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Anotace 

 V předložené práci je na základě shromážděných dat popsána a 

analyzována oblast Nechranicka z hlediska možného budoucího rozvoje 

v atraktivní turistický region. Zvláštní důraz je přitom kladen na její dominantu, tedy 

vodní nádrž Nechranice. Práce pojednává o hlavních navrhovaných a 

probíhajících revitalizačních projektech vybrané oblasti. Následuje popis 

mikroregionu Nechranicka a zhodnocení jeho činnosti. V další části je analyzován 

připravovaný projekt, který řeší odstranění následků probíhající důlní činnosti s 

uvedením dalších významnějších a souvisejících projektů. V závěru práce je 

zhodnocení a doporučení budoucích kroků, které by mohly směřovat k pozitivnímu 

rozvoji oblasti.  
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Summary 

The submitted Thesis describes and analyzes the area around Nechranice on the 

basis of collected data and from the point of view of possible future development 

and conversion into attractive touristic region. A special emphasis is laid on its 

dominating feature, i.e. water reservoir Nechranice. The Thesis deals with the 

main suggested and running revitalisation projects in the selected area. Further it 

describes the micro-region Nechranicko and assesses the activities therein. The 

next part analyses the prepared project that solves removal of consequences of 

running mining activity and it states further important and relevant projects. The 

end of the Thesis includes the evaluation and recommendation of future steps that 

could lead to the positive development of the area. 
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1. Úvod 

Krajina v severních Čechách byla v uplynulých desetiletí deformována 

povrchovou těžbou nerostných surovin a neúměrně zatížena negativními vlivy 

nadměrné exploatace nerespektující její životně důležité funkce a emisemi látek, 

které ročně vyprodukují tepelné elektrárny a těžký průmysl. 

Tyto negativní vlivy jsou charakterizovány zejména likvidací stabilizačních 

prvků krajiny, nadměrným zatížením až destrukcí jejích přírodně významných 

a unikátních částí vysokým povrchovým a podpovrchovým látkovým odnosem 

živin, kontaminací povrchových a podpovrchových vod (včetně zdrojů pitné vody) 

a dalšími negativními vlivy, které se podílejí na celkovém znehodnocování tak 

citlivého přírodního prostředí.[4] 

Jednou z nejvíce poznamenaných oblastí Ústeckého kraje je díky 

tepelným elektrárnám Prunéřov a Tušimice a rozsáhlé povrchové těžbě bezesporu 

i okolí Nechranické nádrže, která je bezprostředně spjata s těžebními 

a energetickými investicemi. 

Právě proto, že je tento region mnohými vnímán jako turisticky 

neatraktivní, vybrala jsem si jako téma své práce právě tuto oblast, která má dle 

mého názoru do budoucna předpoklady stát se znovu atraktivní a vyhledávanou 

oblastí jako tomu bylo v minulých stoletích. 

Cílem práce bylo shromáždit dostatek podkladů pro charakteristiku oblasti, 

popsat její pozitivní a negativní aspekty, nastínit možnost rozsáhlejšího uplatnění 

Nechranicka s využitím dominanty lokality, tedy samotné vodní nádrže Nechranice 

a jejího okolí. Dalším cílem byla analýza probíhajících a připravovaných 

revitalizačních projektů a formulace doporučení pro zlepšení efektivity 

a koordinace probíhajících činností, s cílem celkové přeměny a revitalizace krajiny. 
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2. Oblast Nechranicka 

Vybraná oblast se nachází v pánevní oblasti severních Čech na řece Ohři 

mezi Krušnými horami na severu, Českým středohořím na východě 

a Doupovskými horami na západě, mezi městy Kadaň, Chomutov a Žatec. 

Území bylo bohatě obdarováno nalezišti cenných surovin, především 

pro sklářství a keramický průmysl, chemii a energetiku. Tento dar se však 

pro životní prostředí stal zároveň velkým neštěstím. V průběhu 70. a 80. let 

20. století byla na ploše 2 000 km2 vybudována na Sokolovsku a v Severočeské 

hnědouhelné pánvi největší průmyslová základna České republiky, postavená 

především na využití hnědého uhlí. Koncem 80. let tyto dvě oblasti produkovaly 

přes 95 % hnědého uhlí [6]. 

Kromě fyzické přeměny krajiny v důsledku velkého rozvoje povrchových 

dolů a nutného přebudování prakticky všech inženýrských sítí, způsobily emise 

nenahraditelné škody na životním prostředí. V Krušných horách prakticky přestal 

existovat hospodářsky produktivní les a na celém území téměř nenajdeme 

nepoškozené lesní porosty [11]. Stačí připomenout, že neodsířené komíny 

průmyslu a další zdroje v oblasti podle odhadů ročně produkovaly kolem 1,2 mil. 

tun SO2 [19]. 

Nechranicko museli v uplynulých padesáti letech opustit obyvatelé z 38 

obcí z důvodů důlní, vodohospodářské nebo jiné investiční činnosti. Z uvedeného 

počtu, se 16 obcí nacházelo přímo v dobývacím prostoru Dolů Nástup Tušimice. 

Dvě obce byly zasaženy důlní činností jen částečně [1]. Na místo obcí, které 

patřily k nejstarším osadám regionu Chomutov, vzniká „krajina vyměněná za uhlí“. 

Dnes tyto obce patří minulosti, ustoupily těžbě hnědého uhlí a výstavbě 

Nechranické nádrže [3]. 

V minulých desetiletích tak došlo v celém regionu po vystěhování 

původního obyvatelstva a v důsledku restrukturalizace průmyslu v oblasti 

k negativnímu populačnímu vývoji a k nepříznivé demografické struktuře 

obyvatelstva [2]. Problematickým se též stala velká migrace lidí v regionu 
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severních Čech a vzniku dalších problémů s tím spojených (vysoká 

nezaměstnanost, rozvodovost, kriminalita, atp.) 

Po nahlédnutí do historie celého území Nechranicka je zřejmé, že povodí 

řeky Ohře bylo díky úrodnosti a mírnému podnebí pro obyvatele velmi atraktivní 

a hustě osídlené. Dokazují to mnohá archeologická naleziště, k jejichž odkrytí 

docházelo díky povrchové těžbě. Některá naleziště jsou tak rozsáhlá, že získala 

titul největší Evropská naleziště [3]. 

 

Obr. č.  1 Satelitní mapa Nechranicka (zdroj Mapy cz.) 

2.1. Historie  

Málokteré území v Evropě je tak poničeno těžbou jako údolí Lužického 

potoka a údolí říčky Hutné. Odtěžení celých úseků krajiny, osídlené kontinuálně 

od neolitu (cca 5 500 př. Kr.) po současnost, znamená pro archeologický výzkum 

šanci, která se jinde v Čechách neopakuje. Výzkumy obecně probíhají na základě 

zákona č. 20/1987 Sb. o Státní památkové péči a jeho novely č. 242/1992 Sb. V § 

22 je uvedeno, že "je-li stavebníkem právnická nebo fyzická osoba, při jejímž 

podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady 

tento stavebník". Pokud tedy Severočeské doly a.s. vynakládají v posledních 
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letech na archeologické výzkumy ročně přes milion Kč, děje se tak na základě 

zákona a každoročních smluv s Ústavem archeologické památkové péče SZ Čech 

Most. Výzkumy začaly už v roce 1959 a potrvají do ukončení těžby. Je tak využita 

příležitost jakou skýtá výzkum geograficky uzavřené, totálně ničené a v pravěku 

hustě osídlené oblasti [6]. 

Archeologický výzkum údolí Lužického potoka a údolí Hutné je od počátku 

sedmdesátých let veden jako výzkum celku, nikoliv jednotlivých nalezišť. 

Na skryté ploše o rozloze více než 25 ha bylo objeveno 244 zahloubených 

archeologických objektů. Polykulturní areál v Krbicích u Chomutova je zatím svým 

rozsahem a počtem objektů jedním z největších sídelních areálů, který kdy byl 

komplexně prozkoumán na území severozápadních Čech [1]. 

Výzkumy dokazují, že výše uvedená území byla osídlena přibližně 

od 6. stol. př. n. l. a během času se zde prostřídalo mnoho kultur. Významná 

naleziště pocházejí z mladší doby a pozdní doby kamenné (neolitu). 

Mladoeneolitickým kulturám patří nekropole, prokopaná na katastru Čachovic, 

po pohřebišti Vikletice druhá největší v Čechách. Na nalezištích Kadaň – Jezerka 

a Vrchnice byly nalezeny importy z civilizačních center tehdejší Evropy, z doby 

halštatské, laténské (Keltové) a římské (Germíni), tj. z Řecka a Říma a jejich okolí. 

Poohřím vedla zjevně obchodní stezka z Pomohaní do Čech, známá 

ve středověku z písemných pramenů. Slované osídlili oblast již v 7. století [1]. 

Krajinný ráz a způsob obživy se během věků zásadně neměnil, 

ve 13. století vznikají na obou březích řeky Ohře skutečná města a vesnice [3] 

hospodařících na velmi úrodných půdách. 

Přibližne od 13. století na  území vznikají tvrze, později panství, zámečky, 

kostely, a jiné významné stavby, které procházely majetkem tehdejší šlechty. 

V oblasti se pěstovaly všechny druhy obilí, cukrovka a chmel [3]. Téměř každá 

obec měla svůj vlastní pivovar. Těžila se kamenečné břidlice a později uhlí [2]. 

Na přelomu 18. a 19. století v oblasti postupně začínalo docházet k těžbě 

uhlí. V katastru obce Libouš bylo v roce 1855 v provozu 7-10 nákladnických 

a vrchnostenských dolů. V roce1791 byl založen na výchozu sloje východně 

od Prunéřova první vrchnostenský důl v této oblasti. Některé doly v průběhu krize 
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zanikaly, jiné se udržely v činnosti podstatně delší dobu. Podle statistického 

přehledu z roku 1840 existovalo u Milžan několik většinou dříve založených dolů: 

Anna, Antonín, Josef Karolina František, Karel a Leopold. Největší práce byly 

vedeny na Vierecklově dole. V roce 1904 byl otevřen moderní důl Bernard, který 

po vytvoření stejnojmenného těžařstva v roce 1912 nesl název Merkur. Těžila 

se 8,5 m mocná sloj, uložená v hloubce mezi 70 a 80 m. Uhlí se dopravovalo 

500 m dlouhou lanovkou k překladišti na trati Prunéřov – Březno [6]. 

Bohatá historie většiny obcí v okolí Nechranicka bohužel s příchodem 

povrchové těžby hnědého uhlí a stavbou vodní nádrže Nechranice končí [2]. 

