
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení 
 

 

 

 

OBNOVA KRAJINY PO TĚŽBĚ HNĚDÉHO UHLÍ 

V OBLASTI SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ 

PÁNVE 

 

diplomová práce 

 

 

 

 

 

Autor:       Dondová Šárka 

Vedoucí diplomové práce:    prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc. 

 

 

Ostrava 2011 



  



  



 

 

 

 



Anotace  

Mostecko jako centrální částí Severočeské hnědouhelné pánve je známé jako region 

nejvíce postiţený těţbou hnědého uhlí. Současně s těţbou hnědého uhlí dochází jiţ 

od padesátých let dvacátého století k rozsáhlé rekultivaci území spojené se vznikem 

značného mnoţství antropogenních půd, které nyní zaujímají více jak třetinu tohoto 

regionu. Na Mostecko v současnosti nelze nahlíţet jako na měsíční krajinu 

devastovanou těţbou hnědého uhlí, ale jako na krajinu, kdy na většině vnějších 

výsypek bývalých činných lomů došlo k rekultivaci a zahlazení následků těţby.  

Má diplomová práce popisuje a hodnotí  historický a vědecký vývoj rekultivace a 

zahlazování následků těţby od padesátých let minulého století po současné aktuální 

trendy a vědecké metody, s cílem získat analytický přehled do jaké míry  je 

rekultivovaná krajina ekologicky stabilní a funkční, a v neposlední řadě jakým 

způsobem je navázána na socioekonomickou strukturu Mostecka z hlediska 

vyuţitelnosti místních obyvatel.  

Klíčová slova: revitalizace, rekultivace, sukcese, zahlazování následků těţby 

hnědého uhlí, ekologicky funkční ekosystém.  

 

Summary 

Most region as the central part of the North Bohemian lignite basin is known as a 

region most stricken by the lignite mining. Concurrently with the mining activity 

there have been vast recultivations of the area since 1950s connected with creation of 

a significant number of anthropogenic lands that nowadays occupy more than a third 

of this region. It is no more possible to view the Most region as a moon-like 

landscape devastated by the lignite mining, it should be seen as an area where the 

most of the lignite dumps have been recultivated and the impact of the mining 

process has been effaced. 

My diploma thesis describes and evaluates the historical and scientific development 

of the recultivations and effacing of the mining impact from 50s of the last century 

up to the current modern trends and scientific methods with a focus on the 

acquirement of the analytic survey - to what extent is the recultivated landscape 

ecologically stable and functional. Last not least it focuses on detection of how the 

recultivated area is connected to the socioeconomic structure of the Most region in 

terms of utilizing of the human resources of the local inhabitants.  

Key words: revitalization, recultivation, succession, effacing of the impact of the 

lignite mining, ecologically functional system 
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1.  Úvod 

Povrchová těţba hnědého uhlí se na Mostecku datuje od počátku padesátých let 

minulého století. Tato oblast se stala místem převáţně orientovaným na těţký 

průmysl a dobývání hnědého uhlí a to se všemi negativními důsledky v oblasti 

ţivotního prostředí i sociálně ekonomické. V době nejintenzivnějšího dobývání 

hnědého uhlí docházelo k velkoplošným záborům nejenom zemědělské půdy, ale 

také obydlených území a tím k úplné změně struktury původní krajiny v Mostecké 

pánvi. Nejmasivnější těţba byla zaznamenána v osmdesátých letech minulého století 

a díky ní docházelo k likvidaci desítek vesnic, jejichţ obyvatelé byli stěhováni do 

centrálních sídelních útvarů přilehlých měst. V devadesátých letech, v rámci 

transformace ekonomiky a dalších úzce spjatých odvětví, došlo k útlumu 

energetickému průmyslu, coţ mělo velmi úzkou vazbu na socioekonomickou oblast, 

především na problémy ve vysoké míře nezaměstnanosti či klesající ţivotní úroveň. 

V tomto období, souběţně s těţbou, probíhaly zahlazovací a rekultivační práce a 

získat ekologicky stabilní a funkční krajinu po těţbě hnědého uhlí se stávalo stále 

důleţitějším a vyzdvihovaným tématem. I přes značně vynaloţené finanční 

prostředky na rekultivaci nelze ukončené rekultivace hodnotit jako 100% funkční 

ekosystémy a i nadále zůstává cílem hledání dalších vhodných způsobů k obnově a 

vyuţití krajiny na Mostecku tak, aby se její vývoj ubíral ke zcela revitalizované a 

ekologicky funkční krajině, která bude do budoucna plnit nejen základní ekologické 

poţadavky, ale i hospodářkou a rekreační vyuţitelnost pro obyvatele tohoto 

problematického regionu. 

2. Cíle diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je posouzení a popis rekultivované krajiny postiţené 

těţbou hnědého uhlí. Tato práce se zabývá zmapováním historie, vývoje a způsobu 

zahlazování následků hornické činnosti v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP). 

Také popisuje rozsah rekultivací a vývoj technologických postupů, hodnotí nové 

trendy vývoje rekultivačních činností směřujících k vyuţití řízené či úplné 

ekologické sukcese rekultivačních ploch postiţených těţbou.  
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3. Metodika diplomové práce 

Při tvorbě této diplomové práce jsem vyuţila odborné literatury, která se zabývá 

problematikou rekultivací, revitalizací a dalšími způsoby zahlazování krajiny 

devastované báňskou činností a činností prováděnou báňským způsobem a současně 

praktických zkušeností a terénních šetření. Soupis vyuţité odborné literatury je 

uveden v přehledu literatury. 

4. Historie a vývoj dobývání hnědého uhlí  

4.1. Charakteristika oblasti Severočeské hnědouhelné pánve 

Severočeské hnědouhelná pánev se nachází v Podkrušnohoří. Je obklopena 

Krušnými horami, Českým středohořím a Doupovskými horami. Pánev má protáhlý 

tvar, rozprostírá se v délce okolo 80 km od Kadaně po Ústí nad Labem a zaujímá 

šířku od 2,5 km do 16 km.  

Vznik severočeské hnědouhelné pánve lze datovat do období třetihor, přesněji 

do období oligocénu, kdy toto území bylo postihnuto velmi intenzivní sopečnou 

činností, při které vzniklo České středohoří. Tímto došlo k vyzvednutí Krušných hor, 

mezi nimiţ vznikla mělká pánev, kde se shromaţďovala voda. Díky teplému klimatu 

se tak vytvořily velmi vhodné podmínky k ţivotu rostlin. Vytvářela se rozsáhlá 

rašeliniště, která se stala základem po budoucí uhelnou sloj [4].  

Postupem času se rostlinné a ţivočišné zbytky pomalým tlením přeměňovaly 

v rašeliniště, která posléze přikryla jílová vrstva z řek, jeţ se při záplavách vylily 

z koryt. Pod těmito nánosy jílu, za účasti tepla a tlaku, začal probíhat proces 

karbonizace. Tento proces probíhal uţ od několika metrů pod povrchem, ale i 

v hloubce aţ 400 m. Vzhledem k tomu, ţe např. v lomu Československé armády 

(ČSA) nalezneme aţ 25 - 30 m mocnou uhelnou sloj, muselo se zde nehromadit 

přibliţně 250 m rašeliny. Celkové nahromaďování 1 m rašeliny odpovídá 500 letům. 

Ke vzniku 250 m rašeliny a následnému vytvoření  25 – 30 m uhelné sloje docházelo 

přibliţně 120 tisíc let. Následná karbonizace pak trvala po dobu několika desítek 

milionů let [15]. 
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SHP skýtá vysoce kvalitní hnědé uhlí a jeho disponibilní zásoby se blíţí k 2,3 

miliardám tun. Lokality SHP jsou však v těţbě hnědého uhlí omezeny územními 

ekologickými limity pro povrchovou a hlubinou těţbu, jeţ je detailněji popsáno v 

odstavci 5.3. 

