varianty – suchá a mokrá. Situace byla složitá, řešení značně náročné a hledání 

vyhovujících závěrů nesmírně obtížné a zdlouhavé [11]. 
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Na základě velmi dlouhých jednáních „Sdružení pro revitalizaci území 

dotčeného těžbou Lomu Chabařovice“ na všech úrovních od obcí počínaje, 

ministerstvy konče, byla odsouhlasena varianta – mokrá. Volba této varianty byla 

ovlivněna nutností vybudování chybějící rekreační oblasti pro obyvatele Ústí nad 

Labem a okolní obce v území zdevastovaném dlouhodobou hornickou činností, 

ale i velmi vysokými náklady, které by bylo zapotřebí vynaložit na zasypání jámy 

do úrovně původního terénu. V červnu 1993 byl zpracován, předložen a následně 

dne 13.10.1993 Ministerstvem průmyslu a obchodu schválen – Technický projekt 

likvidace a sociální program lomu Chabařovice, na jehož základě byly uvolňovány 

finanční prostředky na likvidaci lomu [11]. 

Lom Chabařovice v posledních letech před svým uzavřením těžil 3 500 000 

tun uhlí a 12 500 000 m³ nadložních zemin za rok. Po dobu těžby v lomu 

Chabařovice bylo vytěženo celkem 61,5 mil. tun nízkosírnatého kvalitního 

hnědého uhlí, 9,3 mil. m³ výklizových hmot a 256,1 mil. m³ skrývky [11]. 
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3. OD PŘÍPRAVY AŽ PO NAPOUŠTĚNÍ JEZERA 

V květnu 1995 byla na likvidaci lomu vypracována zpráva EIA, neboli 

posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 244/1992 Sb., a v závěrech posudků bylo 

uvedeno zatížení ústeckého regionu škodlivinami v roce 1992, (viz. tabulka č.1), 

dále byly Ministerstvu životního prostředí ČR doporučeny dva způsoby řešení [8]. 

Tabulka 1 – zatížení ústeckého regionu škodlivinami v roce 1992 [ 6 ], [ 8 ]  

EMISE Množství v t/rok Lom Chabařovice Teplárna Trmice
        t/rok            %        t/rok            %

Tuhé látky - popílek 4 087 92,67 2,26 1 605 39,27
SO2 15 450 6,49 0,05 4 886 39,24
NOx 7 450 15,3 0,21 2 162 29,02
CO 1 441 5,6 0,39 údaj není
CO2 417 1,44 0,35 údaj není  

 
 

První způsob řešení navrhoval revokaci usnesení vlády k rozšíření 

dobývacího prostoru lomu Chabařovice v souvislosti s likvidací skládky 

Spolchemie. 

Druhý způsob řešení navrhoval, že pokud bude revokace usnesení vlády 

odmítnuta, tak se má ukončit těžba v lomu Chabařovice v roce 1996 a při splnění 

souboru podmiňujících opatření postupně provést „suchou“ rekultivaci [6], [8]. 

Útlum těžební činnosti probíhal v souladu s přijatými závěry. Definitivní 

koncepce byla stanovena až na základě závěrů EIA v červnu 1996. V prosinci 

1996  byl zastaven provoz třídírny i prádla a od  dubna 1997 skončila veškerá 

těžba, zpracování a odbyt uhlí [8], [11]. 

Dále byl podle zákona č. 44/1998 Sb., - (Horní zákon), zpracován,  

schválen závodním lomu - Plán likvidace, který byl předložen OBÚ v Mostě 

k povolení hornické činnosti. Při správním řízení o povolení hornické činnosti se 

k plánu vyjadřovali a zaujímali stanoviska – PKÚ, OBÚ, vlastníci dotčených 

pozemků, jednotlivé dotčené obce, KÚ Ústí nad Labem, správci inženýrských sítí 

aj. [8]. 
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Po   několika  jednáních  byla hornická činnost povolena dnem 14.9.1998 

(do současné doby byl Plán likvidace doplněn 36 doplňky, řešícími dílčí 

problematiku sanačních a rekultivačních prací). Součástí plánu byl ve smyslu 

vyhlášky ČBÚ č. 104/89 Sb., i plán sanací a rekultivací - Generel rekultivací, který 

byl schválen rozhodnutím MŽP ČR v dubnu 1999 [11]. 

3.1 Technická opatření před napouštěním 

Po ukončení těžby lomu bylo za pomoci technologického celku TC2  

(kolesové rýpadlo KU 800, pásová doprava DPD 1800 mm a zakladače ZP 6600) 

prováděno zatěsňování a zasypávání dna.  Veškeré chodby ústící do prostoru 

lomu byly prozkoumány, zaměřeny a dokonale zazděny. V  položí sloje se 

nacházelo  ložisko keramických jílů s vysokým obsahem titanu (14%), které bylo 

separátně odtěženo, uloženo na depo mimo plochu budoucího jezera a jíly byly 

prodány německým  keramickým  závodům. Postup lomu při těžbě byl úpadním 

směrem a tak vnitřní výsypka byla zakládána na ukloněnou podložku a pod ní byl 

vybudován rozsáhlý drenážní systém. Bylo nutné drenážní systém před 

zasypáním dna propojit s budoucími jezerními vodami dvěma propojovacími 

objekty, jinak by při zasypání spodní části drenážního systému vznikl ve 

výsypkách vodní sloupec až několik desítek metrů a ten by ohrožoval stabilitu 

výsypkového tělesa [8], [11]. 