2.2. Povodí řeky Oh ře 

Území patří do povodí Teplé a Ohře po Libocký potok (č. h. p. 1-13-02) 

a Libockého potoka a Ohře od Libockého potoka po Chomutovku (č. h. p. 1-13-

03). Hlavním tokem je přirozeně Ohře s Nechranickou nádrží. Mnoho přirozených 

přítoků Ohře se ztratilo nebo bylo zničeno v důsledku okolní těžby. 

Řeka Ohře měla vždy pro území severozápadních Čech mimořádný 

význam. Vytváří v jeho protáhlém tvaru přirozenou podélnou osu, která od sebe 

odděluje i geologicky odlišné útvary. Česká část povodí o rozloze 5 614 km2 

patřila vždy k nejhustěji obydleným územím našeho státu [11].  

Z hlediska vodního hospodářství je nejvýznamnější historie řeky rybářství. 

Ohře dala svým pověstným bohatstvím na ryby podnět již středověkým historikům, 

aby na tuto skutečnost upozornili. Příkladem je známé dílo Bohuslava Balbína 

„Miscellenea historica regni Bohemiae“  z roku 1679, kde se zmiňuje o lovu lososů 

na řece Ohři. Z pozdější doby jsou známá také díla profesora gymnázia v Kadani 

W. F. Howorky (1851-1913), který vyučoval i rybaření na Zemědělské škole 

v Kadani a určil v Ohři 32 druhů ryb [11]. 

Kromě rybaření byla Ohře pro obyvatelstvo významná především 

zavlažováním zemědělských pozemků, využitím vodní energie a plavbou dřeva.  

Rozvoj Poohří na konci 19. století a počátkem 20. století s sebou přinesl 

řadu významných staveb mimo jiné i vodní nádrže Nechranice[11], které sloužily 

průmyslu, zemědělství, dopravě a ochraně území před povodněmi. 
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Levostranné přítoky Ohře vedou z území, které je dnes z velké části 

překryté výsypkami. Území bylo před zasypáním přirozeně odvodňováno 

Lužickým, Bystřickým a Prunéřovským potokem. Charakteristickým znakem 

vodotečí byla značná nevyrovnanost průtoků [11]. V okolí obcí Milžany, Přezetice, 

Bystřice a Vrchnice byly na Lužickém a Bystřickém potoce rybníky a řada 

mokřadů. 

Údolí Prunéřovského potoka bylo přerušeno rozsáhlou báňskou činností. 

Prunéřovský potok původně obtékal výsypku Prunéřov severozápadně a sbíral 

vody bystřického povodí [11]. Dále pak pokračoval jako Bystřický potok a v Kadani 

se vléval do řeky Ohře. Voda z potoka působila škody v těžebním lomu a proto byl 

postupně převeden do Podkrušnohorského přivaděče.  

Bystřický potok byl v minulosti v důsledku postupující těžby a sypání 

výsypky několikrát přeložen a v současné době je zaústěn do Ohře. 

Lužický potok původně napájen z vlastních zdrojů milžanského povodí 

pramenil severně od Prunéřova. Celé povodí Lužického potoka bylo postupně 

odtěženo a v šedesátých letech z větší části položeno do umělého koryta, které 

bylo situováno mimo prostor výsypky. V současné době přeložka s minimální 

ekologickou funkcí ústí do vodní nádrže Nechranice [6]. 

Úhošťanský potok přitéká do Ohře z pravé stravy, protéká krajinářsky 

a ekologicky hodnotným údolím s bohatými břehovými porosty a spontánními 

porosty na svazích [4]. Hodnotný vegetační doprovod má i při průtoku obcí 

Hradec, což umožňuje ekologické propojení okolní nádrže s bioregionem 

Doupovských hor, kde potok pramenní. 

2.3. Krajinný ráz 

Severní část řešeného území patří do geomorfologického okrsku IIIB 3A d 

– Libočanského úvalu, jižní a západní část do geomorf. okr. IIIB 3A a- Čeradické 

plošiny. Oba okrsky jsou součástí Žatecké pánve, celku Mostecké pánve [12]. 
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2.3.1. Libo čanský úval 

Libočanský úval je situován ve střední části Žatecké pánve, je tvořen 

miocénními písky a kvartérními říčními sedimenty. Představuje široké údolí Ohře, 

jehož hloubka zaříznutí do plošin spodněpleistocenních teras se zvětšuje 

od západu k východu. Úval je charakterizován nižšími spodněpleistocenními 

a zejména středopleistocenními říčními terasami, údolními nivami opuštěnými 

údolními meandry, okrouhlíky, místy krajovými kryopedimenty, četnými sesuvy 

na údolních svazích. Oblast je nepatrně zalesněna dubovými a smrkovými 

porosty. V západní části se nachází VN Nechranice [12]. 

2.3.2. Čeradická plošina  

Čeradická plošina se nachází v jihozápadní části Žatecké pánve. Tvoří 

ji miocénní, méně oligocenních jíly, písky a tufity. Vytváří členitou pahorkatinu 

s převážně erozně akumulačním reliéfem spodněpleistocenních říčních teras, 

na západě se uplatňuje exhumovaný třetihorní zarovnaný povrch s kaňonovitým 

údolím Ohře a čedičovými suky. Na údolních svazích jsou četné sesuvy, vrásové 

deformace, erozní rýhy. Nejvyššími body jsou Běšický vrchol 350 m n. m. 

a Čachovický vrch 313 m n. m., který je nepatrně zalesněný převážně dubovými 

porosty [12]. V řešeném území se nacházejí i výsypky a pískovny. 

2.3.3. Březenská pánev  

Březenská pánev má erozně denudační reliéf budovaný miocénními jíly 

a píscích písky s uhelnými slojemi sklánějící se od SZ k JV, s širokými rozvodnými 

hřbety [12]. Dále navazuje území s výraznými stopami těžební činnosti, se značně 

pozměněným reliéfem v podobě těžebních jam, mohutných těles výsypek 

s místy rekultivovanými plochami.  

Obraz vznikající krajiny byl několik desetiletí prakticky deklasován těžební 

činností, výstavbou VDN, výsypkami, odkalištěm i samotnou všudypřítomností 

velké hmoty elektrárny s komínem a chladícími věžemi. Vysoké procento 

devastované krajiny v okolí VDN bylo hlavním důvodem [13] relativně nízkého 

zájmu o širší rekreační využití okolí VDN. 
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Krajina Nechranicka má ale i své přírodní zajímavosti, chráněná území 

a historické památky. Původní charakter Poohří je možné sledovat v západní části, 

kde se nachází Želivský meandr, hluboký kaňon Ohře, ale také v prostoru pod 

hrází směrem na Žatec s meandry řeky Ohře u Nechranic a Vinařů. 

2.4. Přírodní podmínky 

Nechranicko se nachází v mírně teplé oblasti, mírně suché s převážně 

mírnou zimou v mimořádně silném srážkovém stínu. Výběr klimatických 

charakteristik je uveden v tabulce č. 1.Tab. č. 1 Region patří k nejsušším v České 

republice[12]. Charakteristický je výskyt teplotních inverzí velkého rozsahu, které 

se projevují mlhami prosycenými průmyslovými exhaláty. 

Tab. č. 1 Klimatické hodnoty(zdroj Agora US průzkumy a rozbory) 

Půměrná roční teplota vzduchu 8 oC 

Průměrný roční úhrn srážek 450 mm 

Průměrný úhrn srážek ve vegetačním období 300 mm 

Průměrná roční oblačnost 65 % 

Průměrná počet jasných dnů v roce 40 - 50 dnů 

Průměrná počet zamračených dnů v roce 140 - 150 dnů 

Průměrná počet dnů s mlhou v roce 50 dnů 

Průměrné trvání slunečního svitu v roce 1 800 hod. 

Průměrný počet mrazových dnů v roce (min. teplota 0,1 oC a 

nižší) 

110 dnů 

 

Vegetace je silně poznamenaná lidskou činností. Nechranicko je součástí 

starého sídelního území v povodí Ohře, odlesněného a intenzivně zemědělsky 

obdělávaného již v dávné minulosti. Území je na severním břehu výrazně 

ovlivněno těžbou uhlí (již zmíněné hlubinné, posléze povrchové doly, výsypky, 

rekultivace, provoz elektráren.) Původní vegetace se tudíž vyskytuje v nepatrných 
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fragmentech. K spontánnímu sukcesivnímu vývoji dochází na svazích po opuštění 

zemědělských teras a sadů, na lesostepních polohách Čachovického vrchu, 

v břehových porostech v nivách Ohře a přítoků, v pobřežním pásu kolísání hladiny 

Nechranické nádrže. V důsledku změny využití území po vybudování vodní nádrže 

Nechranice dochází k rozvoji mimolesní dřevité vegetace [12]. 

V zájmovém území je v důsledku změn osídlení tradiční struktura 

zástavby a zeleně porušena, nicméně lze v jednotlivých sídlech rozpoznat tradiční 

prvky zeleně: náves s několika vzrostlými stromy, případně jednoduchou zelenou 

plochou, drobné parkové úpravy, zahrady v zastavěném území obcí střídající 

se s hospodářskými dvory, pás záhumenních zahrad. Na křižovatkách ulic a kolem 

komunikací, většinou ve vazbě na kapličky, lze nalézt staré stromy. Ve většině 

sídel nalezneme obecní rybník či požární nádrž, lemované zelení. Vodoteče jsou 

lemovány břehovými porosty, resp. pásem luk v nivě [13]. Tyto prvky zeleně jsou 

v současnosti často narušené v důsledku rozpadu tradiční struktury obcí a hlavně 

nedostatečné údržby.  

Vyskytuje se zde fauna hercynského původu, s patrnými západními vlivy. 

Omezení druhové rozmanitosti je způsobeno nedostatkem lesních společenstev 

a velkoplošnou devastací krajiny. Na výsypkách a rekultivovaných plochách 

se vyvíjejí sukcesní stádia s charakteristickou skladbou bioty [12]. 

Řeka Ohře včetně Nechranické nádrže má v bioregionu relativně příznivé 

charakteristiky z hlediska čistoty vody a oživení – náleží do cejnového pásma [11] 

a v oblasti pod hrází jsou pstruhové vody. 

2.5. Ochrana p řírody 

Po shrnutí můžeme konstatovat, že osídlení je velmi starého data, 

s velkým vlivem na biotu. Lesy téměř chybějí, stromová zeleň je tvořena převážně 

stanovištně nepůvodními dřevinami. Na místě lesů je orná půda. Velký rozsah 

mají antropogenní novotvary [12]. Vzhledem k velkému antropogennímu ovlivnění 

je v území vyhlášena řada chráněných území, přírodních památek, evropsky 

významných lokalit a ptačí oblast. 
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Obr. č.  2 Chráněnná území na Nechranicku (zdroj AOPK) 

2.5.1. Běšický a Čachovický vrch  

Běšický a Čachovický vrch je PP vyhlášenou v roce 2002 a Běšický 

chochol EVL vyhlášenou v roce 2004. Oblast se nachází na severním okraji vodní 

nádrže Nechranice a zároveň jižním okraji odkaliště tušimické elektrárny. 