4.2. Historie dobývání hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi 

Historie dobývání hnědého uhlí v mosteckém regionu sahá hluboko do 16. století, 

přesněji do roku 1591, kdy poukazovali na mocná loţiska tohoto nerostu Viléma 

z Roţmberka bratři Slangové. Na počátku osmnáctého století se začínají objevovat 

zprávy o loţiscích v oblasti Polerad, kde došlo k odkrytí sloje v roce 1719. Teprve po 

roce 1740 se začíná dobývat na mělkých slojích v okrajových částech SHP, a to 

převáţně formou selského dobývání [4]. Masivní rozvoj těţby na Mostecku je však 

zaznamenán ke konci devatenáctého století a to aţ s rozvojem ţelezniční a lodní 

dopravy v rámci nástupu průmyslové revoluce. V souvislosti se zvýšenou potřebou 

hnědého uhlí a tedy zvyšující se těţbou a sekundárně s tím spojeného negativního 

dopadu na ţivotní prostředí, byl vydán zákon, jenţ stanovoval první zásady ochrany 

půdy a základní povinnosti těţařům navrátit dotčené pozemky do stavu co nejvíce 

podobnému k původnímu stavu. 

V roce 1910 se konala první v historii zmiňovaná konference řešící téma zahlazování 

následků těţby. Jejím vyhlašovatelem byla Zemská zemědělská rada. Hlavním 

tématem konference bylo zhodnocení, ţe k datu 1.1.1910 bylo na Mostecku, 

Teplicku a Duchcovsku těţbou postiţeno 6.170 ha pozemků [4]. 

K rozvoji povrchového dobývání a poškozování ţivotního prostředí došlo po 

skončení druhé světové války. První ucelený projekt reagující na stále se zvětšující 

rozmach těţby a poškozování ţivotního prostředí vznikl v období 1958 – 1960. 

Tento projekt byl výstupem spolupráce předních odborníků z oblasti zemědělské, 

lesnické a báňské a je povaţován za základní podklad pro územní plánování celé 

SHP [16]. Nejznámějším odborníkem, jenţ se se svou studií bezpochyby zaslouţil o 

rozvoj rekultivačních procesů je Ing. Stanislav Štýs, DrSc. 

Těţba hnědého uhlí dosáhla svého maxima v osmdesátých letech minulého století, 

kdy bylo na úpatí Krušných hor těţeno ročně i více neţ 70 milionů tuh hnědého uhlí. 
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Těţba postupovala velmi masově a kvůli záběru půdy bylo zlikvidováno 71 obcí 

s více neţ 66.600 obyvateli. 

5. Přehled legislativy České republiky související s problematikou 

rekultivací území devastovaných těţbou 

Přehled si klade za cíl poukázat na vazby jednotlivých součástí Českého právního 

řádu, které se dotýkají problematiky rekultivací a to od jejich úplného počátku, tedy 

jak od přípravy těţby a jeho průběhu, tak po dokončení těţby. 

5.1.  Přehled platné legislativy 

Tabulka č.1: Přehled legislativy ČR [12] 

číslo zákona název 

44/1988 Sb. 

Zákon o ochranně a v yuţití nerostného bohatství (horní 

zákon) 

61/1988 Sb. 

Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a ostatní 

báňské správě 

62/1988 Sb. 

Zákon ČNR o geologických pracích a o Českém 

geologickém úřadu 

50/1976 Sb. 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

138/1973 Sb. Zákon o vodách 

130/1974 Sb. Zákon ČNR o státní správě ve vodním hospodářství 

309/1991 Sb. 

Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 

(zákon o ovzduší) 

389/1991 Sb. 

Zákon ČNR o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích 

za jeho znečištění 

86/1995 Sb. Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země 

114/1992 Sb. Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny 

289/1995 Sb. 

Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon) 

125/1997 Sb. Zákon o odpadech 

244/1992 Sb. Zákon ČNR o posuzování vlivů na ţivotní prostředí 

17/1992 Sb.  Zákon o ţivotním prostředí 

388/1991 Sb.  Zákon ČNR o Státním fondu ţivotního prostředí 

282/1991 Sb. 

Zákon ČNR o České inspekci ţivotního prostředí a její 

působnosti v ochraně lesa 

20/1966 Sb. Zákon o zdraví lidu 

13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikací 
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104/1988 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o hospodárném vyuţívání výhradních 

loţisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a 

ohlašováhní činnosti provédění hornickým způsobem 

175/1992 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o podmíkých vyuţívání loţisek 

nevyhrazených nerostů 

172/1992 Sb. Vyhláška ČBÚ o dobývacích prostorech 

364/1992 Sb. Vyhláška ČBÚ o chráněných loţiskových území 

83/1976 Sb. Vyhláška obecných technických poţadavích na výstabu 

84/1976 Sb. 

Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně 

plánovací dokumentaci 

85/1976 Sb. 

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení a 

staebním řádu 

13/1994 Sb. 

Vyhláška MŢP, kterou se upravují některé podrobnosti 

ochrany zemědlěského půdního fondu 

77/1996 Sb. 

vyhláška ministerstva zemědělství o náleţitostech 

ţádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o chraně 

pozemků určených k plnění fukcí lesa 

82/1996 Sb. 

Vyhláška ministerstva zemědělství o genetické 

klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o ecidenci 

nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 

83/1996 Sb. 

Vyhláška ministerstva zemědělství o zpracování 

oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 

hospodářských souborů 

84/1996 Sb. 

vyhláška ministerstva zemědělství o lesním 

hospodářském plánování 

395/1992 Sb. 

Vyhláška MŢP, kterou se provádějí některá ustanovaní 

zákona ČNR č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a 

krajiny 

6/1977 Sb. 

Vyhláška MŢP o hospodářství ČR o ochraně a jakosti 

povrchových a podzemních vod 

171/1992 Sb. 

Vyhláška vlády ČR, kterým se stanoví ukazatele 

přípustného stupně znečištění vod 

45/1966 Sb. 

Vyhláška ministerstva zdravotniství o vytváření a 

ochraně zdravých ţivotních podmínek 

Opatření č. 11/1995 

Opatření předsedy ČBÚ - zásady metodiky tvorby 

rezervy finančních prostředků pro sanaci a rekultivaci 

Usnesení vlády č. 444/1991 Sb.  

Usnesení vlády ke zprávě o územních ekologických 

limitech těţby hnědého uhlí a energetiky v severočeské 

hnědouhelné pánvi. 

 

5.2. Usnesení vlády ČR č. 50 a 272/2002 

Významným mezníkem v rekultivaci krajiny je usnesení vlády č. 50 a 272/2002 

vztahující se k nápravě ekologických škod, který vznikly v době před privatizací 

hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Toto usnesení jasně 
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definuje základní podmínky při čerpání finančních prostředků z 15 miliard Kč, které 

byly uvolněny pro realizaci projektů na likvidaci následků ekologických škod a 

rozvoj aktivit v těchto těţbou postiţených oblastí.  

Vyuţití finančních prostředků z 15 miliard má široký záběr. Lze je čerpat na tvorbu a 

obnovu zemědělských pozemků, lesních porostů, vodních sloţek krajiny, na tvorbu 

biokoridorů a biocenter či stavby pro vyuţití volného času. K 31.12.2008 bylo 

z těchto prostředků vyuţito 4,8 miliardy Kč a to pouze v rámci Ústeckého kraje. 