Zbytková jáma byla vytvarována jak na dobývací, tak na výsypkové straně 

do profilů odpovídajícím  dlouhodobé stabilitě. Těžbou byl na dobývací straně 

zmenšován generální svah a byla vytvářena vhodná plocha pro budoucí rekreaci – 

koupaliště. Celé dno lomu pak bylo převrstveno výsypkou sypanou pouze 

hloubkovou etáží o mocnosti 15 m. V místech, kde se vnitřní výsypka přimykala ke 

sloji, byl formou výškové etáže vytvořen těsnící klín. Takto bylo zajištěno, že sloj 

původně obnažená těžbou na západě, severu a východě je dokonale utěsněna. 

Na jihu byla sloj odtěžena a je tam výsypka. Tyto práce následně ovlivnily 

morfologii dotčeného území a vyvolaly nutnost dílčích úprav ve způsobu a rozsahu 

technické a biologické rekultivace [8]. 
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Zastavovaná těžební technologie, včetně pomocné mechanizace, 

nemovitosti, mobilní buňky, materiál, náhradní díly na velkostroje, pásová 

doprava, uhelné prádlo, depa aj., byly nabízeny důlním společnostem a ostatním 

zájemcům. Technologie, včetně nabízených náhradních dílů, o které nebyl zájem, 

byla fyzicky zlikvidována. V březnu 2000 byl zastaven i poslední technologický 

celek a dnem 15. června 2001 bylo zahájeny zatápění zbytkové jámy lomu 

Chabařovice – budoucího jezera Chabařovice [11]. 

3.2 Zdroje napouštění jezera 

Jezero je napouštěno ze 3x zdrojů vody - 4 způsoby. První zdroj vody byl 

z retenční nádrže Kateřina v obci Modlany – a) prostřednictvím bývalého 

požárního řadu, jednalo se o potrubí průměru Js 300 mm, které bylo v minulosti 

využíváno jako požární řad na hašení zápar a důlních ohňů (napouštění bylo 

zastaveno 10.2.2002) – b) spodní výpustí Kateřinské nádrže do koryta bývalého 

Zalužanského potoka (napouštění bylo zastaveno 29.10.2002). Důvodem 

zastavení bylo, že hladina jezera se přiblížila kótě + 130 m n. m. – opatření 

uložená ve vodoprávním rozhodnutí OÚ Ústí nad Labem [11]. 

Druhým zdrojem je napouštění důlními vodami prostřednictvím přelivového 

vrtu. Jedná se o soustavu 3 přelivových vrtů (č. 3, 6, 9), které byly ještě před 

napouštěním jezera zhotoveny a vyvrtány do starých důlních chodeb v ochranném 

pilíři propojených na celkový systém důlních děl v širokém předpolí lomu. Po 

nastoupání hladiny spodní vody do potřebné výšky bylo zahájeno napouštění 

z tohoto zdroje. V současné době je v provozu vrt č. 9 a vrty č. 3 a č. 6 byly po 

ukončení své funkce utěsněny zacementováním [11]. 

Třetím zdrojem jsou atmosférické srážkové vody. Při zvýšené srážkové 

činnosti, kdy nestačí povodí jezera Chabařovice vsakovat srážkové vody, přebytek 

vod vtéká do jezera systémem odvodňovacích příkopů. Tento zdroj je sice na 

první pohled nepodstatný, avšak při přívalových deštích v říjnu 2009 došlo 

k nastoupání hladiny jezera během 2 dnů o 8 cm na celé vodní ploše [11]. 
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Akumulace vody z řeky Bíliny nebyla akceptována s ohledem na technickou 

a finanční náročnost tohoto záměru a hlavně s ohledem na zcela nevyhovující 

kvalitu vody. Hlavní zdroj přívody vody z nádrže Kateřina do jezera je 

zrekonstruovaným Zalužanským potokem přes Zalužanskou nádrž a od roku 2008 

přes napouštěcí koryto. Od nádrže je vybudováno nové koryto vedoucí 

k Protieutrofizační nádrži (přírodní čištění vody - vyhníváním) – (viz. obrázek č. 2), 

ze které přetéká voda příkopem „N“ do jezera. Povolené maximum pro odpouštění 

vody z Kateřinské nádrže je stanoveno na 700 l/s. Při napouštění jezera se 

udržuje relace mezi podzemními vodami a kótou hladiny jezera  ± 4 m [8], [11]. 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – protieutrofizační nádrž [ 11 ] 

3.3 Parametry jezera 

Plánované parametry jezera Chabařovice jsou znázorněny a uvedeny 

v tabulce č. 2, kde pro srovnání je uveden stav jezera k 31.3.2010.  