Vrchol Čachovického vrchu a jeho severovýchodní výběžek tvoří mozaika 

teplomilné doubravy a suchých bylinných lemů. Lesní společenstva doplňuje 

acidofilní doubrava ve střední části přírodního komplexu. Nelesní společenstva 

jsou charakteristická především suchými úzkolistými trávníky a četnými křovinami 

v hustém zápoji i v mozaice. 

Na Běšickém vrchu nalézáme velice kvalitní a zachovalou teplomilnou 

doubravu s dominantním dubem letním. V bylinném patře zde rostou některé 

ohrožené a chráněné druhy: bělozářka liliovitá, lilie zlatohlávek, mařinka barvířská, 

koniklec luční, strdivka zbarvená, včetně silně ohrožených druhů, zvonek český 

a modřenec tenkokvětý. V lesním porostu se vyskytuje také ohrožený druh jeřáb 

muk. Velmi cenné jsou stepní trávníky s historicky doloženým výskytem 

vstavačovitých rostlin [17]. 
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Předmětem ochrany je stanoviště blízkých stepních, lesostepních 

a lesních společenstev (panonské šípákové doubravy, polopřirozených suchých 

trávníků a facie křovin na vápnitém podloží) a geologického odkryvu s výskytem 

chráněných druhů rostlin a živočichů (lokalita roháče obecného) [16]. 

2.5.2. Želinský meandr 

PP vyhlášená v roce 1992 a EVL vyhlášená v roce 2004.  

Želinský meandr je 5 km dlouhý úsek údolí Ohře mezi Želinou u Kadaně 

a Nechranickou přehradou. Jedná se o poslední zachovalou ukázku původního 

charakteru střední Ohře, která je geologicky a geomorfologicky významná. 

Pro kaňonovité údolí Ohře jsou typická stepní, lesostepní i lesní společenstva 

rostoucí na svazích. V okolí vede zhruba 4 km dlouhá naučná stezka Želinský 

meandr u Kadaně. [17] 

Předmětem ochrany jsou kontinentální opadavé křoviny, smíšené 

jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, bahnité břehy řek 

s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p., evropská suchá 

vřesoviště, formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých trávnících, 

panonské skalní trávníky, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých 

podložích, chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, pionýrská 

vegetace silikátových skal [16]. 

 

Obr. č.  3 Letecký pohled na PP Želinský meandr (zdroj MŽP) 
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2.5.3. Střezovská rokle 

Přírodní památka vyhlášená 1966. Střezovská rokle byla vytvořena erozní 

činností povrchové vody v měkkých miocenních sedimentech severočeské 

hnědouhelné pánve. V důsledku této činnosti vznikly na jejích strmých až svislých 

svazích pozoruhodné tvary. Rokle vytvořena erozní činností povrchové vody 

v měkkých sedimentech (písky, jíly, uhelné sedimenty, jílovitě zvětralé tufity), které 

jsou místy překryty tenkou pevnou vrstvičkou železitého pískovce (ortstein). 

S četnými bočními údolíčky je místy hluboká až 20 m. Rozbředlý jíl, stékající 

po strmých až svislých stěnách, vytváří zajímavé povlaky, závěsy nebo jílové 

splazy. Dno pokrývají písčito-jílovité náplavy. 

Svahy a vrchní partie porůstají teplomilné stromy a keře, na dně rokle, 

s periodickou vodotečí, se uplatňují rostliny spíše vlhkomilné. V důsledku 

znečišťování lokality nepovoleným odkládáním odpadů se zde vyskytuje řada 

ruderálních a kulturních rostlin. Z chráněných a významnějších druhů rostlin zde 

rostou např. kosatec žlutý, kociánek dvoudomý, kozinec dánský, vemeník 

dvoulistý nebo zeměžluč hořká [17]. 

Lokalita je poškozována nepovoleným ukládáním odpadů a místy 

i nelegální těžbou písků. 

Předmětem ochrany je reliéf a mikroreliéf vzniklý činností povrchových 

vod. Důležité přirozené útočiště pro živočichy a rostliny v jinak ploché krajině, 

zemědělsky využívané a devastované důlní činností [16]. 

 

Obr. č.  4 Střezovská rokle (zdroj Krusnohorsky.cz) 
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2.5.4. Merkur 

Lokalita vznikla v terciérních sedimentech severočeské hnědouhelné 

pánve (stáří spodní miocén). V těsném podloží spodní hnědouhelné sloje v poloze 

vápnitých slínů se nachází vrstva o mocnosti do 1 m s bohatým výskytem 

živočišných i rostlinných zbytků, neboť se zde vzácně zachoval původní břeh 

pánevního jezera. Množstvím nalezených druhů s velmi dobrým zachováním fosilií 

řadí odborníci mezi nejvýznamnější lokality tohoto typu v Evropě. Byly zde získány 

celé série kompletních koster zvířat (želvy, hlodavci) nebo jejich významné části. 

Spolu s nálezy rostlinstva je tak možno rekonstruovat životní prostředí na okraji 

miocenní pánve před cca 18 milióny lety [16]. 

Vzácné místo odhalené díky těžbě v 80. letech 20. století se bohužel 

po několika sesuvech zeminy propadlo a nenávratně zmizelo. Na základě 

výzkumu profesora Oldřicha Fejfara z Ústavu geologie a paleontologie Univerzity 

Karlovy,  byl podán návrh na zrušení ochrany území, protože naleziště prakticky 

zaniklo [25]. 

2.5.5. Sluňáky u Rokle 

Území o rozloze 3,54 ha je chráněno jako PP vyhlášená v roce 1966. Jde 

o plošiny poblíž silnice vedoucí severovýchodním směrem z obce Rokle 

u Kadaně. Sluňáky je tradovaný název pro křemencové balvany a skalky, které 

jsou roztroušeny na povrchu terénu u obce Rokle. Tvoří pozůstatky původně 

souvislého křemencového horizontu, který spočívá na rulách oherského 

krystalinika. Existence horizontu silicitů signalizuje dlouhou dobu expozice terénu, 

teplému a suchému podnebí s převládajícím výparem, kdy křemité roztoky 

z podložních hornin vzlínaly k povrchu, na  kterém se vysrážely [16]. 

Předmětem ochrany jsou reliktní balvany silicitů na povrchu a mělce 

pod povrchem terénu. Jedna z nejlepších ukázek  původního povrchu Českého 

masivu v prakticky nezměněné podobě od začátku mesozoika nebo terciéru 

dodnes [17]. 
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2.5.6. VD Nechranice pta čí oblast 

Tato oblast je součástí evropské soustavy Natura 2000 od roku 2004. 

Ornitologický význam Nechranické nádrže je dán velikostí její vodní plochy, její 

polohou na tahové cestě vodních ptáků ze severní Evropy za Krušnými horami 

na kraji Žatecké roviny a navazujícími vhodnými pastevními plochami pro zimující 

husy polní (Anser fabalis). Význam lokality jako tahové zastávky a zimoviště 

vodních ptáků se zvyšuje každým rokem, což lze dokumentovat výsledky 

pravidelného sčítání vodních ptáků na tahu a při zimování od roku 1980. Počty 

ptáků začaly narůstat hlavně od roku 1995. Počty zimujících husí vzrostly 

za posledních deset let z několika set exemplářů až na 20 000 [16]. Zároveň 

celkový počet zimujících vodních ptáků v prosinci až lednu dosahuje téměř 30 000 

exemplářů [16]. 

Vodní nádrž je výrazně ovlivňována protékající řekou Ohří a většinou celá 

její vodní plocha po celou zimu nezamrzá. 

Předmětem ochrany jsou husa polní (Anser fabalis) a vodní ptáci 

vyskytující se na zimovišti v počtu vyšším než 20 000 ex [16]. 

2.5.7. Doupovské hory 

Na území Doupovských hor byla vyhlášená maloplošná chráněná území 

i velkoplošná chráněné území, která bezprostředně navazují na hranice 

vojenského újezdu Hradiště v prostoru mezi Karlovými Vary a Kadaní. Osu 

vojenského újezdu tvoří řeka Ohře [17]. Součástí území je také východní předhůří 

Doupovských hor na jih od Kadaně.  Do vymezené oblasti Nechranicka zasahuje 

jen okrajově v údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami.  

Lokalita tvoří ostrov zachovalých přírodních stanovišť mezi antropicky 

silně pozměněnými a narušenými územími sokolovské a mostecko-chomutovské 

pánve [17]. Údolí řeky Ohře je významnou migrační cestou, jež umožňuje šíření 

teplomilných druhů flóry a fauny ze západu na východ. Bučiny na sutěmi 

pokrytých, strmých a těžko přístupných svazích údolí tvoří největší souvislý listnatý 

lesní porost v severozápadních Čechách. Dnes již opuštěné vysokokmenné 



Gabriela Knoblochová – Revitalizace oblasti Nechranicka 

2010 15 

ovocné sady s druhově bohatým lučním podrostem jsou dosud významným 

krajinářským elementem a vhodným biotopem řady ohrožených druhů [16]. 

 

Obr. č.  5 Údolí doupovských hor (zdroj Krušnohorsky cz.) 
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3. Vodní dílo Nechranice 

V šedesátých letech 20. století, v důsledku přibývajícího průmyslu a silné 

migrace lidí do severních Čech vzrůstaly nároky na vodní zdroje a to nejenom 

na pitnou, ale i užitkovou vodu, pro průmysl a závlahy v zemědělských oblastech. 

Řeky Bílina a Ohře nestačily krýt spotřebu vody, ani soustava vodních nádrží 

časem vybudovaných neuspokojovala stále se zvyšující požadavky [11]. Výstavba 

velké údolní nádrže Nechranice na středním toku Ohře, měla zajistit oblasti 

dostatečnou zásobu vody. 

V podloží budoucí hráze byly zjištěny šedé jíly a jílovce, uhelná sloj, 

písčité štěrky s hrubým pískem. Celé údolí Ohře v rozsahu miocenní sedimentace 

bylo a dodnes je postiženo sesuvnými pohyby. Přes všechny nepříznivé 

skutečnosti, vznikl projekt na VD Nechranice, který situoval největší sypanou hráz 

v České republice [11] na řece Ohři, mezi města Kadaň, Chomutov a Žatec u obce 

Nechranice. Morfologie terénu umožnila získat maximální zásobný prostor vody při 

minimálních investičních nákladech.  

Stavba hráze probíhala od ledna 1961 do prosince 1968. Věžový objekt 

s elektrárnou, výpustným zařízením a příslušnými provozy je ojedinělou stavbou. 