5.3. Usnesení vlády ČR č. 444/1991 

Usnesení č. 444/1991 ke zprávě o územních ekologických limitech (ÚEL) nabylo 

platnosti a účinnosti dne 30. října 1991. Vládní usnesení definuje dobývací prostory a 

oblasti, kde by měly být zásoby uhlí odepsané. Byly zavedeny především kvůli 

ochraně ţivotního prostředí a krajiny v oblasti severních Čech. ÚEL jsou chápány 

jako záruka vlády severočeským obcím, ţe se nadále nebude zhoršovat jejich 

prostředí a ţe jejich existence je dlouhodobá a perspektivní. To znamená, ţe má cenu 

v těchto místech kupovat, stavět a opravovat nemovitosti a budovat infrastrukturu 

[14].  

ÚEL však neznemoţňují jen otvírku nových lokalit, ale především nepříznivě 

ovlivňují i činné velkolomy. Usnesení vlády č. 444/1991 Sb. a 331/1991 Sb. v SHP 

blokuje celkem 3,259 miliardy tun vyuţitelných zásob hnědého uhlí. Z tohoto čísla je 

793 miliónů tun v předpolí činných lomů a omezují jejich rozvoj. Například díky 

tomuto vládnímu usnesení, které v roce 1997 vedlo k zastavení provozu na lomu 

v Chabařovicích, se v předpolí tohoto lomu zanechalo 100 miliónů tun nevytěţených 

zásob hnědého uhlí. Dalšími lomy, kde je těţba omezena, jsou Libouš, lom ČSA a 

Bílina. Lomy, kterých se shora uvedené vládní usnesení nedotýká, jsou lom Jan 

Šverma a lom Vršany [15].  

6. Rekultivace ve vazbě na zákon č. 44/1988 Sb., O ochraně a vyuţití 

nerostného bohatství v platném znění 

Ve smyslu zákona č. 168/1993 Sb., kterým se doplňuje horní zákon a čl. I, odstavce 

1 zákona č. 169/1993 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 61/1988 Sb. O hornické 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Severn%C3%AD_%C4%8Cechy&action=edit
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činnosti výbušninách a ostatní báňské správě vyplývá těţebním organizacím vytvářet 

finanční rezervy na důlní škody, sanace a rekultivace území dotčených těţbou. 

Zahlazování důlní činnosti, s tím spojené sanace a rekultivace, patří mezi počiny, 

kterými je organizace povinna napravit škody na krajině dotčené těţbou.  

Dle zákona č. 168/1993 Sb. je těţební společnost povinna v průběhu dobývání 

vytvářet finanční rezervy. Podkladem pro stanovení výše finančních rezerv je 

souhrnný plán sanace a rekultivace, jeţ je zpracováván přímo na danou těţební 

lokalitu. Tento plán je jiţ součástí plánu, otvírky a přípravy dobývání (PODP). Výše 

rezervy je ovlivněna typem rekultivace či finanční náročností zvoleného krajinného 

systému a je stanovena v závislosti na skutečné roční hrubé těţbě se stanovením 

měrného nákladu na jednu tunu. Celý proces od vytváření rezerv a jejich čerpání 

podléhá schvalování Okresním báňským úřadem a to v součinnosti s Ministerstvem 

ţivotního prostředí České republiky. Nedílnou součástí je také vyjádření těţbou 

dotčených obcí. Čerpání finančních rezerv musí být v souladu s  PODP a nesmí být 

vyuţity pro jiné účely, neţ pro jaké jsou účelově vázány. 

Cílem celého rekultivačního procesu, od jeho úplného začátku aţ po dokončenou 

rekultivaci, je zahlazení důsledků těţby a vrácení území zpět do produktivního 

sociálně ekonomického vyuţívání.  

7. Historie vývoje rekultivací na Mostecku 

První organizovaná obnova pozemků dotčených těţbou byla prováděna jiţ v roce 

1908 a to pod dohledem rekultivační expozitury Zemské zemědělské rady. Po roce 

1945, kdy došlo ke znárodnění hornictví, byly postupně obnovovány rekultivační 

práce a v roce 1954 bylo v rámci zemědělského závodu SHD v Teplicích zřízeno 

první rekultivační oddělení [5]. V počátcích rekultivační činnosti byl rekultivační 

cyklus poměrně krátký a vyznačoval se minimálním podílem terénních úprav. Ke 

konci šedesátých let se na základě poţadavků veřejnosti začala objevovat nutnost 

komplexně krajinu dotčenou těţbou rekultivovat. V rekultivačním procesu došlo k 

nárůstu terénních úprav a prodluţování cyklus biologické rekultivace. Cílem bylo, a 

nadále zůstává, navrátit krajině jednu ze svých základních funkcí a zajistit její vyuţití 

člověkem. V této době se rekultivace převáţně ubírala směrem ke zhodnocení 
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krajiny pomocí zemědělských rekultivací v podobě sadů a vinic a v blízkosti 

zástavby pak vznikaly zahrádkářské kolonie [5]. Nejstarší evidovanou a takto pojatou 

rekultivační akcí je „Obnova pozemků v úseku Pavel“, která byla zahájena v roce 

1956, přičemţ její ukončení proběhlo jiţ v následujícím roce. 

Paralelně s rozšiřováním různých forem zemědělských a lesnických rekultivací se 

prováděné rekultivační akce začínají orientovat i na zajištění volnočasového vyuţití a 

zlepšení ţivotního prostředí obyvatel města Mostu a přilehlých obcí. Jednou 

z prvních takto orientovaných rekultivací byla v roce 1965 rekultivace lomu Šmeral 

II, jeţ slouţila jako příměstský park s plynulým napojením na stávající městkou 

zeleň města Mostu.  

Největší rozvoj rekultivace a obnovy krajiny zaznamenáváme v devadesátých letech 

minulého století. V tomto období vznikají a dokončují se rekultivační akce, které 

jsou součástí dnešních volnočasových komplexů, jako je Hipodrom, Autodrom či 

vodní nádrţ Matylda. Do roku 2007 došlo na Mostecku k ukončení skoro většiny 

vnitřních výsypek povrchových dolů, např.: Kopistská výsypka, Velebudická 

výsypka, Slatenická výsypka, výsypka Malé Březno, Hornojiřetínská výsypka a 

z velké části i výsypka Růţodol.  

Nejmladší formou rekultivace jsou rekultivace hydrické. Mezi první takovou 

rekultivaci patří rekultivace s názvem „Rekreační vodní nádrţ Benedikt“, která byla 

započata roku 1970.  Na celkové rozloze 37,37 ha vznikal, aţ do úspěšného 

dokončení v roce 1985, lesopark, vodní nádrţ včetně komunikace a sportoviště a 

ubytovací komplex. Tato rekultivace později prošla dalšími úpravami.  

8. Technologický postup rekultivací 

8.1. Přípravná etapa  

Přípravná fáze je zahájena jiţ v rámci průzkumu loţisek, neboť je nutné ji řešit 

s ohledem na moţnosti exploatace nerostných surovin, která by měla být komplexní 

a koordinovaná. Průzkum loţiska je prováděn tak, aby poskytl veškeré informace 

důleţité nejenom pro otvírku loţiska, ale také pro zváţení moţností následného 

rekultivačního procesu [17].  
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8.2. Důlnětechnická etapa – metoda zpětného plánování 

Tato etapa se výrazně podílí na celkovém úspěchu rekultivace daného území. Jiţ 

během samotné těţby je nutné řešit veškerá technicky realizovatelná a ekonomicky 

moţná opatření, která jsou v souladu s následným cílovým konceptem rekultivačního 

procesu. Zvláštní pozornost je v této etapě věnována při umisťování výsypek a 

odvalů v krajině, jejich tvarování a selektivnímu odklizu neproduktivních hornin a 

zemin. Tímto cíleně promyšleným postupem lze, a to velmi výrazně, ovlivnit rozsah 

investic spojených s rekultivačním procesem [17]. 