Tabulka 2 – parametry jezera Chabařovice [11 ]  

Parametry: Plánovaný konečný stav Stav ke dni 31.03.2010
Plocha 252,2 ha 249,3 ha
Objem vody 35,601 mil. m³ 34,501 mil. m³
Hladina 145,70 m n. m. 145,26 m n. m.
Max. hloubka 24,70 m 24,26 m  
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Aby nedocházelo při napouštění k rozplavování břehů byly v roce 2004 

zahájeny práce na protiabrazivním opatření a břehy jezera byly po celém obvodu 

pokryty geotextilií (materiál, který se v průběhu několika let rozpadne) a po 

uchycení proti povětrnostním podmínkám byla geotextilie postříkána  

hydroosevem, aby vznikl travní pokryv. (viz. obrázek č. 3). Na projektované 

konečné kótě jezera byl po celém obvodu vybudován vlnolam z lomového 

kamene, mimo severovýchodní části, kde je na trojúhelníkové ploše  budována 

rekreační plocha pro koupání a slunění. V jihovýchodním koutě jezera bude 

přístavba pro rekreační plavidla [11]. 

 

 

 

 

 

 

                     Obr. 3  – ochrana břehu – geotextilie s hydroosevem [11] 

Jezero po svém dokončení bude zcela průtočné a po nastoupání hladiny na 

kótu 145,7 m n. m. bude propojeno přelivovým objektem. Propojovací objekt je 

vytvořen z horizontálního vodorovného potrubí o průměru Js 1200 mm s řekou 

Bílinou. Potrubí je z důvodu kontrolovatelnosti na několika místech opatřeno 

svislými kontrolními šachticemi [11]. 

Vzhledem k tomu, že propojovací objekt byl stavěn ve velmi obtížném 

terénu bývalé říční nivy Modlanského potoka v silně rozestavěném terénu, bylo na 

délce potrubí obtížné zachovat projektovou niveletu. Po dostavění a ukončení 

stavby propojovacího objektu a konsolidace terénu, byl celý objekt zaměřen 

přesnou nivelací a bylo zjištěno, že nejvyšší kóta má hodnotu 145,7 m n. m. a 

původně projektovaná kóta 145,3 m n. m., nemůže být bez větších investic do 

opravy objektu dodržena. 
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Vodohospodářská projekční organizace přehodnotila nástup hladiny o 40 cm, 

závěrem konstatovala, že vybudované vodohospodářské objekty na jezeře 

nebudou ohroženy a budou vyhovovat nové kótě [11]. 

3.4 Sanace a rekultivace lomu 

Celé revitalizované území je rozděleno na jednotlivé plochy, které jsou 

samostatně projekčně řešeny s návazností na okolní území. Rekultivační práce 

zahrnují provedení nezbytných terénních úprav, vybudování odvodňovacích 

příkopů, přístupových cest a biologickou rekultivaci, která je dělena na lesnickou, 

zemědělskou a ostatní [1], [11]. 

Cílem terénních úprav je urovnání povrchu, odstranění bezodtokových 

lokalit, úprava svahů do skonu potřebného k zalesnění a vytvarování výsypky. 

Vytvořením sítě lesních cest je zajištěn bezproblémový přístup k  ploše pro údržbu 

a ošetřování porostů. Lesnický způsob rekultivace je využíván především pro svou 

hydrickou, protierozní, stabilizační, klimatickou, asanační a rekreační funkci [11]. 

Lesnickou rekultivaci budou doplňovat zatravněné plochy. Veškerá 

zajímavá místa budou komunikačně dostupná, veřejnými komunikacemi nebo 

cyklostezkami. Navržený komunikační systém sleduje celý obvod jezera a je 

koncipován tak, aby umožnil nezbytnou obslužnost při provádění rekultivačních 

prací a následné pěstební péče a zároveň bude sloužit pro napojení 

technologických komunikací [11]. 

Pro výsadby byly vybírány druhy odpovídající stanovištním podmínkám, 

jako cílové dřeviny byly voleny – dub letní, javor mléč, habr obecný, jasan ztepilý, 

borovice lesní, modřín opadavý, jako pomocné výsadby i pro stanoviště se 

zvýšenou půdní vlhkostí a vtroušené dřeviny – olše šedá, lípa srdčitá, jeřáb ptačí, 

topol osika, třešeň ptačí. Okrajové partie tvoří keře – líska obecná, brslen 

evropský, kalina obecná, zimolez pýřitý. V rámci zalesnění jsou místně i 

regionálně vysazovány biokoridory a lokální biocentra. Po výsadbě probíhá i 

pěstební péče, až do doby, kdy  plocha vykazuje charakter zapojeného lesního 

porostu. Pěstební péče zahrnuje – okopávku sazenic, vyžínání buřeně, hnojení, 

nátěr sazenic proti okusu zvěří, prořezávání [1], [11]. 
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K biologickému oživení překryvné vrstvy je realizován meliorační 

agrocyklus – smykování, vláčení, výsev jetelotravní směsi, kosení, kdy cílovou 

kulturou jsou trvalé travní porosty. Použitá travní směs má omezené nároky na 

hnojení a údržbu – jílek vytrvalý, kostřava červená, lipnice luční, psineček tenký, 

jetel plazivý [1], [11]. 