Objekt je zatopen ze čtyř pětin vodou, kvůli dokonalé vodotěsnosti, se věž stavěla 

pomocí posuvného bednění, nepřerušenou betonáží, což zajistilo bezspárovost 

objektu. Na věžový objekt navazuje štola o délce 475  m a je zakončena vývarem, 

který vyúsťuje do původního koryta řeky Ohře [11]. Malá vodní elektrárna v hrázi 

je vybavena dvěmi Kaplanovými turbínami o maximálním výkonu 2 x 5 MW [12]. 

Bezpečnostní zařízení k převádění velkých vod je dimenzováno 

na tisíciletou povodeň [11]. Z důvodů předpokládajících sesuvy půdy i v oblast 

nádrže byly vystaveny pomocné zídky u Vikletic. 

Hráz prochází od severu k jihu, osou velkého říčního meandru, v délce 

3280 m na 103,4 ř. km. Jde o nejdelší sypanou hráz ve střední Evropě. . Koruna 

hráze je široká 9 m, výška hráze je 48 m a maximální šířka v patě hráze je 800 m. 

Hráz je nehomogenní, štěrkopísková se šikmým těsněním ze sprašových hlín 

u návodního líce. Po zatopení území vznikla vodní plocha o rozloze 1 380 ha [11]. 
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Jedná se tak o šestou největší vodní nádrž v České republice a největší 

v severních Čechách. Pod vodní hladinou zmizelo 6 vesnic (Běšice, Chotěnice, 

Čermníky, Dolany, Drahonice, Lomazice). 

Hlavními účely VD Nechranice se tak stalo zajištění minimálního 

zůstatkového průtoku pod VD v profilu Stranná, zásobení průmyslu, energetiky, 

zemědělství a rekultivací, retence velkých průtoků na Ohři a částečná ochrana 

území pod nádrží před povodněmi [11]. Zároveň je hlavním zdrojem povrchové 

vody pro průmyslový vodovod Nechranice, částečně zásobuje obyvatelstvo pitnou 

vodou a v směrném vodohospodářském plánu ČR je i jedním z možných 

výhledových zdrojů pro vodárenskou soustavu severní Čechy. 

Proces plánování v oblasti vod je Evropským společenstvím iniciován 

se základním cílem zabránit jakémukoli zhoršení stavu vodních útvarů a chránit 

a zlepšit stav vodních ekosystémů při současné podpoře udržitelného užívání vod 

a zmírnění následků záplav a suchých období. Základním dokumentem 

upravujícím proces plánování je Rámcová směrnice vodní politiky Evropské unie. 

Návrh Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe je sestaven pro první šestileté 

plánovací období na léta 2010 až 2015 [27]. 

� Průmyslový vodovod Nechranice - (PVN)  - byl postaven pro zásobení 

Chomutovska a Mostecka povrchovou vodou z Ohře s použitím 

pro průmysl, energetiku a zemědělství. Čerpání vody zajišťuje několik 

čerpacích stanic a voda je čerpána z řeky Ohře pod Nechranickou nádrží. 

Zajímavostí PVN je, že prochází ve 4 místech pod železnicí a na jednom 

místě se křižuje s řekou Chomutovkou [11]. Voda z PVN byla využita při 

hydrické rekultivaci vodní nádrže Benedikt u Mostu. Na stejný účel 

se využívá i nyní a od 24. října 2008 se díky PVN napouští jezero Most [8]. 

Vodní nádrž má však mnohem širší využití, jako je likvidace následků 

havárií, proplachy toku za účelem zlepšení kvality vody a hygienických podmínek, 

výroba elektrické energie v průběžné vodní elektrárně Nechranice, ovlivňování 

zimního průtokového režimu pod vodním dílem za účelem omezení nežádoucích 

ledových jevů [11] a v neposlední řadě pro vodní sporty, rybolov a rekreaci. 
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3.1. Využití VD od po čátků až do sou časnosti 

Od roku 1968 je část břehů VD využita pro individuální rekreaci 

prostřednictvím výstavby rekreačních chat a zahrádkářských osad. Ve Vikleticích 

v prostoru bývalého zemníku vzniká první autokempink. V roce 1985 je vydána 

stavební uzávěra z důvodu naplnění ploch vybraných pro výstavbu rekreačních 

chat a dále pro to, že tehdejší SVP předpokládal VD i pro vodárenské využití [12]. 

V období od roku 1988 na podkladě projednané urbanistické studie 

je provedena výstavba dalších rekreačních domků u Vadkovic na stavebních 

pozemcích v zastavěném území obce. U Lomazic a Vikletic vznikají areály pro 

potřeby správce Povodí Ohře a k provozování vodních sportů, rekreační zařízení 

Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR. V letech 1989 – 90 Státní statky 

Chbany (Střezov) smluvně pronajímají pozemky pod obcí Poláky, kde dochází 

k živelné výstavbě rekreačních objektů a zahrad [12] (část z nich vzniká jako černé 

stavby, tyto záležitosti nejsou do dnes vyřešeny).  

V posledních letech dochází k výraznému rozvoji živelného využívání 

břehů Nechranické nádrže a to na plochách, které byly v minulosti chráněny. 

Současně zemědělské pozemky získané v rámci restitučních nároků [12] 

restituenti odprodávají zájemcům o individuální výstavbu rekreačních objektů. 

Obce, obklopující přehradní nádrž, jsou ve většině případů součástí 

zemědělského osídlení podél řeky Ohře [13] ještě před vybudování VN. 

Přítomnost velkých, dnes většinou nevyužitých, hospodářských objektů 

to potvrzuje. Pronikající masivní rekreační výstavba, která není nijak regulovaná, 

začíná vytlačovat dominantnost zemědělské funkce obcí. 

Díky příznivým podmínkám k provozování vodních sportů, rybolovu 

a odpočinku, přehrada přitahuje stále více rekreantů. Dá se předpokládat, 

že vzrůstající zájem bude i nadále pokračovat a správné využití tohoto trendu 

může posílit aktivity a celkové oživení okolních sídel [13]. 

VN má velice problematickou geologickou skladbu, strukturu a morfologii 

břehů, jsou zde úseky náchylné k sesuvům [12] (hlavně severní část). 
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Severní břeh vodní nádrže Nechranice je tvořen výrazným terénním 

stupněm. V důsledku břehové eroze doposud nestabilizované břehové čáry jsou 

odkryta mimořádně zajímavá geologická souvrství – od kvartérních sedimentů 

přes uhelné mikrosloje a vrstvy s pozůstatky dávné flóry po odkrytá tělesa vyvřelin 

s charakteristickou sloupcovitou odlučností. Ve srázu pod Čachovickým vrchem 

se v sedimentech vytvářejí zárodky zemních pyramid [12]. 

 

Obr. č.  6 Severní břeh VD Nechranice (zdroj: archiv autora ) 

Jižní břeh je charakterizován ve východní části pozvolným klesáním 

břehu, v západní části přechází břehy pozvolna do kaňonovitého údolí Ohře 

s hluboko zaříznutými údolími přítoků Úhošťanského potoka a bočních strží [12]. 

Aktivní abrazní účinky vodní hladiny se projevují téměř po celém rozsahu 

břehů. Je nezbytné k celému problému dalšího rozšiřování rekreačního využití 

VDN a jeho břehů přistupovat zodpovědně a koncepčně[13]. 

Na základě uvedených skutečností vzniklá v roce 1998 „Komplexní 

urbanistická studie rekreačního využití okolí vodního díla Nechranice“, která nabízí 

ucelený projekt využití VD Nechranice a jejího blízkého okolí [12]. Do projektu jsou 

zapojená všechna okolí sídla včetně měst Chomutov a Kadaň. 
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3.2. Komplexní US rekrea čního využití okolí vodního díla 

Nechranice 

Cílem US bylo zpracovat odpovídající územně plánovací podklad, kterým 

by bylo možné usměrňovat využití území tak, aby bylo v souladu se všemi zájmy 

v území, včetně stávajícího trvalého a rekreačního bydlení v přilehlých obcích. 

Dalším cílem bylo vytvoření předpokladů pro rovnoměrnější zastoupení 

individuální i hromadné rekreace, výhledově i s aktivitami volného cestovního 

ruchu, neboť VD Nechranice je největší vodní plochou s podmínkami pro vodní 

sporty v severních Čechách a má předpoklady stát se vysoce atraktivním cílem 

nejen domácích návštěvníků [12].  

 

Obr. č.  7 Vodní nádrž Nechranice (zdroj Hornické listy říjen 2009) 

3.2.1. Vymezení území pro US 

Řešené území tvoří VD Nechranice s přiléhajícími břehy, severně 

ohraničené silnicí č. II/568 (Březno – Tušimice), dále Běšickým chocholem, jižním 

okrajem průmyslových ploch ETU a železnicí Kadaň – Březno, západně údolím 

Ohře, obcí Želina a úsekem silnice č. II/224. Jižní ohraničení je přibližně podél 

železniční tratě Kadaň – Poláky a dále silnicí č. II/225 směr Kadaň - Žatec. 
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Východní část území je vymezená bývalým kasárenským areálem, obcí 

Nechranice a meandrem řeky Ohře až ke hrázi a silnicí III. třídy Vikletice – Poláky.  

V širších vztazích jsou posuzovány vazby na sídelní útvar Kadaň, Březno, 

Chomutov, Chbany, Žatec a Podbořany [12]. 

3.2.2. Zhodnocení pr ůzkumů a rozbor ů pro pot řeby US 

Vyhodnocení všech podkladových materiálů přispělo zpracovatelům US 

k pochopení krajinných, ekologických, dopravních i dalších souvislostí a tím 

i k formulování požadavků pro návrh US [13]. Průzkumy potvrdily, že i přes 

všechny nepříznivé okolnosti (těžba uhlí, komplex ETU, nadzemní vedení VVN, 

VTL plynovodu, rozvodna Hradec, území nestabilních geologických podmínek 

atd.) se VD Nechranice zařadilo mezi nejvýznamnější rekreační lokality 

s příznivými meteorologickými podmínkami pro provozování vodních sportů. 

Dalším pozitivním faktorem ve vývoji životního prostředí jsou již probíhající 

úspěšné rekultivace na výsypkách a vrůstající zeleň. 

Zvýšit význam rekreační oblasti pro domácí i zahraniční turismus, bude 

možné postupným vybudováním všech forem rekreačního ubytování, řádnou 

organizací parkovacích ploch, vybudováním nabídky turistických služeb, 

cyklistických cest a investicemi do sídel a krajinné zeleně [12]. 

3.2.3. Hlavní rozvojové programy v území – hlavní k oncep ční 

zásady 

Zásady návrhu prostorového uspořádání vycházejí z podrobné analýzy 

krajinného rámce, urbanistické struktury sídel v řešeném území i širším okolí [13] 

a vyhodnocení pozitivních a negativních stránek vývoje území.  