8.3. Biotechnická etapa 

Úkolem biotechnické etapy rekultivačního procesu je samotné zlepšování 

ekologických vlastností území.  

Do této etapy řadíme: 

 terénní úpravy -  úprava reliéfu; 

 naváţky úrodných hornin a zemin, čímţ jsou upravovány podmínky vývoje 

v pedosféře a některých sloţek hydrosféry; 

 hydrotechnická opatření – řeší novou hydrografickou soustavu v dotčeném 

území v nadzemní i podzemní sféře; 

 hydromeliorační opatření – obsahuje soustavu odvodňovacích prací a závlah, 

technickou stabilizaci svahů a systém protierozních procesů ve svaţitém 

území; 

 technická opatření – řeší např. výstavbu komunikací. 

V případě, ţe této etapě není věnována odpovídající péče, je velmi pravděpodobné a i 

obvyklé, ţe se s odstupem času nedůsledná péče velmi nepříznivě projeví. 

Rekultivační proces se pak zpozdí a více finančně zatíţí [17] 

8.4. Biologická etapa 

Do této etapy jsou zahrnuty práce biologické povahy, které mají v rámci celého 

rekultivačního procesu finální charakter. Jsou řešeny pomocí tří základních typů 

rekultivace a to zemědělskou, lesnickou a hydrickou. Tyto typy lze doplnit o typ 
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rekultivace „ostatní“, do něhoţ jsou zahrnuty speciální rekreační a sociálně 

ekonomické způsoby rekultivace [17]. 

8.5. Etapa následné péče o ukončený rekultivační proces 

Podstatou této etapy je výchova lesních porostů či zemědělské obhospodařování [17]. 

9. Moţnosti rekultivací a jejich popis, typy rekultivací 

Počátky rekultivace na Mostecku lze datovat do šedesátých let minulého století, tak 

jak je zmíněno v kapitole 7. Historie vývoje rekultivací na Mostecku. Ke zpočátku 

vyuţívaným způsobům rekultivací se postupně začaly vyuţívat i další typy 

revitalizací krajiny.  

Typy rekultivace území dotčené těţbou jsou: 

 zemědělská; 

 lesnická  

 hydrická; 

 ostatní.  

 

Vývoj obnovy krajiny a její rekultivace během let 1950 aţ 1997 na Mostecku 

dokladuje následující tabulka č.1 a graf č.1. 

 

Tabulka č.2: Rekultivace Mostecka v období 1950 – 1997 [ha] [11] 

typ rekultivace dokončená nedokončená celkem  podíl [%] 

zemědělská 1189,4 309,3 1498,7 23,57 

lesnická 1593,9 2236,1 3830 60,23 

hydrická 30 141,2 171,2 2,69 

ostatní 182,7 675,9 858,6 13,5 

celkem 2996 3362,5 4850,12 100 
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Graf č.1: Zastoupení jednotlivých druhů rekultivací v roce 1997 [%]; do grafického 

znázornění upravila Š. Dondová 2011[11] 

 

V současnosti veškerý vývoj rekultivačních akcí, které kdy byly zahájeny, prošel 

procesem zkvalitňování a patřičnou racionalizací. Jednotlivé rekultivované úseky se 

neposuzují samostatně, ale jsou zahrnuty do krajinotvorné koncepce vyšších 

územních celků, které plně respektují propojení na stávající ekosystémy. Tomu 

nasvědčuje i skutečnost, ţe zhruba od roku 1995 dochází k odklizení nadloţí 

jednotlivých povrchových dolů do vnitřních výsypek a tím nedochází k dalším 

narušení krajiny ve formě záborů pozemků nad rámec činnosti lomu. Díky tomuto 

dochází také ke kvalifikaci zemin a jejich selektivnímu ukládání a následné 

rekultivační práce jsou prováděny nejenom v souladu se zákonnými normami, ale 

také s přísnými poţadavky na ochranu přírody a krajiny s důrazem na ekonomické a 

sociální struktury území. Zahlazování následků důlní činnosti se proto bude, dle 

dostupných materiálů uvádějících termín do roku 2050, soustředit pouze na tento 

způsob zakládání výsypek. V tomto případě se na Mostecku jedná o dva povrchové 

lomy a to Vršany a ČSA a jejich zbytkové jámy.  
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60,23

hydrická
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Tabulka č.3: Předpokládaný vývoj rekultivace krajiny do roku 2050 [ha] 

typ rekultivace celkem  podíl [%] 

zemědělská 1648 24,00 

lesnická 2550 37,00 

hydrická 2114 30,00 

ostatní 665 9,00 

celkem 6977 100,00 

 

 

 

 

Graf č.2: Předpokládaný vývoj rekultivace krajiny do roku 2050 [%]; do grafického 

znázornění upravila Š. Dondová 2011[11] 

 

9.1. Druhy rekultivací a jejich konkrétní příklady 

Jak jiţ bylo v této práci okrajově zmíněno, v SHP je uplatňována taková skladba 

rekultivací, jenţ odpovídá maximálně moţnému rovnováţnému stavu, který je 

charakterizován vnitřní stabilitou ekosystémů. Druhy rekultivací jsou úzce spjaté 

s poţadavky na vhodné ţivotní prostředí, produkci potravin či kulturní potřeby 

obyvatel Mostu a přilehlých obcí. 
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Revitalizace je pojem převzatý z latinského sousloví (re-, znova a vitalis, 

ţivotaschopný) se v souvislosti s krajinou začal spojovat koncem dvacátého a 

počátkem jednadvacátého století. Tento výraz se v odborné literatuře vyuţívá při 

shrnutí veškerých aktivit směřujících ke zlepšení kvality ţivotního prostředí na 

územích postiţených negativní činností člověka [19]. 

Rekultivace je v obecném pojetí soubor veškerých opatření na úpravu území 

poškozených přírodními nebo antropogenními vlivy vedoucí ke zlepšení 

biologických funkcí [19]. Nejčastěji rekultivovaným územím jsou vytěţené doly. 

Území můţe být rekultivováno na kulturu pole, lesa, louky, parku, příměstské zeleně, 

vodní plochy a v některých případech i mokřad. 

9.1.1. Zemědělská rekultivace 

Jedná se o plochy ukončených rekultivací, které byly zakládány pro budoucí 

zemědělské hospodaření. V minulosti vznikaly přímou rekultivací nebo pomocí 

převrstvením ornice o mocnosti 0,5 m. Technologický postup však prošel vývojem a 

v poslední době vznikají zemědělské rekultivace převrstvením povrchu výsypky 

zúrodnitelné zeminy (zejména spraše a sprašové hlíny) o mocnosti 0,5 m a následné 

převrstvení ornicí o mocnosti 0,3 – 0,5 m. Po této úpravě následuje aplikace 

organických hnojiv např. v podobě chlévského hnoje [5].  

Zemědělská rekultivace je prováděna ve dvou základních alternativách [5].  

 Agrotechnická, jejímţ základem je realizace nových orných půd a po okrajích 

měst zahrádkářských kolonií.  

 Pomologická, která je charakteristická realizací velkoplošných ovocnářských 

plantáţí a vinic. Konkrétními případy pomologické rekultivace jsou Skyřické 

sady vysazené na okraji Velebudické výsypce a vinice umístěné na výsypce 

Čepirohy. 