Na části území již byla lesní rekultivace o výměře cca 130 ha dokončena a 

předána státnímu podniku Lesy ČR, další významná část je rozpracována a to na 

celkové výměře 1 042,1 ha – z toho tvoří 59,8 ha zemědělské 517,9 ha lesnické 

rekultivace, 267,1 ha hydrické rekultivace a 197,3 ha ostatní rekultivace [11]. 

Mezi největší problémy revitalizace území patří dosažení optimální 

výsledné kvality vody jezera, pro účely ekologické a pro případné koupání. Kvalita 

vody je pravidelně sledována a měřena na přítocích, napouštěcích objektech 

jezera, jak na vstupu, tak na výstupu, dále se měří v různých hloubkových 

horizontech. Výsledky měření jsou pravidelně ve čtvrtletních intervalech 

vyhodnocovány, do současné doby nebyly signalizovány alarmující stavy [11]. 

Zároveň s měřením kvality vody jsou prováděny podvodní průzkumy pro 

zjištění stavu rybí osádky po provedení bioregulačních zásazích do jezera byly 

vysázeni – bolen, sumec, štika a z povodí pronikly do jezera Okoun říční, Cejn 

velký, Plotice obecná, Perlín ostrobřichý. Z měkkýšů byl prokázán výskyt plžů 

Plovatky bahenné, Plovatky nadmuté. Vodní rostlinstvo tvoří Rdest kadeřavý, 

Rdest vláskovitý, Stolístek klasnatý, Růžkatec ponořený, Vodní mokr kanadský. 

Z nižších rostlin byl zjištěn výskyt zelené řasy a povlaky hnědých řas. Bylo 

zaznamenáno vodní ptactvo zastoupené – Labutí velkou, Lyskou černou, 

Potápkou roháč, Polákem velkým a chocholačkou, Volavkou popelavou [1], [11]. 
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4. SPECIFIKACE NÁKLADŮ NA NAPOUŠTĚNÍ JEZERA 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v minulosti rozhodlo, že zahlazování 

následků hornické činnosti na území ČR budou provádět pouze dva státní 

podniky. 

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem – realizuje vládou vyhlášený 

útlum uranového, rudného a části uhelného hornictví a dále zajišťuje produkci 

uranového koncentrátu pro jadernou energetiku [9]. 

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem – realizuje vládou 

vyhlášené útlumy uhelného průmyslu a těžby ropy a zemního plynu (zejména na 

území jižní Moravy) [11]. 

4.1 Náklady PKÚ v letech 2001 - 2009 

Program útlumu a zahlazování lomu Chabařovice, který je jedním ze 

středisek v rámci státního podniku Palivový kombinát Ústí, probíhá podle 

schváleného Technického a sociálního programu likvidace. Zdroje financování 

PKÚ, s.p. jsou rozdělitelné na zdroje ze státního rozpočtu (dotace z rozpočtové 

kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu a dotace z  rozpočtové kapitoly 

Ministerstva financí ČR), dále z výnosů z technické likvidace, z výnosů z činnosti 

státního podniku a ostatní zdroje (financováno přes MF ČR – ekologické dotace).  

Celkové náklady PKÚ, s.p. vynaložené na revitalizaci a napouštění 

zbytkové jámy lomu Chabařovice v letech 2001 – 2009 dosáhly částky ve výši   

19 655 103 000,--Kč, (viz. tabulka č. 3), dále  jsou v tabulce uvedeny dílčí náklady 

vynaložené na samotné zahlazováním důlní činnosti a náklady hrazené  

z ekologických dotací MF ČR [7]. 
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Tabulka 3 – náklady PKÚ, s.p. v letech 2001 – 2009 [7 ]  

Zahlazování následků Ekologické dotace PKÚ, s. p.