• zachování a posílení pozitivních faktor ů v území: 

� podporou souvislosti pobřežní vysoké zeleně, doprovodné zeleně 

komunikací, vodotečí, mezí, obnovy malých vodních ploch v obcích 

� podporou a využitím míst s atraktivními krajinnými výhledy (ubytovací 

zařízení, vyhlídková místa při trasování turistických a cyklistických 
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stezek), zachování krajinných siluet i siluet obcí přizpůsobených 

stavebním počinům v území (nízká výšková hladina staveb) 

� podporou venkovského charakteru obcí i při rozsáhlých nových 

investicích (střechy, materiály, měřítko), zachování, dokomponování 

a dostavby ústředních veřejných prostorů obcí včetně parteru 

� zachování přírodního charakteru břehů (vyjma Vikletic a Lomazického 

výběžku). V případě Vikletic je možné rozvinout zástavbu na svazích 

VDN a jednoznačně tak identifikovat obec jako hlavní rekreační 

středisko oblasti 

� podporou zachování, údržby a využití všech kulturních památek 

v území, které tvoří páteř kulturního dědictví území a zároveň přirozené 

stavební dominanty 

• zmírnění či odstran ění hlavních negativních faktor ů krajinného rámce 

řešeného území: 

� minimalizací negativních účinků po těžební činnosti a působení ETU 

(dolesňování v rámci přírodní rezervace Běšický chochol a Čachovický 

vrch), pokračování rekultivačních prací při severních horizontech 

prostoru VDN 

� minimalizací účinků nadzemních vedení VVN a rozvodny Hradec 

� zrušením stavební uzávěry z roku 1985 přispět k vyššímu podílu 

trvalých staveb v území a tím i jejich vyšší architektonické úrovni 

� snahou přednostně využít dosud nevyužité velké stavební objemy 

na viditelných místech v sídlech a krajině (zámek Poláky, bývalé 

zemědělské statky Vikletice, Vadkovice apod.)  

� maximálně podpořit stavební činnosti a lokalizaci atraktivních funkcí pro 

dokomponování mnohdy silně devastovaných ústředních prostorů obcí 

� rozhodně regulovat výstavbu v samostatných rekreačních lokalitách pro 

individuální chatovou a zahrádkářskou oblast 
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• provoz na hladin ě: 

� vylepšit zónaci vodní hladiny a příbřežních prostor, připravit podmínky 

pro turistickou vyhlídkovou plavbu 

� vylepšit podmínky pro budoucí integrovaný dohled na provoz VDN 

( i území a technické podmínky např. vč. heliportu) – eliminace 

rizikových situací a jejich spolehlivé řešení) 

� respektovat a řešit obecně užívané vody dle zákona č. 254/2001 Sb. 

(vodní zákon)  

� celé VDN i příslušné úseky řeky Ohře v řešeném území jsou vhodné pro 

chov ryb i rybolov. Navrhuje se pokračovat ve využití chovných sádek 

ryb (Lomazický výběžek) i zlepšování podmínek pro rybolov na VDN 

i řece Ohři pod hrází (pstruhová voda).  

• vybavení území technickou infrastrukturou pro pot řeby rekreace 

a trvalého pobytu: 

� navrhnout a doplnit systém odkanalizování a čištění odpadních vod 

citlivý vůči VDN a ochraně přírody vůbec 

� u veřejných tábořišť navrhnout hygienická centra (trvalé objekty), příp. 

sezónní mobilní hygienická centra u rozsáhlejších tábořišť 

� zabezpečit vodovod v Nové Vísce  

� zabezpečit plynofikaci rekreačních obcí (z vedení VTL u hráze sever) 

� zlepšit osvětlení veřejných prostranství a založit tříděný sběr TKO 

Úkolem urbanistické studie bylo ukončit období nekoordinovaného rozvoje 

okolí VDN [13], který přinesl v předcházejících letech řadu sporných rozhodnutí, 

místy hraničících až s devastací rekreačním provozem či místními obyvateli.  

Díky podrobné analýze negativních a pozitivních faktorů tak vznikl návrh, 

respektující specifika funkčních složek v území a zároveň zohledňující zájmy 

ochrany přílohy. US připravuje podmínky pro bezkonfliktní rozvoj území s důrazem 

na dominantnost jeho rekreačního využití [13] a povznesení úrovně a aktivity 

oblasti tak, jak je obvyklé u tradičních rekreačních oblastí.  
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Je však na místě upozornit na to, že skutečnou přitažlivost zmíněných 

druhů rekreačních aktivit pro návštěvníky ze severních Čech a potažmo 

i ze zahraniční přinese, jen dlouhodobé řízení a regulování výstavby. 

Autorský tým se nadále podílí na vypracování dílčích územních studií (ÚP 

Kadaň, ÚP Chbany, ÚP Březno u Chomutova) [18] poskytuje expertní 

a poradenské činnosti tak aby kontinuita priorit z US byla dlouhodobě zachována 

a dodržována. 
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4. Mikroregion Nechranicko  

Vznik mikroregionů je nutný pro společné prosazování zájmů a záměrů 

venkovských obcí s cílem dosažení žádoucích změn ve všech obcích určitého 

prostoru a je pozitivním trendem, probíhajícím ve venkovském prostoru. Pomáhá 

obcím, které jsou součástí mikroregionu k získání finančních prostředků [26] 

z různých fondů formou vytváření mikroregionálních programů, aktivit 

a konkrétních projektů. Mnohé z těchto finančních prostředků by samotné obce 

nebyly schopné získat. 

Mikroregion Nechranicko vznikl v roce 2000. Nachází se na území 

Regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad a je součástí nomenklaturní 

administrativní jednotky NUTS 3 – Ústecký kraj [23]. Jeho území tvoří části okresů 

Chomutov a Louny. 

Předmětem činnosti svazku obcí [23] je koordinace územních plánů; 

vytváření, projektování a realizace společných projektů, akcí a aktivit; koordinace 

významných investičních akcí v zájmovém území; společný postup při získávání 

finančních prostředků z různých fondů; společná podpora podnikání na území 

mikroregionu; zvýšení atraktivity zájmového území pro investory; všeobecná 

ochrana životního prostředí v zájmovém území; společný postup při dosahování 

ekologické stability území; snížení nezaměstnanosti na území mikroregionu; 

společná propagace mikroregionu; informační a iniciační činnost vůči 

podnikatelským subjektům a obyvatelům zájmového území. 

Cíle mikroregionu spočívají v napomáhání rozvoji turistického ruchu 

v oblasti a vytváření podmínek pro jeho rozvoj [23]. 

4.1. Obce mikroregionu Nechranicko 

Svazek obcí Březno, Chbany a Rokle. V roce 2001 se připojila města 

Kadaň, Žatec, Libočany, Libědice [23], které pojil společný zájem, tedy snaha 

o využití potenciálu vodní nádrže a okolí. 
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4.1.1. Březno 

Nachází se v nížinné oblasti okresu Chomutov. Součástí obce Březno jsou 

místní části Střezov, Holetice Denětice, Kopeček, Stranná, Vičice a Nechranice. 

Dříve sem patřily již neexistující obce [3] Brančíky, Brány a Libouš, které ustoupily 

těžbě hnědého uhlí, a obec Čachovice, která byla zasypaná výsypkou Dolů 

Nástup Tušimice. Pod správu Března náležely i obce zatopené vodní nádrží 

Nechranice – Běšice, Čermníky a Chotěnice.  

Povrchovou těžbou byl zasažen i potok Hutná, který dříve působil škody 

častými záplavami. Těžbou uhlí [15]bylo přerušeno jeho původní koryto. Vody 

z jeho horního toku jsou dnes převedeny do přivaděče průmyslové vody z Ohře. 

Původní koryto procházející obcí slouží jako recipient čištěných důlních 

a splaškových vod. 

Za obcí je nově postavena přeložka tratě Praha – Chomutov jako náhrada 

za část tratě, která se nacházela v dobývacím prostoru. Zvolena byla tunelová 

varianta, čímž obci přibyla jedna pozoruhodnost – nejdelší železniční tunel v ČR, 

dlouhý 1 758 m.  

• Střezov - od roku 1964 částí Března, leží na potoku Hutná. Severozápadně 

od Střezova se nachází Střezovská rokle.  

• Kopeček - od roku 1960 část obce Březno. Koncem 19. století vedla pod 

vesničkou krátkou dobu trať z Plzně do Března. Nyní kolem obce vede 

pouze důlní vlečka. 

• Stranná - od roku 1964 částí obce Březno. Leží na levém břehu řeky Ohře 

pod hrází vodní nádrže Nechranice. Je vyhledávaným místem pro klidnou 

rekreaci a také pro možnost rybaření na pstruhové vodě. 

• Vičice od roku 1964 část obce Březno, leží na levém břehu řeky Ohře. 

V roce 1998 zde byla vybudována kanalizace a čistírna odpadních vod. Sídlí 

zde společnost Sady a školky Vičice s rozsáhlými vinicemi a ovocnými sady.  

• Nechranice - od roku 1964 částí obce Březno. Leží na levém břehu řeky 

Ohře, pod hrází vodní nádrže Nechranice.  Největším zásahem do života 

vesnice bylo rozhodnutí o výstavbě vodní nádrže na Ohři.[3] Nechranice 
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mají 43 rekreačních objektů včetně těch stojících na severním břehu. 

Památkou na výstavbu jsou tři panelové domy, ve kterých bydleli stavební 

dělníci a obsluha přehrady, která v ní bydlí dodnes [27]. Na rozsáhlé ploše, 

téměř pod celou hrází vodního díla, se nachází zdevastované torzo bývalých 

vojenských kasáren, které v současné době likviduje obec Březno na své 

náklady, vědoma si možné budoucí lukrativnosti pozemků. 

4.1.2. Chbany 

Chbany, leží v blízkosti řeky Ohře, zhruba 8 km od Žatce, ke kterému 

do roku 1960 patřily. K dnešní obci patří také [3] Hořenice, Malé Krkovice, Poláky, 

Přeskaky, Roztyly, Soběsuky, Vadkovice, Vikletice a bývalé katastry Drahonic, 

Lomazic a Dolan, které dnes leží pod vodami nádrže Nechranice. Obyvatelé 

ze zatopených vesnic byli vesměs ubytováni v panelových domech [12], které 

ve Chbanech narychlo vyrůstaly jako náhrada za zatopené domy.  

Chbany obhospodařují celou zdejší rekreační oblast. Jejím centrem 

se staly Vikletice, které mají největší předpoklad stát se turistickým centrem 

Nechranické přehrady. [12] 

• Hořenice  a Malé Krkovice - od roku 1981 část obce Chbany.  