Podstatou zemědělské rekultivace je dosaţení a specifikace tzv. průměrné úrodnosti 

půdy. Přesto, ţe lze při zemědělské rekultivaci výsypek dosáhnout výnosů na úrovni 

rostlých půd, není moţné ji stabilizovat za dobu kratší 15 let. Tyto plochy však 

vyţadují speciálně účelové obhospodařování i nadále, a to především díky 

skutečnosti, ţe jsou narušeny nejenom báňskými vlivy, ale také okolní průmyslovou 

činností. Vesměs se jedná o plochy s narušeným vodním reţimem a vyššími spady 
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pevných částic s obsahem SO2 a jinými plynnými zplodinami produkující zdejším 

chemickým průmyslem [5].  

Takto rekultivované plochy jsou převáţně vyuţívány k intenzivnímu zemědělství a 

to zemědělskými podniky i soukromými zemědělci. Mimo potravinářské vyuţití 

tradičních zemědělských plodin probíhají na části zemědělských rekultivací (cca 60 

ha) pokusy zaměřené na pěstování biomasy k energetickým účelům. Dochází tak k 

výsadbě plodin technických a energetických a rychle rostoucích dřevin. Produkce 

obilnin, zejména pšenice, je z části vyuţívaná k výrobě bioethanolu, jako 

alternativního paliva k fosilním palivům nebo k výrobě tepla formou přímého 

spalování. Produkce řepky olejné se vyuţívá k výrobě metylesteru řepkového oleje, 

který je doposud nejrozšířenější alternativou motorových biopaliv [16]. 

Následující schéma popisuje technologii zemědělské rekultivace. Podstatou 

uvedeného schéma je grafické znázornění jednotlivých fází a jejich konkrétních 

úkonů.  

Schéma č.1 – Technologie zemědělské rekultivace [1] 
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Schéma č. 2 – Funkce zemědělské rekultivace [2] 

 

 

 

Konkrétní příklad zemědělské rekultivace  

Zemědělská rekultivace (obr. č. 1) na výsypce Malé Březno IV etapa – AGRO, byla 

zahájena v roce 1994 a ukončena v roce 1998. Celková výměra plochy je 38,20 ha. 

Došlo zde k rekultivaci náhorní plošiny vnější výsypky lomu Vršany zvané Malé 

Březno. Terénní úpravy náhorní plošiny byly podřízeny potřebám zemědělské 

rekultivace (minimální sklon 2%, maximální 10%). Po ukončení terénních úprav 

byla plocha převrstvena ornicí s mocností 0,5 m (161 018 m
3
). Po předání plochy do 

zemědělské rekultivace byl zařazen pětiletý agrocyklus. V současné době je plocha 

vyuţívána společností INTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŢV Záhorčí pro intenzivní 

zemědělské hospodaření s výsadbou řepky olejky [11]. 
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Obrázek č. 1 – zemědělská rekultivace na výsypce Malé Březno [Dondová 2011] 

 

9.1.2. Lesnická rekultivace 

Účinnou protiváhou negativních tendencí těţby hnědého uhlí je lesnická rekultivace. 

Smyslem tohoto typu rekultivace je efektivní zaloţení vhodného porostu lesních 

dřevin na těţbou devastovaných plochách, na nichţ není moţná realizace jiného typu 

rekultivace.  

Lesnická rekultivace je jedním nejčastěji vyuţívaným typem rekultivace na 

Mostecku, tento fakt dokladuje i graf č.2 - Předpokládaný vývoj rekultivace do roku 

2050. Lesnická rekultivace zaujímá s podílem 37% první místo v rámci vyuţití všech 

typů rekultivací. Ukončené lesnické rekultivace zaujímají 2123,76 ha z rekultivované 

půdy Mostecka [11]. Hlavním důvodem proč je lesnická rekultivace na Mostecku 

nejčastěji vyuţívaným typem rekultivace, je skutečnost, ţe reliéf po povrchovém 

dobýváni hnědého uhlí, je převáţně svaţitého charakteru a aplikace zemědělské či 

hydrické rekultivace by byla nejenom ekonomicky nepřijatelná, ale i celkově 

nevhodná.  
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Schéma č. 3 – Funkce lesa [2] 

 

Lesy, které na Mostecku vznikaly a vznikají, plní primárně funkci ekologickou. Jsou 

to lesy ochranné, popřípadě lesy zvláštního určení. Přínosem lesů s funkcí ochrannou 

jsou jeho půdoochranné, protierozní, stabilizační, hydrické a asanační vlastnosti, tak 

jak je graficky znázorněno ve schéma č. 3 Funkce lesa. 

Lesy pro zvláštní vyuţití, tedy lesy rekreační, jsou na Mostecku uplatňovány všude 

tam, kde výsypky dosahují blízkosti měst a průmyslových aglomerací. Jejich 

hlavním přínosem je zlepšení ţivotního prostředí a rekreace. V roce 1965 vznikl 

rekreační les v rámci rekultivace lomu Šmeral VII. Příměstský park s vybudováním 

zpevněných komunikací, veřejného osvětlení, odpočinkových stanovišť v podobě 

laviček slouţil nejenom k volnočasovým aktivitám, ale také jako prostor pro stání 

cirkusových šapitó.  

Ukončené lesnické rekultivace na Mostecku jsou předávány do správy vlastníkům 

rekultivovaných pozemků. Vlastníkem je převáţně stát, obce a soukromí vlastníci. 

Tyto předané plochy podléhají zákonu č. 185/1996 Sb. (lesní zákon).  

Ne všechny plánované lesnické rekultivace na Mostecku byly ukončeny standardním 

způsobem ve smyslu prohlášení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Důvody 
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jsou ekonomické, a to převáţně ze strategického hlediska, kdy nebylo nutné převádět 

etapy lesnických rekultivací po dílčích částech, ale jako ucelené lesní oblasti 

(výsypka Malé Březno) anebo se jedná o rekultivace dočasného charakteru, u kterých 

je prvořadou funkcí zajištění zmírnění negativního působení báňských provozů na 

okolní aglomerace a do budoucna je počítáno s vyuţitím těchto pozemků pro další 

účely, jako jsou přeloţky sítí, výstavba komunikací či zástavba. 

Následující schéma popisuje technologii lesnické rekultivace. Podstatou uvedeného 

schéma je grafické znázornění jednotlivých fází a jejich konkrétních úkonů.  

Schéma č. 4 – Technologie lesnických rekultivací [1] 
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Konkrétní příklad lesnické rekultivace  

Lesnická rekultivace po hlubinné těţbě hnědého uhlí „Rudý sever za Kovošrotem“ 

Lokalita 5 důl Alexandr. Na fotografii je zachycen porost borovice černé ve stáří cca 

12 let. 

 

Obrázek č. 2 – lesnická rekultivace „Rudý Sever“ [Dondová 2011] 

 

9.1.3. Hydrická rekultivace 

Hydrická rekultivace je ekologicky i ekonomicky vhodná pro rekultivaci zbytkových 

jam velkolomů. Základním předpokladem pro ekonomicky efektivní způsoby 

hydrické rekultivace je vhodný způsob výsypkového hospodářství a to z hledisky 

vytvoření optimálních podmínek. Hydrická varianty rekultivace důlních jam je 

povaţována za přírodě blízký způsob vyuţití povrchových dolů po ukončení těţby. 

V minulosti nebyla tomuto typu rekultivace věnována ţádoucí pozornost. Důvodem 

byla převáţně obtíţnost řešení koncepce těţby a následná rekultivační činnost 

v dlouhém časovém horizontu [5]. 
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Při hydrické  rekultivaci jsou lomy zatápěny povrchovými a důlními vodami. Takto 

vzniklé nádrţe se pak vyuţívají k retenci, anebo ke sportovně-rekreačním účelům. 