hornické činnosti MF ČR

2001     113.028  2 114.028

2002       79.368  2 081.368

2003       92.813       60.247  2 156.060

2004     187.593     288.125  2 479.718

2005       86.087     150.361  2 241.448

2006     123.852       14.357  2 144.209

2007     125.607       24.092  2 256.699

2008       79.086       25.227  2 112.313

2009       43.471       16.789  2 069.260

Předpoklad

2010         3.743       20.457

Celkem v

tis. Kč     974.647     699.655                     19 655.103  

4.2 Odhadované budoucí provozní náklady  

Pro možnost vytvoření předběžného odhadu budoucích provozních nákladů 

vynaložených k zajištění údržby a k provozu jezera i jeho okolí se vycházelo 

z nákladů vynaložených ze strany PKÚ, s. p. k tomuto účelu za rok 2009,  

(viz tabulka č. 4). Jedná se o období, kdy jezero se napouští, rekultivační akce 

jsou stále v rozpracovaném stavu – zajišťují se stabilizační práce a území je 

doposud součástí dobývacího prostoru lomu Chabařovice [7]. 
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Sledování kvality vody 983

Provoz a sledování vrtů 100

Údržba komunikací a příkopů 250

Geotechnický monitoring 3 298

Ostatní náklady + ostraha 919

Celkem v tis. Kč. 5 550

Sledování kvality vody 1 400

Geotechnický monitoring 100

Údržba komunikací a příkopů 250

Údržba lesních pozemků 500

Údržba zemědělských pozemků 500

Ostatní náklady + ostraha 400

Celkem v tis. Kč. 3 150

 

Tabulka 4 – náklady spojené s provozem jezera za rok 2009 [7 ]  

  

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 

 

Do budoucna lze předpokládat, že po napuštění jezera na konečnou kótu 

145,7 m n. m. a po předání jezera novému majiteli, včetně revitalizovaného 

okolního území (ukončení napouštění a předání jezera se plánuje na rok 2015), 

budou roční provozní náklady omezeny pouze na zajištění nezbytně nutné údržby. 

(viz. tabulka č. 5). K těmto předpokládaným ročním nákladům je nutné do 

budoucna připočítat náklady spojené s údržbou a provozem staveb, plánovaných 

realizovat na tomto území ze strany  Sdružení obcí jezera Chabařovice – např. 

kanalizace, přístaviště, drobné stavby a jiné [7]. 

Tabulka 5 – předpokládané budoucí nezbytně nutné náklady [ 7 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jiří Franěk: Napouštění jezera – zatápění zbytkové jámy Lomu Chabařovice 

2010                                                                                                                                    18 

5. VLIV NOVĚ VZNIKAJÍCÍ VODNÍ PLOCHY NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Příroda je a stále zůstává jediným materiálním zdrojem blahobytu naší 

společnosti. Jejím využíváním získáváme zdroje potravin, materiálů i energie. 

Kvalita přírodního prostředí navíc rozhodujícím způsobem determinuje úroveň 

životního prostředí člověka. Těžba a využívání přírodních zdrojů byla příčinou 

stále většího znečišťování prostředí, kdy zejména v minulosti přesahovala 

v některých oblastech ekologicky únosnou míru [5]. 

Krajina SHP je výraznou příkopovou propadlinou a vyznačuje se výraznou 

akumulací hnědouhelné sloje, která pro nás představuje nenahraditelný zdroj 

primární energie, nezbytné pro rozvoj ekonomických a sociálních sfér našeho 

státu. S rozvojem ekonomicky progresivních forem těžby byla spojena i nezbytnost 

výrazného transformování krajinného prostoru, který se projevoval deteriorizací 

přírodní části krajiny SHP, což znamenalo horninného prostředí a reliéfu, půdního 

fondu, vodního režimu, mezo i mikroklimatu a všech sfér rostlinných a živočišných 

forem života a deteriorizací obytného, pracovního i rekreačního prostoru spolu 

s kulturní technosférou krajiny [5]. 

Krajina SHP vydává a vydávala své bohatství již několik století. Během éry 

kapitalistického hospodářství zde převládal kořistnický vztah těžebních společností 

nejen k pracujícím, ale i k přírodě, která byla pokládána jen za zdroj suroviny, 

zdroj zisku bez ohledu na zájmy pracujících, na kvalitu krajinného prostoru, na 

zájmy příštích generací. Socialistické období vývoje naší společnosti bylo 

doprovázeno nezbytností růstu materiálního zajištění všech členů společnosti. Byl 

vyžadován rozvoj výroby, který se neobešel bez negativního působení na životní a 

především přírodní prostředí [5]. 

Krajina by měla vydat své bohatství, ale musí v průběhu  a zejména  po 

skončení těžby zůstat ekologicky i sociálně vhodným životním prostředím a navíc 

jí musíme zanechat z ekologických hledisek v dynamicky vyrovnaném stavu, 

ekonomicky potenciální, hygienicky nezávadnou a esteticky působivou pro příští 

generace [5]. 
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Tohoto lze dosáhnout především integrovaným pojetím rekultivačních opatření, 

rekultivační obnovou a tvorbou s denaturalizačním obsahem a soustavně 

realizovanou na celém území dotčeném těžbou. Výsledky rekultivací ovlivňují 

bezprostředně kvalitu našeho životního prostředí [5]. 