• Poláky – okolní krajina má velmi bohatou historii a patří k nejstarším 

osídleným místům chomutovského okresu. Dnes jsou Poláky velmi dobře 

vybaveny. Nalezneme zde poštu, obchod, restauraci, čistírnu odpadních vod 

i nádraží. 

• Přeskaky - od roku 1950 část obce Chbany. V 90. let 20. století zde byly 

vybrány lokality, které mají charakter tzv. vinařských tratí. To znamená, 

že se zde může oficiálně pěstovat vinná réva. 

• Roztyly - na konci roku 1996 byl u Roztyl odkryt rozsáhlý sídelní areál, který 

dokládá kultovní a rituální praktiky obyvatel tohoto území v době před více 

než 2700 lety. V srpnu roku 2000 byl uveden do zkušebního provozu nový 

závod Severočeských pískoven a štěrkoven, ve kterém pracuje 25 lidí 

a ročně vytěží 400 – 500 tun štěrkopísku. 

• Soběsuky - od roku 1963 částí Chban, bezprostředně sousedí s Roztyly. 
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• Vadkovice - jsou součástí Chban od roku 1963. Po výstavbě VDN 

se z Vadkovic stává rekreační oblast. Byl vybudován vodovod [12] 

a vypracována studie na 34 chat. V současnosti se pod Vadkovicemi 

směrem k vodní nádrži živelně dostavuje velké množství chat  

• Vikletice - od roku 1963 patří k obci Chbany. Leží na levém břehu vodní 

nádrže Nechranice. Výstavbě VDN muselo ustoupit 15 popisných čísel 

a byla zrušena škola. V letech 1975 – 1978 byl ze školy vybudován rybářský 

dům a v roce 1980 zde bylo postaveno prvních 10 chat. [3] Vikletice 

se postupně změnily v největší rekreační středisko této oblasti. Dnes je zde 

okolo 100 rekreačních chat. V roce 2001 byl vedle restaurace „Na baště“ 

zřízen infobox [23], kde lze získat informace o Nechranicku. 

4.1.3. Libědice 

Libědice, leží v údolí potoka Liboc. V roce 1850 se staly Libědice 

samostatnou obcí v okrese Kadaň. V druhé polovině 19. století se začalo 

s rozsáhlým dobýváním uhlí, stavěly se nové silnice i železniční tratě. V roce 1978 

se budovala závlahová síť [12], podzemní rozvody elektrické energie, vodovod. 

• Čejkovice - jsou osadou patřící k Libědicím. Leží na levém břehu potoku 

Liboc [3]. V posledních letech mnohé usedlosti získávají nové majitele, 

přibývá opravených stavení a dochází k pozitivnímu rozvoji obce. 

4.1.4. Rokle 

K Rokli patří obce [23] Hradec, Krásný Dvoreček, Nová Víska u Rokle 

a Želina. V posledních letech bylo v obci dokončeno několik investičních akcí: 

oprava požární zbrojnice v Rokli (2001), veřejné osvětlení v Nové Vísce, Rokli 

a Hradci, stavba vodovodu do Želiny (1998) a Nové Vísky (2001) a oprava 

komunikace do Hradce (2001).  

• Hradec - část Rokle a je znám především jako centrum odpočinkové oblasti 

s kempem, který stojí necelé dva kilometry severně od obce.  

• Nová Víska u Rokle - V posledních desetiletích vznikla v severní části osady 

zahrádkářská a chatařská kolonie. 
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• Krásný Dvoreček - od roku 1850 část obce Rokle. Elektrifikace od roku 1911 

kdy město Kadaň uvedlo do provozu svou vodní elektrárnu na Ohři. V roce 

1928 si místní obyvatelé postavili vlastní vodovod.  

• Želina - část obce Rokle. V roce 1960 zde vyhořel kostel, o čtyři roky později 

byla odsouhlasena jeho částečná demolice [23], ke které nakonec nedošlo. 

Kostel se po několika desetiletích dočkal opravy a dnes je součástí jednoho 

z nejmalebnějších zákoutí v okolí Kadaně. 

4.1.5. Kadaň 

Kadaň, bývalé královské, později okresní město, leží na levém břehu řeky 

Ohře. Součástí dnešní Kadaně [22] jsou Brodce, Kadaňská Jeseň, Pokutice, 

Úhošťany, Zásada u Kadaně a katastry obcí, které musely ustoupit těžbě hnědého 

uhlí, tj. Bystřice, Lužice, Milžany, Prahly, Prunéřov, Přezetice, Tušimice 

a Vrchnice. 

V roce 1850 se Kadaň stala centrem rozsáhlého okresu [22]. Rozhodnutí 

vlády o rozvoji uhelné těžby a výstavbě elektráren pomohlo k jejímu dosídlení. 

V roce 1960 přestala být Kadaň okresním městem a spojila se s okresem 

Chomutov. Historické centrum Kadaně [22] bylo pro velké bohatství 

architektonických památek v roce1978 vyhlášeno památkovou rezervací. 

Změny po roce 1989 umožnily řešit opravy domů a celkovou úpravu 

zanedbaného historického jádra města. V roce 1995 získalo město ocenění vlády 

a titul „Město roku 1995“. Od roku 2001 [22] je opět vinařskou obcí. 

• Brodce - od roku 1989 náleží k městu Kadaň. Protéká jimi Donínský potok. 

• Pokutice - od roku 1963 částí Kadaně. 

• Kadaňská Jeseň - od roku 1989 část Kadaně. Do roku 1994 zde bývalo 

vojenské cvičiště a sklad munice. Díky nepřístupnosti vojenského prostoru 

Hradiště (známý spíše jako Doupov) se zde zachovala unikátní rostlinná 

společenstva [17]. Území je registrováno [22] jako význačný krajinný prvek. 

• Úhošťany - od roku 1989 část Kadaně. 
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• Zásada u Kadaně - od roku 1963 patří ke Kadani V roce 1870 byla na návsi 

postavena kaple Panny Marie Pomocné [22], která byla v roce 2001 

opatřena novým zvonem a v roce 2002 byla vysvěcena. 

4.2. Projekty Mikroregionu Nechranicko 

Mikroregion Nechranicko se účastnil v letech 2005 - 2008 Operačního 

programu „Rozvoje lidských zdrojů“ spolufinancovaného ze sociálního fondu EU. 

V roce 2005 bylo provedeno značení cyklotras a na několika místech 

podél trasy bylo umístěno odpočinkové zázemí ve formě zastřešeného stolu 

a dvou lavic s odpadkovým košem. 

V roce 2009 zastřešil mikroregion jako objednatel sezónní jízdy 

Doupovské dráhy, za spolufinancování obcí mikroregionů Nechranicka 

a Radonicka a Ústeckého kraje. Nyní se připravuje projekt odkanalizování obcí 

jižního břehu Nechranické nádrže [23]. 

Ze shromážděných informací vyplynulo, že mimo tyto projekty 

je mikroregion zcela neaktivní. Projekt vyznačení cyklotras byl uskutečněn 

na popud Českého turistického svazu, který projekt navrhl a z větší části 

i financoval. 

Aktivita mikroregionu Nechranicko je patrná i z jejich webových stránek. 

Obsah stránek se je od založení neměnný. Stránky zcela postrádají aktuality nebo 

novinky, návštěvník má k dispozici pouze základní informace a velmi strohé vizitky 

zúčastněných obcí, kde jediným pozitivem je funkční webový odkaz na jednotlivé 

obce. Další informace o činnosti a hospodaření mikroregionu zde chybí. Poslední 

zápis ze zasedání rady je ze dne 10. 4. 2001. Z telefonicky poskytnutých informací 

vyplývá, že v současné době dochází k personálním změnám rady mikroregionu 

a předávání dokumentace. Předsedkyni Hanu Halyovou nahradil Pavel Kozlík, 

starosta Libědic. 
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5. Odstran ění následk ů těžební činnosti v okolí 

Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností 

v České republice. Vznikly 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů 

Bílina. Působí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Zabývají se těžbou, úpravou 

a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 2008 [10] dosáhly 

na českém trhu podílu 46,87 %. 

Roční těžba okolo 13,5 mil. tun [6] jednoúčelového energetického 

hnědého uhlí je odbytově směrována převážně pro tepelné elektrárny ČEZ a.s.. 

Na skrývce je roční těžba cca 26,5 mil. m3 nadložních zemin.  Lom Libouš, 

postupuje severním směrem k hranicím dobývacího prostoru až pod obec 

Černovice [14], která je před nepříznivými vlivy lomu chráněna mohutnými 

zemními valy. Vytěžená skrývka je zakládána na vnitřní výsypky. Po provedené 

přeložce trati Chomutov - Březno je postup skrývkových řezů směrem východním 

k hranici dobývacího prostoru. V dalším období zde bude prováděna i těžba uhlí. 

Bez následné úpravy by bylo území postižené těžbou dlouhodobě 

technogenní pustinou. Proto nedílnou součástí nynější báňské činnosti [10] je 

i snaha o minimalizaci dopadů důlní činnosti na životního prostředí a následná 

rekultivace. 

 

Obr. č.  8 Těžbní jáma Doly Nástup Tušimice (zdroj ČTK) 
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Problematika revitalizace území Dolů Nástup Tušimice v průběhu 

a po ukončení těžby lomu Libouš, který se nachází v Nechranické oblasti, byla 

poprvé v širším rozsahu zpracována ve studii „Studii zbytkové jámy Libouš“ v roce 

2001 [14], která byla aktualizována studií „Rekultivace a revitalizace území DNT 

v širších souvislostech a vazbách“ zpracované v září 2004 firmou R – princip 

Most, s.r.o. V této dokumentaci byly mj. upřesněny základní technické 

a ekonomické parametry sanace a rekultivace po ukončení těžby a posouzeny 

vazby budoucího jezera na následnou revitalizaci území. 

Dílčí změny a úpravy v oblasti sanace a rekultivace [15] jsou zpracovány 

v pravidelných aktualizacích plánu sanace a rekultivace Dolů Nástup Tušimice, 

které jsou zpracovány každý rok. 

5.1. Souhrnný plán sanace a rekultivace území dot čeného 

těžbou Dol ů Nástup Tušimice 

Záměrem rekultivace území [15] je řešení nejen přírodní složky obnovy 

území, ve kterém těžba a zakládání výsypek probíhaly nebo ještě probíhají, ale 

i to aby účinně přispěla k řešení otázek sociálně ekonomických, a to v širších 

územních souvislostech a ve vazbách na území, které těžbou nebylo narušeno 

vůbec nebo jen minimálně, což znamená připravit území pro jeho budoucí 

revitalizaci a resocializaci. Jako další podmínka je, že musí řešena mezioborově, 

nikoli jako vlastní rekultivace. V úvahu je nutno vzít historické údaje o daném 

území, ekologické požadavky a celou řadu dalších souvisejících aspektů. 