Nádrţe mají bliţší vlastnosti k přirozeným jezerům. 

Následující schéma popisuje technologii hydrické rekultivace. Podstatou uvedeného 

schéma je grafické znázornění jednotlivých fází a jejich konkrétních úkonů.  

Schéma č. 5 – Hydrická rekultivace [2] 

 

 

Konkrétní příklad hydrické rekultivace 

Významnou hydrickou rekultivací na Mostecku je rekultivace lomu Most – Leţáky 

[19] včetně jeho přilehlého okolí. Území pro vybudování jezera včetně veškeré 

potřebné infrastruktury je součástí zbytkové jámy lomu Leţáky, kde se od 

sedmdesátých let dvacátého století aţ do 31.8.1999 těţilo hnědé uhlí. Nachází se 

mezi městem Most a areálem chemických závodů v Záluţí, na místě starého města 

Most, které bylo kvůli těţbě zbořeno.  
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Původní záměr v roce 2002 počítal s napouštěním z řeky Bíliny, ale po přezkoumání 

kvality vody bylo přistoupeno k vhodnějšímu řešení, kterým byl zdroj vody z řeky 

Ohře. Zdrojem vody je také důlní voda z asi 5 km vzdáleného hlubinného dolu 

Kohinoor a vlastní povodí jezera. 

Napouštění bylo slavnostně a oficiálně zahájeno na 24. října 2008 a bude dokončeno 

do konce tohoto roku. Část rekultivací spočívající převáţně v terénních úpravách. 

Stavba na přivaděči byla 24.10.2008 dokončena a slavnostně byla zahájena fáze 

napouštění budoucího jezera Most. Rozhodující část, která spočívá především 

v budování provozních komunikací okolo jezera, se v současné době zpracovává 

[19].    

Technické parametry jezera Most. 

 plocha – 311 ha 

 max. hloubka – 75 m 

 obvod – 9.815 m 

 objem vody – 68,9 mil. m³ 

 hladina – 199 m n. m. 

 

Obrázek č. 3 - jezero Most [Jan Pimper 2011] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2002
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlina_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kvalita_vody&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kohinoor_(d%C5%AFl)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povod%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezero
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9.1.4. Ostatní rekultivace 

Do tohoto typu rekultivace patří tzv. funkční a rekreační zeleň a ekologická sukcese. 

Popisem ekologické sukcese se tato diplomová práce bude zabývat v samostatném 

bodu 10.  

Při navrhování krajinotvorného řešení formou rekultivace typu ostatní nejsou voleny 

klasické způsoby typické pro rekultivace lesní či zemědělské. Tato rekultivace se 

vyznačuje tzv. formou rozptýlené zeleně. Cílem tohoto typu je vytvoření parků, 

příměstské zeleně, začlenění rekreačních a sportovních ploch do krajiny, úprava 

okolí průmyslových objektů atd. Významným prvkem na rekultivovaných výsypkách 

se také stává doprovodná zeleň okolo vodotečí a břehových partií zatopených 

zbytkových jam, stromořadí podél cest a komunikací, polní lesíky a remízky anebo 

keře na erozí ohroţených svazích výsypek. 

Konkrétní příklad ostatní rekultivace 

V souladu s pravidly ostatní rekultivace bylo rekultivováno území Velebudické 

výsypky, kde jiţ v roce 1955 byl zahájen proces rekultivace. Cílené vyuţití 

zrekultivované Velebudické výsypky pro volnočasové aktivity bylo koncipováno jiţ 

od roku 1973 a záměrem byla výstavba koňské dostihové dráhy.  

Základem Velebudické výsypky je písčito-jílová zemina a sprašové zemina v 

mocnosti aţ 75 m, s hmotností zaloţeného objemu 237 milionů m
3 

a s celkovou 

plochou 785 ha. Rekultivační proces byl rozdělen do několika ploch s tím, ţe 

umístění a zprovoznění dostihové dráhy bylo pro celý proces dominantní. Realizace 

ostatních ploch byla provodním rekultivačním počinem. Těmito plochami jsou [18]: 

 Lesopark 

Účelem tohoto území je poskytnutím rekreačního a sportovního zázemí města Mostu. 

Rozsah je cca 152,00 ha, kde se nachází uzavřená skládka komunálních odpadů, 

která byla převrstvena skrývkovými zeminami dolu Jan Šverma. Rekultivační práce s 

parkovými a lesními výsadbami včetně komunikačního propojení probíhají od roku 

1989, další část v okolí skládky je rekultivována od roku 1995. Celkový návrh 
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rekultivačních prací na tomto území je koncipován s plánem dotvoření budoucím 

uţivatelem golfového a fotbalového areál.  

 Farma pro chov dostihových koní 

Tento prostor o rozsahu 145,00 ha bude v budoucnu soustřeďovat zástavbu pro 

vybudování farmy pro chov dostihových koní a objektů pro bydlení. Rekultivační 

práce jsou koncipovány v souladu s tímto předpokladem. Na plochách určených k 

zástavbě je provedeno zatravnění, ostatní plochy jsou zalesněny. Součástí plochy je 

výstavba tréninkové dostihové dráhy na ploše 43,00 ha.  

 Zemědělské a lesní pozemky 

Tato plocha zahrnuje zbývající rozsah pozemků dotčených výsypkou s celkovou 

plochou 360,00 ha. Kromě vodohospodářských a komunikačních úprav je základem 

rekultivace obnova zemědělského a lesního půdního fondu s cílem dotvoření krajiny 

navazující na okolí.  

 Naučný park 

Rekultivace této plochy o výměře 45,00 ha s dominantním umístěním vodní ploch 

bylo v roce 1997 ukončeno pěstebními zásahy a předáno se záměrem dalšího vyuţití 

pro botanicko-zoologický park města Mostu. Území je velmi cenné z přírodního 

hlediska, bylo vytvořeno specifické biocentrum územního systému ekologické 

stability. 
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Obrázek č. 4 – Velebudická výsypka – Hipodrom [19] 

Další významným rekultivačním počinem byla revitalizace areálu Vrbenský, kde na 

bývalé výsypce lomu vzniklo automobilové závodiště, jeţ bylo v roce 1986 uvedeno 

do provozu.  

10.   Sukcese 

10.1. Vymezení pojmu sukcese a popis jejich druhů 

Sukcesi můţeme chápat jako  dynamický vývoj a sled ekosystémů směřující 

k vrcholné fázi, kdy se jednotlivé ekosystémy nacházejí v rovnováze se svým 

ţivotním prostředím, takzvanému klimaxu. Současná věda pojem sukcese definuje 

různě, byť základní teoretické principy ekologie byly stanoveny zejména ve vztahu 

k diskuzi o tomto pojmu (Prach 1984), do dnešního dne nebyla akademickou sférou 

uznána obecně platná dohoda o definici pojmu sukcese [10]. Walter et. al (2003) [10] 

definují pojem sukcese jako samovolně nevratnou směnu druhů v průběhu času. 

Prach et. al (1999) [3] povaţuje vytvoření jednoduché a současně vyčerpávající 

definice tak komplexního pojmu jakým sukcese je, za obtíţné a ne vţdy nezbytné. 