5.1 Ovzduší, voda, půda v SHP 

Pro klimatické poměry SHP jsou charakteristické nízké srážky a poměrně 

vysoké teploty ovzduší. Největší úhrn průměrných ročních srážek dosahuje 

severní část pánve (přibližně 670 mm, centrální část přibližně 517 mm a JZ část 

přibližně 470 mm). Průměrné roční teploty jsou zde naopak velmi vysoké a 

v průměru dosahují  8,4 – 8,8 °C, průměrné teploty během vegetačního období 

dosahují 13 – 14 °C, vzdušná vlhkost  je v dlouhodobém průměru 72 %. Směr 

větru je přizpůsoben tvaru reliéfu, proto nejčastěji vane podél jižních svahů 

Krušných hor. Klimatické podmínky jsou výrazně ovlivňovány horopopisnou situací 

ve vztahu k sousedním orografickým celkům, hlavně vertikální členitostí terénu. 

S tímto souvisí i značný útlum proudění vzduchu, častý vznik velmi stabilní mezní 

vrstvy se špatnými podmínkami rozptylu, častý výskyt slunečního záření a roční 

počet mlžných dnů je zde velmi vysoký. Častý výskyt inverzních situací brání 

rozptylu emisní průmyslové aglomerace. Poměrně stabilní vrstva chladného 

vzduchu za této situace udržuje v SHP velkou část průmyslových aerosolů [5]. 

Pro hydrografickou síť je charakteristické, že celé území SHP je 

odvodňováno převážně řekou Bílinou a částečně Ohří. Toky přitékající z Krušných 

hor mají bystřinný ráz a jejich horní tratě jsou zaříznuté do terénu. Vodní nádrže 

mají převážně funkci akumulace průmyslové vody, rybniční soustavy zde prakticky 

chybí, nebo jsou jen v omezeném počtu. Podzemní vody jsou značně 

mineralizovány. Vodní hospodářství je podřízeno nutnosti s vodou hospodařit 

s ohledem na ekologické, zdravotní, ekonomické i kulturně estetické faktory. Aby 

mohla voda plnit všechny tyto úkoly, musí být k dispozici v žádoucí kvalitě a 

v dostatečném množství. Potřeba pitné a užitkové vody stále výrazně vzrůstá a 

přírodní zdroje jsou velmi omezené [5]. 
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Ve větším rozsahu se přechází od využívání podzemních vod k využívání většího 

množství vod povrchových, které jsou výrazně znehodnocovány odpadními 

vodami. Voda je znehodnocována výskytem látek, které se v abnormálních 

koncentracích projevují nepříjemně, škodlivě až toxicky [5]. 

V imisemi poškozované oblasti Krušných hor dochází důsledkem odlesnění 

k deformaci vodohospodářských funkcí lesů, což se projevuje ve zvyšování 

disponibilní vody (zamokření půdy), zvýšení povrchových odtoků a snížení podílu 

vodních srážek transformovaných do půdy, ve zvyšování erozivních jevů, ve 

zvětšování rozkolísanosti průtoků vodovodních toků [5]. 

Půdní poměry jsou ovlivňovány nejen přirozenými půdotvornými faktory, ale 

zejména činností člověka – těžební činností negativně, rekultivací devastovaných 

ploch pozitivně. Výrazně zde převládají půdy hluboké (75 %), doplňované půdami 

středně hlubokými (20 %) a mělkými (5 %). Z dynamického hlediska vývoje půd je 

pro pánev charakteristická převaha klimatogenních půdních typů, především 

hnědých půd, černozemí a částečně hnědozemí a redzin. Půdy drnové, nivní, 

mírně podzolované, lužní, drnoglejové, ilimerizované, půdy glejové, oglejené, 

rašeliništní zde mají pouze doplňkový charakter. V celé oblasti postupně dochází 

k rekultivaci všech těžbou devastovaných půd, jejímž výsledkem je tvorba 

zemědělských a lesních antropogenních půd. Rekonstruovaná přirozená vegetace 

vyjadřuje základní ekologický potenciál krajiny. SHP je charakteristická nízkou 

lesnatostí plochy, která však vlivem rekultivace roste. Vysoko převládá využívání 

půdního fondu, kdy převažuje typ řepařský, dále pak typ bramborářský a v malém 

množství typ pastvinářský [1], [5]. 

V závislosti na rozvoji průmyslu, zejména vzestupem výroby elektrické 

energie v tepelných elektrárnách spalující značně sirnaté a popelnaté hnědé uhlí 

začalo docházet ke zvyšování imisní hladiny v celém prostoru SHP a její škodlivý 

vliv se projevuje hlavně působením na organismy, na všechny základní složky 

ekosystémů, na fyzikální a organickou součást krajiny. Do půdy se škodliviny 

dostávají volným spadem, srážkami, přímou sorpcí půdním povrchem a opadem 

intoxikovaných orgánů -  zejména listů rostlin [5]. 
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Důsledkem těchto procesů je zvyšování koncentrace imisních škodlivin v půdním 

profilu – hlavně sloučenin síry, které se uplatňují i ve formě volné kyseliny sírové 

nebo kyseliny siřičité. Tento proces vede k ochuzování a v extrémních případech 

až k intoxikaci pedosféry a bez lidského zásahu je dlouhodobě nevratný, změny 

mají kumulativní charakter a budou působit ještě dlouho po doznění emisních 

zdrojů a imisní hladiny. Tato hladina působí negativně i na zemědělské kultury, 

zejména u nich dochází k narušování životních funkcí, ke snižování intenzity 

fotosyntetické asimilace a ke snižování výnosů poškozených kultur [5]. 