5.1.1. Základní princip obnovy funkce krajiny 

Základní princip obnovy funkce krajiny [15] vychází z předpokladů, 

že rekultivovaná a revitalizovaná krajina vytvářená člověkem by měla být schopna 

obnovit přirozené funkce krajiny. Přičemž funkce krajiny definujeme v termínech 

toků, které jsou od sebe neoddělitelně spojeny, jako je sluneční energie a způsob 

jejího využití, toků (cyklů) vody a toků látek. Činnost člověka by měla být v souladu 

s těmito funkcemi. 

Prioritou při strategickém plánování obnovy krajiny [14] je v této oblasti 

zabezpečit její vodohospodářské funkce a bezpečnost sídel i při extrémních 



Gabriela Knoblochová – Revitalizace oblasti Nechranicka 

2010 33 

situacích, které mohou nastat (povodně, přívalové deště, sucha). Klimatické 

poměry v pánevní oblasti byly a jsou v důsledku probíhající povrchové důlní 

činnosti ovlivněny. 

K základním činitelům a procesům, které změny způsobují, patří 

odstranění vegetace a podstatné snížení hladiny podzemních vod následkem 

čerpání. Díky tomu dochází [15] k poklesu celkového výparu z území a následně 

ke zvyšování teplot na povrchu zbaveného vegetací. Proto je tak významná snaha 

o navrácení krajiny do původního funkčního systému, aby docházelo 

k co nejpomalejšímu odtoku vody z území. I toto jsou důvody pro preferování 

mokré varianty obnovy krajiny, která respektuje původní mokřadní podstatu. 

Strategie obnovy vodního cyklu tedy spočívá především ve zvyšování retenční 

schopnosti krajiny. 

Návrh funkčního využití krajiny [15] formuluje konkrétní návrhy, jako jsou 

zóny lesoparků či rekreačních parků, vznik mokřadů, plochy s volnou zelení nebo 

vhodné k rekreaci a oddychu obyvatelstva a zároveň plochy vhodné k rozvoji 

drobného podnikání. 

„Hlavní zásadou obnovy krajiny narušené povrchovou těžkou uhlí 

je obnova vodního režimu v krajině dříve výrazně zamokřené.“ [15] 

Z konkrétních opatření se jedná o tyto priority [15]: 

� podpora zvýšené členitosti tvarovaného terénu, tím následně docílit 

zvýšenou biodiverzitu a lepší adaptabilnost biocenóz na možné změny 

klimatu v širším rozsahu 

� vytváření podmínek pro zadržování vody v krajině (tvorba mokřadů, malých 

vodních ploch, odvodňovací příkopy a potoky vytváření s malým spádem) 

� organické provázání rekultivovaných ploch s báňsky nedotčeným, 

původním terénem 

� podpora životaschopných netradičních biotopů v zájmu posílení biodiverzity 

� zachování části diverzity podmíněné těžbou 

� cílevědomá tvorba reálných biocenter a biokoridorů 
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� zakládání malých ekologicky hodnotných biotopů 

� dbát na pestré zastoupení jednotlivých druhů ekosystému, přitom 

upřednostňovat více malých ekosystémů před jedním velkým 

� podpora stávajících a nově budovaných biocenter a biokoridorů 

� vytváření nových migračních tras pro různé skupiny živých organizmů, 

omezování existujících bariér pro šíření a migraci živých organismů.  

Dominantou rekultivovaného území [8] se stane jezero, které vznikne 

zatopením zbytkové jámy lomu Libouš, které bude gravitačně odvodňováno 

do rekultivovaného toku Hutné u Března.  

V současné době jsou na vytěžených územích prováděny rekultivace 

v lokalitách Merkur, Severní lom a Březno.viz příloha č. 1 Na lokalitě Prunéřov [8] 

byla v předchozích období do rekultivace začleněna převážná část její výměry 

a nadále se bude pokračovat na posledních dvou plochách v severovýchodní části 

výsypky. Intenzivní sanační a rekultivační práce pro zajištění stability severních 

svahů lomu Libouš v prostoru mezi Spořicemi a Málkovem byly zahájeny už v roce 

2003 a jsou rozděleny do několika etap. Poslední tři etapy rekultivací [14] budou 

zahájeny po roce 2014. 

Mezi revitalizační akce plánované do roku 2012 jsou začleněny práce [14] 

směrující k tvorbě a obnově biokoridorů a biocenter, práce směrující k obnově 

území pro využití volného času (celkem devět částí nově vznikajících cyklotras, 

rozhledna Málkov, rekreační areál Pražské pole a Čachovice), práce směřující 

k obnově území pro účely stavebních pozemků (veřejné komunikace, Ahníkovský 

zámek), práce směřující k obnově vodních systémů (revitalizace Lužického 

potoka, Hutné, Hačky a vodní nádrže pod obcí Černovice). Na obnově území [8] 

jsou zainteresované i obce, které jsou zasažené těžbou i když některé pouze 

okrajově . Veškeré chystané úpravy, jsou v mnoha případech zahrnuty 

do územních plánů obcí a jsou hrazeny z rozpočtů nebo získaných dotací. 

Revitalizace celého území po ukončení těžební činnosti se tak bude 

odvíjet především od budoucího jezera zbytkové jámy Libouš. 
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5.1.2. Jezero ve zbytkové jám ě lomu Libouš 

Jezero bude mít tvar [15] nepravidelného pětiúhelníku s největší délkou 

ve směru východ – západ 4 600 metrů a největší šířkou ve směru sever jih 

3 300 metrů.  

Tab. č. 2 Parametry jezera (zdroj R-PRINCIP) 

kóta hladiny 275,2 m. n. m. 

Plocha hladiny 1 083,24 ha 

Objem vody v jezeru 248,034 mil. m3 

Délka břehové linie 16 446 m 

Průměrná hloubka 22,90 m 

Maximální hloubka 75,80 m 

Napouštění jezera je navrženo [15] převážně z řeky Ohře prostřednictvím 

ČS Rašovice, dále potokem Hačka z něhož bude vybudován příkop přímo 

do zbytkové jámy Libouš. Jako další přítoky budou využity vody z krušnohorských 

potoků. Předpokládaný poměr vody použité z Ohře a objemu vody 

z krušnohorských potoků je 10:1. Aby se zabránilo případné abrazi způsobené 

vlnami a kolísáním hladiny jezera, je nutné provést úpravy břehových linií 

(zpevnění, sklon břehů, apod.). Spojením technického a biologického prvku 

se dosáhne nejen dostatečného ochranného účinku, ale i výrazného estetického 

působení protiabrazivní ochrany. 

5.1.3. Okolí budoucího jezera lomu Libouš 

Na jižním břehu směrem k obci Březno vznikne zátoka, která bude [14] 

využívána především jako rekreační zázemí jezera. Místo o rozloze 96 hektarů tak 

bude sloužit z části jako parkoviště a z části pro vybudování technického zázemí 

pro návštěvníky jezera lomu Libouš. Navržená jsou stravovací zařízení, případně 

hotel, turistické ubytovny, sociální zařízení, campingové tábory a podle situace 

další malé podnikatelské aktivity. Místo bude zároveň [15] východiskem pro 

cyklostezky, případně pěší trasy vedené do oblasti revitalizovaného území lomu. 

Z těchto tras bude možné propojení do systému cyklotras České republiky. 
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Mezi jednotlivými areály bude provedena parková úprava. Jako 

doporučení [15] je navrženo jižní část zátoky využít jako kotviště plachetnic 

a sportovních lodí, pro jejich dopravu k břehům jezera je vhodně přizpůsobená 

příjezdová komunikace. V části oddělené pásem zeleně se doporučuje 

vybudování loděnice pro sportovní lodě s příslušným zázemím (klubovny, hřiště, 

úschovna a opravna lodí). Předpokládá se v těchto místech vybudovat přístav pro 

lodě, které by zajišťovaly [14] propojení s ostatními částmi jezera. 

Severní a severovýchodní břehy zátoky nabízejí svou polohou optimální 

předpoklad k využití pro koupání a slunění [14] (téměř celodenní sluneční svit 

a bezprostřední ochrana proti větru díky výškovým rozdílům v terénu). Toto území 

by mělo být částečně zatravněno a jako ochrana před sluncem by měly sloužit 

skupiny vysazených stromů. Nejzápadnější část zátoky by mohla sloužit jako 

dětské koupaliště pro své mělké břehy. 

Území v severní část jezera je vhodné pro sportovní využití (tenisové 

kurty, volejbalová hřiště, hřiště pro košíkovou a jiné sportovní aktivity). Součástí by 

měla být i dětská hřiště s prolézačkami, pískoviště a jiné atrakce. Dále je nutné 

[14] zajistit dobrou dopravní obslužnost a zřídit sociální zázemí. 

Západní část je v doporučení rekultivace určena jako turistická oblast pro 

procházky v přírodě s poučením (naučná stezka). Jsou zde naplánované i úseky 

cyklostezek a okružních cest pro rodiny s dětmi. Tímto územím zároveň povede 

částečně trasa golfového hřiště. [14] 

Západní a severozápadní část by měla být protipólem jižní části, kde 

se předpokládá komplikovanější propojení s veřejnými komunikacemi díky 

výškovým rozdílům[15]. Propojení bude možné po úpravách z obce Spořice nebo 

Málkov. Západní území je vhodné k rekreaci a koupání. V severním výběžku je 

navrženo kotviště pro sportovní lodě včetně technického vybavení. Kotviště bude 

zároveň sloužit jako přístav k lodnímu propojení s jižní částí jezera. Rovněž bude 

propojeno cyklostezkami. Celá západní část je navržena ve formě písčitých 

a částečně zatravněných pláží. V travnatých částech budou vysázeny skupinky 

listnatých dřevin. Jižní část tohoto území bude zrekultivována do tzv. přírodní 

podoby (lesnická rekultivace, louky, mokřady, sukcesní plochy). Západní území je 
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uzavřeno v kotlině chráněné okolními svahy před větrem, tedy je vhodné rovněž 

k vybudování sportovišť různého typu včetně technického zázemí. Jelikož se bude 

jednat [14] o výstavbu na zrekultivovaných výsypkách nedostatečně 

konsolidovaných, musí jít o lehké stavby a pro tyto účely dimenzované. 

Nad tímto územím výsypka mírně stoupá a proto je zde navržen [14] 

rozsáhlý lesopark protkaný cestami pro pěší turistiku a cyklostezkou. V doporučení 

je i tímto směrem situovat golfové hřiště. Technické zázemí by bylo [14] společné 

s rekreační oblastí, která by navazovala na lesopark. 