Obecně je známo, ţe různá společenstva druhů, jsou poměrně nestabilní systémy a 

v průběhu času dochází k určitým interakcím mezi jednotlivými druhy, uvnitř druhu 
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a v neposlední řadě k reakcím celého ekosystému na podmínky prostředí a jejich 

vývoji a to ve vztahu ke změně samotného  prostředí aţ po genetickou výbavu 

jednotlivých druhů [13]. Výskyt různých druhů v ekosystému se tedy mění 

v závislosti na čase a na změně podmínek prostředí.  Současná ekologie podmiňuje 

výskyt druhu ve společenstvu v určitém prostředí a čase, dostupností lokality, 

podmínkami dané lokality a jejím prostředím, a v neposlední řadě i přítomností 

konkurentů a predátorů. Existence a zánik druhů v ekosystému je masivně ovlivněn 

podmínkami, zdroji, konkurenty, predátory a různou kombinací těchto faktorů. Jejich 

důleţitost a charakter se s časem mění a dochází k postupnému vývoji neţivé a ţivé 

sloţky ekosystému k relativně ustálenému stavu tedy klimaxu. Tento sled změn ve 

společenstvu v průběhu času můţe definovat jako sukcesi.  

Podle délky časového úseku hodnotíme základní typy sukcesních změna na [14]: 

 cyklické změny,  

 ekologické fluktuace,  

 ekologickou sukcesi, 

 sekundární vývoj. 

10.1.1. Cyklické změny 

Podstatou cyklických změn jsou periodicky se opakující jevy ekosystému v prostředí 

úzce spjatým s ţivotními cykly jednotlivých druhů. Například u lesních společenstev 

je členěn do čtyř fází a to zmlazovací, fáze dorůstání, fáze optima a fáze rozpadu. 

10.1.2. Ekologická fluktuace 

Ekologickou fluktuaci lze pozorovat právě v klimaxových společenstvech, která sice 

dosáhla rovnováhy s prostředím, nicméně jsou patrné neustálé drobné změny. 

Fluktuace se navenek projevují dočasným sníţením či zvýšení biodiverzity. 

10.1.3. Ekologická sukcese 

Ekologickou sukcesi lze velice zjednodušeně popsat jako směnu druhů v čase 

jednotlivých společenstev. Je jevem, který probíhá velmi dlouhou dobu. Celý průběh 

od počátečního stádia aţ po konečnou rovnováhu klimaxového stádia trvá obvykle 

několik stovek aţ tisíc let. Ekologická sukcese je směrovaný a nepřetrţitý proces 
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obsazování a zániku populací, které na určitém stanovišti buduje ekosystém. 

Obsahuje opět několik základních typů sukcesních změn a to:  

a) degradační,  

b) alogenní a autogenní.  

Tyto sukcesní změny lze generálně rozdělit ve vztahu k účasti organizmů na 

heterotrofní či autotrofní. Z uvedeného základního rozdělení sukcesních změn lze 

odvodit, ţe degradační sukcesní změny se účastní heterotrofní organizmy u sukcesí 

alogeních a autogenních se ve většině případů zúčastňují organizmy autotrofní. 

ad. a) Degradační sukcese 

Degradační sukcesi lze sledovat v relativně krátkém čase respektive. Její projevy lze 

vysledovat v řádech měsíců a let.  Vývoj určité populace končí vyčerpáním určitého 

zdroje a následně dojde k rozpadu celého ekosystému navázaného na tento zdroj. 

ad. b) Alogenní a autogenní sukcese 

Toto rozdělení je zavedeno z důvodu potřeby rozlišit, zda sukcese je výsledkem 

biologických procesů v rámci daného stanoviště, jako akumulace humusu v půdě, či 

narůstající konkurence způsobená značným nárůstem jedinců v populaci. Tyto jevy 

mají zásadní vliv na podmínky a zdroje na stanovišti. V tomto případě se jedná o 

sukcesi autogenní. Opakem autogenní sukcese je sukcese alogenní, kdy se na 

změnách populací či celých ekosystémů podílejí vnější geofyzikálně – chemické síly 

prostředí. 

Velmi důleţitým a pravděpodobně nejvíce studovaným typem sukcesních změn je 

sukcese alogenní, která se dále rozděluje na sukcesi primární a sekundární. 

Sekundární sukcese představuje jev, kdy nedošlo k tak masivnímu zásahu do 

krajinných struktur jako v případě povrchové těţby hnědého uhlí a na stanovišti 

došlo k odstranění vegetace a navazujících ekosystémů, ale základní půdní struktury 

(vč. semen a spór organizmů) zůstaly na stanovišti nedotčeny. 

Primární sukcese je jev, kdy dochází k osidlování a vzniku nových ekosystémů na 

stanovištích, které vznikly zcela nově bez ovlivnění minulého ţivota. O primární 

sukcesi tedy můţeme hovořit na výsypkách po těţbě hnědého uhlí. Touto 

problematikou se budu zabývat v následující části své diplomové práce.  
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Schéma č. 6 – Grafické znázornění sukcese [do grafického znázornění upravila 

Dondová 2011] 

 

 

10.2. Vyuţití sukcese k zahlazování následků po hornické činnosti 

Z předchozích kapitol mé diplomové práce je zřejmé, ţe zahlazování následků 

hornické činnosti po těţbě hnědého uhlí, prošlo technologickým a kvalitativním 

vývojem se značnou racionalizací, týkající se především důsledného popisu a vyuţití 

jednotlivých skrývkových materiálů, tak aby následný rekultivační a revitalizační 

proces byl co nejsnadnější a nejefektivnější. Výzkumné aktivity celé řady odborníků 

od počátku světově uznávané České rekultivační školy, směřovaly k vyuţití poznatků 

současné vědy ke zmírnění následků hornické činnosti v Severních Čechách a 

návratu zdevastované krajiny k jejím základním ekologickým funkcím a 

v neposlední řadě člověku. V poslední době se v odborné literatuře a odborných 

diskusích stále více setkávám s pojmem ekologická sukcese, který jsem se pokusila 

v předcházející kapitole vysvětlit a zasadit do terminologického rámce. Zdálo by se a 

to ve vazbě na četnost publikací a akademických diskusí na toto téma, ţe ekologická 
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sukcese a její vyuţití k zahlazování následků hornické činnosti je téma zcela nové a 

doposud nevyuţívané. Sukcese však měla a v rekultivačním procesu stále má, své 

místo.  Zejména v průběhu devadesátých let minulého století v době porevoluční, 

kdy dochází k masivnímu plošnému rozvoji rekultivace vnějších výsypek 

povrchových dolů, došlo k dostatečné časové prodlevě od konce procesu zakládání 

výsypky pro invazi rumištních druhů. Před zahájením rekultivačního procesu vznikla 

v místech terénních sníţenin mokřadní společenstva, jeţ jsou vázaná na povrchové 

sráţky doprovázená ruderální vegetací. Tyto ekosystémy se staly ekotopem 

osídleným faunou a florou běţných druhů Mostecka. Tato cenná biocentra byla 

vyuţita a zachována v klasickém rekultivačním procesu jako stabilizující prvky 

degradovaného prostředí výsypky a slouţila k agregaci rostlinných a ţivočišných 

druhů pro jejich další rozšíření do okolí. Typickým zástupcem vyuţití primární 

sukcese jako prvku ekologicky stabilizačního v nově rekultivovaném prostoru je 

biocentrum na Velebudické výsypce.  Obrázek č. 5 dokumentuje situaci, kdy byla 

plocha ponechána bez zásahu člověka a to od nasypání výsypky v roce 1982 po 

primární sukcesi.  

 

Obrázek č. 5– Sukcese na území po dobývání hnědého uhlí – Velebudická výsypka 

[Dondová 2010] 
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Další případy vyuţití sukcesních pochodů, ať uţ řízené či primární sukcese,  

byly realizovány v průběhu devadesátých let minulého století v rámci různých 

výzkumných záměrů a z důvodů ochrany některých geologických, biologických a 

paleontologických fenoménů rekultivovaných výsypek. 