5.2 Voda v krajině 

Voda je přírodní živel, obnovitelný přirozený zdroj a je nerozšířenější látkou 

na Zemi. Je nenahraditelnou složkou životního prostředí člověka, všech 

rostlinných a živočišných ekosystémů. V reprodukčním procesu nedochází 

k fyzické spotřebě vody, ale dochází k změnám jejich vlastností (chemické složení, 

teplota aj.), k změnám skupenských forem vody (pevná, kapalná, plynná). Pohyb 

vody je v rámci globálního oběhu látek nezničitelný. Zájmem je proto příznivě 

ovlivňovat vodní hospodaření v krajině s cílem udržovat základní podmínky pro 

přirozený vývoj všech ekosystémů vázaných na vodní prostředí, na život vodních 

a mokřadních ekosystémů [3]. 

Veškerá pozemská voda, včetně vody v atmosféře, kromě vody vázané 

v minerálech a vody v organické hmotě, je prvkem biosféry a nazývá se 

hydrosférou. Hydrologický cyklus – oběh vody na Zemi, je možné popsat jako 

srážkovou činnost ve všech formách (déšť, sníh, rosa, mlha, aj.), která dopadá na 

zemský povrch a dochází k několika jevům. Voda se dostává do řek, kde tvoří 

povrchový odtok, soustavou řek pak voda odtéká do moří a oceánů, kde dochází 

k výparu zpět do atmosféry. Výpar rovněž probíhá z půdy, z hladiny řek i jezer, 

z rostlin i z jakéhokoliv povrchu.  Působením sluneční energie se voda nepřetržitě 

vypařuje v množství 519 000 km³ ročně. Jev, který je žádoucí, je vsakování vody 

do půdy a zde po dosažení hladiny podzemní vody tvoří podzemní odtok a dále 

vystupuje na povrch ve formě pramenů [3]. 
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Vodní režim půd ovlivňuje základní biologické procesy v půdě, zejména 

podmínky zásobování rostlinných společenstev vodou. Pro všechny rostliny je 

voda nepostradatelnou podmínkou růstu a vývoje. V nejúrodnějších oblastech ČR 

jsou výsledky pěstování plodin prokazatelně závislé na výskytu a časovém 

rozdělení přirozených srážek. Vláhové deficity plodin způsobují převážně u většiny 

z nich výnosové deprese. Vláhově deficitní oblasti ČR jsou u měst (např. Ústí n/L, 

Česká Lípa, Louny, Rakovník, Plzeň, Nymburk, Břeclav, Hodonín, Znojmo ad.). 

Voda je nedílnou součástí troposféry – nejspodnější vrstvy atmosféry, která 

v mírných zeměpisných šířkách sahá v průměru do výšky 11 km. V troposféře je 

soustředěno (75 – 80 %) celkové hmotnosti a všechna voda atmosféry. Zde se 

odehrávají povětrnostní procesy, utváří se zde vývoj meteorologických činitelů – 

počasí. Vzduch je v neustálém pohybu. Iniciátorem všech změn v atmosféře, které 

určují meteorologické procesy, je sluneční záření, tepelný režim vzduchu a 

zemského povrchu. Obsah vody se v ovzduší pohybuje nejvýše do 4 % 

objemových, voda je přítomna neustále, ale její množství se mění v čase i v místě.  

Obsah vody ve vzduchu se vyjadřuje vlhkostí vzduchu. Množství vodní páry ve 

vzduchu podmiňuje vznik oblaků a srážek, určuje vlhkost nebo suchost klimatu i 

podmínky dynamiky vodních režimů [3]. 

Vodní toky patří k hlavním krajinotvorným prvkům a představují stabilizující 

krajinné přírodní prostředí – kostra krajinného ekosystému. K uměle vytvořeným 

vodním plochám, které nejsou zařazeny do kategorie malých vodních ploch nádrží 

až přehrad, patří také hydrické rekultivace, což jsou zatopené a v současnosti 

zatápěné plochy po těžbě uhlí – Barbora u Teplic, jezero Chabařovice, jezero 

Most-Ležáky a další příklady z Ostravska. Doby trvání jezer jsou omezené, 

protože se rychle zaplňují říčními usazeninami a zbytky rostlinstva. Stáří jezera je 

závislé na jeho tvaru a velikosti, podnebí, na vlastnostech horní části povodí. 