Napouštění jezera začne [15] přibližně v roce 2035, po ukončení těžby 

a vyklizení veškeré techniky z těžební jámy. Ze současných měření a propočtů 

vychází předpoklad doby napouštění sedm let. Rekultivační a revitalizační práce 

vztahující se ke vzniku jezera budou z větší části prováděny [14] po ukončení 

těžby a potrvají do roku 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  9 Model jezera lomu Libouš (zdroj Hornické listy, červen 2009) 

Na Dolech Nástup Tušimice  byly v uplynulých 15 letech ukončeny 

rekultivace na celkové ploše 12 km2. Rekultivační proces [10] je doplňován 

revitalizačními opatřeními, která uvádějí novou krajinu do souladu s podmínkami 

a potřebami rozvoje Ústeckého kraje.  
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6. Související projekty  

Pro revitalizaci oblasti je nezbytná širší spolupráce dotčených obcí měst 

a jiných suběktů, které se do projektů zapojují nebo mají své konkrétní projekty. 

6.1. Euroregion Krušnoho ří 

Euroregion Erzgebirge vznikl v roce 1992  jako dobrovolné zájmové 

sdružení měst, obcí a dalších právnických osob. Na české straně jej tvoří obce 

a organizace z okresů Most, Chomutov, Louny, Teplice a Litoměřice, na německé 

straně zaujímá část Saska, přesněji okresy Annaberg, Freiberg, Mittlerer 

Erzgebirgskreis a Stollberg.  Ke konci roku 2004 sdružoval euroregion celkem 

151 obcí. Mimo jiné i obce z oblasti Nechranicka. 

Činnost Euroregionu se zaměřuje na ekologickou obnovu krušnohorské 

oblasti, zlepšování přírodních a životních podmínek koncepcí územního 

a regionálního plánování, budování infrastruktury, růst životní úrovně v oblasti, 

rozvoj kulturní spolupráce, vzdělanosti, sportu, turistiky a humanitární pomoci 

mimo jiné i k propagaci regionů v ČR a SRN distribucí a prodejem tiskovin,  

Motivem vzniku euroregionů je zejména snaha o společný postup při 

řešení konkrétních problémů vázaných na periferní postavení příhraničních 

oblastí, tedy problémů, jež přesahují hranice států a nemohou tak být řešeny 

pouze na jedné straně hranic, a získávání finančních prostředků z programů EU.  

Diskutované téma euroregionu [21] je mimo jiné energetická soběstačnost 

proto euroregion podporuje záměry elektrárny Tušimice i celé společnosti ČEZ, 

významného člena euroregionu, ve výzkumu alternativních energií, ve snižování 

ekologické zátěže i v nutnosti zabezpečit energetické zdroje pro budoucnost. 

6.2. ČEZ a.s. - elektrárny Tušimice a Pruné řov 

Elektrárny Prunéřov jsou největším uhelným elektrárenským komplexem 

v České republice, který tvoří Elektrárna Prunéřov I (4 x 110 MW) a Elektrárna 

Prunéřov II (5 x 210 MW). Hnědouhelné elektrárny patří k největším 
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znečišťovatelům ovzduší u nás. Kromě oxidů síry produkují obrovské množství 

skleníkového plynu, oxidu uhličitého. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 

prostřednictvím neziskové organizace Arnika [19] každoročně (od roku 2004) 

zveřejňuje žebříček největších znečišťovatelů ovzduší v České republice. V roce 

2008 a v letech předchozích, byla elektrárna Prunéřov největším znečišťovatelem 

ovzduší. Z údajů MŽP vyplývá, že emise CO2 do ovzduší jsou vyšší než emise 

všech osobních automobilů v České republice dohromady. 

 

Obr. č.  10 Energetický komplex Prunéřov a Tušimice (zdroj ARNIKA) 

ČEZ a.s. v současné době připravuje [24] modernizaci, elektrárny Prunéřov II 

navazující na první vlnu ekologizace provedenou v 90. letech. Předpokládaná 

modernizace tří současných bloků a zvýšení jejich jednotkového výkonu na 250 

MW,. která má údajně snížit emise až o 50 %. V současné době je povoleno 

vypouštět až 500 mg SO2 na m3 vzduchu, nové evropské normy ovšem umožní 

jen 200 mg SO2 na m3. 

Elektrárna Tušimice je v provozu od začátku sedmdesátých let 

a v současné době je modernizována V letech 1983 až 1989 se v areálu 

elektrárny odehrál první pokus o odsíření v průmyslovém měřítku v zemích 

bývalého východního bloku. Zařízení mělo vyrábět kyselinu sírovou. Nikdy se však 

nepodařilo je uvést do provozu. Prvním skutečným odsířením prošla elektrárna 

v letech 1994 až 1997. Práce provedla [24] japonská firma Chiyoda Corporation. 

Sádrovec, který je produktem odsíření, je veden pásovou dopravou do skladu 

nebo přímo na směšovací stanici suché dopravy popílku. Smísením popílku 
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se sádrovcem pak vzniká deponát, který se používá pro vyplňování vytěžených 

důlních prostor a úpravu reliéfu krajiny při rekultivacích. 

V roce 2008 elektrárna Tušimice II a Prunéřov I a II přestaly existovat jako 

dvě samostatné organizační jednotky [24] v rámci uspořádání uhelných elektráren 

Skupiny ČEZ a sloučily se v jednu pod názvem Elektrárny Tušimice a Prunéřov. 

Energetická společnost ČEZ podporuje v regionu mimo jiné 

i cykloturistiku. Cyklostezky podporuje společnost ČEZ buď přímo, nebo byla 

u jejich realizace jako významný partner. Cyklostezky jsou většinou doplněné 

o informační tabule, které upozorňují návštěvníky na zajímavosti přírodního 

i historického charakteru v daném okolí. Některé trasy nabízí cyklistům možnost 

oddechu na odpočívadlech.[24] Nová cyklostezka, která vznikla za podpory ČEZu, 

je Duhová cyklostezka Kadaň – Klášterec nad Ohří, která nezasahuje přímo 

do Nechranické oblasti [22], bude však do budoucna propojena s cyklotrasami, 

které jsou součástí návrhů a územních plánů okolních měst. 

6.3. Města Chomutov a Kada ň 

Cyklistické trasy v Chomutově a okolí [20] se připravují tak, aby 

navazovaly na hlavní trasy v okolí, včetně těch na území sousedního Německa. 

Nejvýznamnější je propojení Chomutova s Horou Svatého Šebestiána, tedy 

napojení na Krušnohorskou magistrálu Bezručovým údolím. Další cyklostezka 

vede z centra Chomutova kolem areálu Kamencového jezera 

a Podkrušnohorského zooparku až k obchodní zóně města Jirkova. Značené 

cyklotrasy vedou také směrem na Louny a k Nechranické přehradě.  

Město Kadaň vydalo v roce 2009 dokument [22] „Generel cyklistické 

dopravy města Kadaně“, který zpracoval PaedDr. Jiří Kulhánek a tento má za cíl 

stanovení koncepce cyklistické dopravy jako součásti dopravního systému města. 

Bude sloužit pro uplatňování potřeb cyklistiky, ale i pěší turistiky ve městě 

i blízkém okolí. Zároveň navazuje na regionální cyklistické stezky, které jsou 

prioritami Ústeckého kraje. Jedná se o otevřený dokument, který bude v průběhu 

času průběžně aktualizován. Město tak vytváří místní koncepci sítě cyklostezek, 

která ve výsledku propojí pracovně a turisticky významná místa v okolí města. 
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Ve spolupráci Kadaně s Kláštercem nad Ohří v současnosti vzniká 1. etapa, která 

propojí obě města novou trasou podél řeky Ohře a stane se páteřní trasou, 

na kterou budou ve výhledu navazovat další etapy (prodloužení cyklostezky 

do Hradce, k Nechranicím a Žatci, na opačnou stranu dále podél řeky ke Kyselce, 

nová větev na Prunéřov, Chomutov ad.). Tento místní systém cyklostezek bude 

sledovat napojení do nadřazených a sousedních systémů a rozvíjet vazby 

na Radonicko, Karlovarskou oblast, Sasko, Dolnooharské tabule, Polabí. 

 

Obr. č.  11 Mapa cyklostezek na Nechranicku (zdroj Mapy cz) 

6.4. Projekt Naslouchejme hlasu venkova 

Ústecký kraj a Severočeské doly podepsaly v prosinci 2009 významnou 

deklaraci o spolupráci. Týká se zapojení do středoevropského projektu Listen 

to the Voice of Villages – Naslouchej hlasu venkova. V tomto konkrétním případě 

se jedná o podporu rozvoje území zasaženého těžbou. 

Spolupráce Severočeských dolů s 32 zainteresovanými obcemi (v oblasti 

Nechranicka s obcí Březno u Chomutova). Výsledkem v roce 2012 bude 

zpracována turistická trasa s pracovním názvem „Po stopách dolů“, provádějící 

návštěvníky specifickou průmyslovou krajinou. Tato trasa se stane součástí 

nabídky mezinárodní asociace Vital Villages, čímž by měla podpořit turistický 

průmysl v oblasti.[9] 
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7. Závěr 

Oblast Nechranicka nyní stojí před novou etapou svého rozvoje. 

Vybudované vodní dílo Nechranice spolu s navrhovanou rekultivací těžební jámy 

Libouš skýtá potenciál pro budoucí masivní rozvoj mikroregionu. Díky novým 

přístupům a investicím má oblast, jejichž synonymem se v minulosti staly hluboké 

jámy povrchových dolů, měsíční krajiny výsypek a emisemi zničené lesy, šanci 

stát se regionem, který bude i veřejnost vnímat jako prostor s perspektivní 

budoucností. 

Zmíněné projekty potvrzují zájem ze strany zástupců měst, okolních obcí 

i společností ČEZ a.s. a Severočeské doly a.s. o zatraktivnění celého území. Pro 

realizaci jednotlivých konkrétních opatření je však velmi důležitá vzájemná 

spolupráce všech dotčených subjektů. Jen tak lze, dle mého názoru dosáhnout, 

aby revitalizační návrhy a snaha o posílení ekologické stability krajiny, dostály 

svého záměru a předurčených cílů. 

Obnovou krajiny oblast nezíská jen nová místa pro rekreaci a odpočinek. 

Sanovaná a rekultivovaná území nabídnou obyvatelům nechranické oblasti 

především bydlení a práci. Úspěšné rekultivace zároveň poskytnou stovky hektarů 

volných pozemků a podpoří tím i podnikatelskou činnost. Rekultivace, revitalizace 

a resocializace oblastí bývalých dolů a elektráren tak mají význam nejen pro život 

obyvatel na Nechranicku, ale i klíčovou funkci pro budoucí ekonomický rozvoj 

celého regionu. 
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