Přírodní biologický postup stárnutí je řízen eutrofizací – obohacováním rostlinnými 

živinami [3]. 
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Vývoj lidské společnosti, dávných i současných kultur, rozvoj civilizace, je 

přímo závislý na možnostech využívat vodní bohatství na Zemi, účelně hospodařit  

s vodním živlem. Výsledkem je budování rozličných děl, vytváření podmínek pro 

užívání vodních zdrojů, jejich ochranu. Člověk byl a stále je existenčně vázán na 

dostatek vody a na možnosti ji využívat, ale současně se bránit škodlivým 

projevům [3]. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zřejmé, že nově vznikající jezero 

vodohospodářskou revitalizací, podle schváleného Generelu rekultivací, by po 

svém dokončení nemělo zásadně ovlivnit nežádoucí dopady na životní prostředí, 

ale mělo by být pro region přínosem a oživením celé krajiny, ze které by se do 

budoucna měla stát příjemná sportovní, rekreační a odpočinková lokalita. Studie 

lokality po provedené revitalizaci je znázorněna z pohledu JV. (viz. obrázek č. 4). 

Obr. 4  – studie krajiny po provedené revitalizaci [11] 
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6. ZÁVĚR 

Bakalářskou práci jsem zaměřil na lokalitu Severočeské hnědouhelné 

pánve a na vodohospodářské řešení rekultivace velkého povrchového dolu v ČR,  

kdy zbytková jáma lomu Chabařovice je po ukončení těžby hnědého uhlí 

zaplavována vodou a náhradou za znehodnocenou krajinu, má vzniknout zóna 

s jezerem pro rekreační a všestranné využití. Samotné napouštění zbytkové jámy 

bylo zahájeno 15. června 2001 a předpokládaný termín ukončení revitalizace 

jezera a okolního území se předpokládá po roce 2015.    

Je důležité si připomenout, že zásadní rozhodnutí o zastavení hornické 

činnosti v lomu Chabařovice bylo rozhodnutí politické, reagující na přání a vůli 

obyvatel regionu. Variantně byl posuzován způsob revitalizace, rozhodováním 

mezi suchou variantou – zasypání lomu a vytvarování reliéfu podle krajiny,  

mokrou variantou – vznik jezera v místě lomu. Obě verze měly několik podvariant, 

ale konečné rozhodnutí nevzešlo z výsledku krajinářského hodnocení, nýbrž 

dohody samosprávy s lomem a se státní správou. Krajinářské hodnocení zde 

sehrálo pouze orientační roli, ale v náročnosti zpracování suché varianty, kdy 

hrubé předběžné náklady se odhadovaly čtyřnásobně vyšší, než na 

vodohospodářské řešení, se s odstupem času jeví jako zbytečné [7], [2]. 

Největším negativním dopadem povrchového dobývání je úplná devastace 

území a zahlazováním těchto dopadů se realizuje rekultivační činností 

(zemědělskou, lesnickou, hydrickou, rekreační). Provádí se jednak rekultivace 

půdy – obnova produkčního potenciálu půdy, rekultivace krajiny – obnova 

ekosystémů, příprava území pro nové využití – podnikatelské a rekreační aktivity.  

Cílevědomým prováděním rekultivačních a sanačních prací, tak můžeme 

přispět ke snížení negativních dopadů  na ŽP a na okolní krajinu po zahlazování 

hornické činnosti a je možné vytvářet novou krajinu s novým reliéfem a hlavně 

zajistit její obnovitelnou funkčnost. 
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Zároveň bych chtěl poukázat na určité a možné nebezpečí kontaminace 

půdy, splachy kontaminovaných vod v prostoru přilehlé toxické skládky 

Spolchemie (provozované v letech 1908 - 1993), která se nachází v těsné blízkosti 

budovaného jezera a rozkládá se na ploše 40 hektarů, zde se ukládaly chemikálie, 

stavební suť i škvára. Doporučeným opatřením byla likvidace skládky – 

odtěžením, ale byla pouze sanována a zakonzervována. Při sanaci došlo v roce 

2003 k sesuvu skládky do starých důlních děl, bez zjištěných větších ekologických 

škod, pouze si sanace vyžádala větší množství vynaložených finančních 

prostředků [10]. 

Dalším negativním vlivem do budoucnosti pro krajinu i okolí jezera a hlavně  

pro životní prostředí v regionu Chabařovice vidím subjektivním pohledem 

v cestovním ruchu a rekreaci, kdy může docházet v rekreační lokalitě k záboru 

půdu (penziony, chaty, tábořiště), k poškozování půdy, rostlinstva a lesních 

porostů, ke krádežím dřeva, sazenic, lesních stromků, k rušení lesních živočichů, 

k poškozování estetického vzhledu revitalizované krajiny aj.. Vše záleží na lidském 

faktoru, jakým způsobem s krajinou a okolím bude nakládat a věřím, že případná 

rizika budou ze strany samosprávy a státních orgánů eliminovány.      
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