Výsledky primární sukcese lze spolehlivě hodnotit na rozsáhlém území vnitřní 

výsypky bývalého dolu Obránců míru, které byly ponechány po ukončení těţby 

přirozenému sukcesnímu vývoji.  

Stav vegetace a sukcesních pochodů opuštěné výsypky od ukončení jejího zakládání 

v roce 1984 dokumentuje obrázek č.6 a č. 7. 

 

 

Obrázek č. 6 – Sukcese [Dondová 2010] 
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Obrázek č. 7 – Sukcese [Dondová2010] 

                                                            

10.3. Sukcese – zhodnocení 

Jak bylo popsáno v rámci minulé kapitoly, lze vysledovat počátky zakládání 

sukcesních ploch jako náhrady za konvečně prováděnou rekultivaci jiţ v průběhu 

devadesátých let minulého století. Zajímavých výsledků se řízenou sukcesí bylo 

dosahováno pouze v místech terénních sníţenin výsypek, kdy vznikala cenná 

společenstva přísně navázaná na vodní prostředí [16]. V dnešní době kdy se 

rekultivace provádějí v rychlém časovém sledu pouze na vnitřních výsypkách 

hnědouhelných dolů, nevzniká dostatečný časový prostor pro vznik cenných 

společenstev před nástupem rekultivačního procesu. Přesto se prosazuje snaha 

různých ekologických organizací o zavedení sukcese. Tento nový směr rekultivace, 

zejména masivnější vyuţití sukcese, se jim za podpory státní správy  ve většině 

případů daří prosadit v rámci schvalovacího procesu POPD. Prach jako jeden 

z hlavních popularizátorů ekologie obnovy vycházející z prací zahraničních autorů 

(van Andel J., Aronson J. - 2006 , Walker L. R., Walker J., Hobbs R. J. - 2007  Hobs 
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a Norton 1996) [9] a stanovuje základní principy tohoto mladého vědního oboru na 

následujících prvcích a postupech obnovy těţbou narušených míst [3]: 

 stanovení cíle obnovy respektive cílového ekosystému, který má vzniknout 

primární či řízenou sukcesí,  

 navrţení snadno měřitelných parametrů, na kterých lze vysledovat vývoj 

obnovy,  

 navrhnout metodické postupy obnovy, 

 začlenění těchto procesů do projektů a realizace,  

 monitoring vývoje ekosystému a biodiverzity.  

Při realizaci obnovy těţbou narušených míst v rámci sukcese lze dle Pracha et al. 

vyuţít primární sukcesi, tedy zanechat zcela bez zásahu člověka, nebo primární 

sukcesi usměrňovat a vyuţít tak řízené sukcese, nebo jako poslední moţnost vyuţít 

umělých - technických postupů, kdy bude celý výsledný ekosystém vysázen a vyset.  

Současně je tento třetí způsob ve vztahu k ochraně přírody zcela odsuzován a to pro 

svoji nevhodnost.  

11.  Diskuse 

Pokusím-li se nějakým způsobem diskutovat dva zcela protichůdné názory na vyuţití 

sukcese k obnově krajiny devastované těţbou hnědého uhlí, kdy jeden prosazuje 

přísné vyuţití přírodních pochodů bez zásahu člověka do narušeného prostředí po tak 

masivním zásahu (a to i bez ohledu na sociální a ekonomické struktury regionu 

Mostecka), jenţ upřednostňuje ochranu přírody před obyvateli tohoto regionu. A 

druhý zde zmiňovaný a celosvětově uznávaný způsob, jenţ vychází z rekultivační 

školy, která vznikla zde v severních Čechách (vycházejících z prací Štýse et. al.) zdá 

se být diskuse sloţitá a tak se pokusím dále shrnout fakta obou protichůdných 

názorů.  

Konvenční způsob rekultivace vycházející z prací Štýse at. al zohledňuje povinnost 

stanovenou horním zákonem, který nařizuje těţebním společnostem navrátit zabrané 

krajinné struktury, jakými jsou lesy či zemědělská půda do, v ideálním případě, stavu 

před těţbou. Tento způsob konvenční rekultivace popisovaný viz kapitola 9. 

Rekultivace ve vazbě na zákon č. 44/1988 Sb., O ochraně a vyuţití nerostného 



Šárka Dondová : Obnova krajiny po těţbě hnědého uhlí 

2011                                                                                                                                  32 

 

bohatství v platném znění, zaznamenal od padesátých tel minulého století v oblastech 

návratu krajinných struktur člověku, celou řadu úspěchů a to například v podobě 

takových rekultivačních počinů, jak je hipodrom či autodrom. Zemědělské 

rekultivace jsou pak po ukončení rekultivačního procesu vyuţívány k intenzivní 

zemědělské výrobě, sadovnictví a vinařství. V oblasti ochrany přírody a krajiny, lze 

mimo jiné prohlásit za úspěch konvenčního způsobu rekultivace, vytvoření největší 

lokální populace čolka velkého na Kopistské výsypce, která byla zařazena mezi 

evropsky významné lokality a do soustavu NATURA 2000. V současné době je díky 

cenným mokřadním společenstvím vzniklých na této lesnické rekultivaci podán 

návrh na prohlášení Kopistské výsypky za národní přírodní památku. 

Oproti tomu Prach et. al podporuje minimální, anebo ţádný zásah do krajiny 

devastované těţbou a za cílový a cennější ekosystém povaţuje antropogenní step. 

Nerada bych prohlásila, ţe základní princip ekologie obnovy nemá v obnově krajiny 

na Mostecku své místo. Otázkou ovšem zůstává do jaké míry lze upřednostnit 

poţadavky ochrany přírody před obyvateli Mostecka a zejména v jakém plošném 

rozsahu zanechat krajinu povrchových dolů přírodě a do jaké míry člověku. Nelze se 

domnívat, ţe po vytěţení stávajících loţisek hnědého uhlí s prognózou do roku 2052 

(při stále platném a momentálně politiky diskutovaném usnesení vlády č. 444/1991 O 

územních ekologických limitech těţby hnědého uhlí a energetiky v SHP) bude tato 

krajina, v rozsahu přesahujícím deset tisíc hektarů, ve stavu antropogenní stepy, 

kterou z mého pohledu povaţuji za krajinu pro člověka nevyuţitelnou a v určitých 

případech z geotechnického hlediska za nestabilní a nebezpečnou. Situaci, kdy byla 

vyuţita sukcese bez ohledu na stabilitu výsypkového tělesa, dokumentuje  

obrázek č. 8. 
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Obrázek č.8 -  Sesuv půdy [Dondová 2010] 

12.  Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala obnově krajiny a zahlazování následků  po 

těţbě hnědého uhlí na Mostecku, kdy na základě mých zkušeností a postřehů z praxe 

byl popsán a zhodnocen vývoj rekultivační činnosti  od její historie přes vývoj a 

uplatňování závěrů vědeckého výzkumu do rekultivační praxe aţ  po závěrečnou 

diskuzi nad aktuální problematiku vyuţití sukcesních pochodů pro obnovu krajiny na 

Mostecku. Tato práce pojímá rekultivaci od jejího samého počátku, tedy jiţ od 

uvědomění si její potřeby (kdy ještě k samotné realizaci rekultivace nedošlo), ale jiţ 

samotný záměr těţby hnědého uhlí ve svém počátečním stádiu inicioval budoucí 

potřebu rekultivace krajiny.  

Povaţuji za rozhodně přínosné a nutné, ţe obecně závazné právní předpisy (zejména 

horní zákon) upravují komplexní legislativní rámec povinností těţebních společností 

ve vztahu k dobývání nerostů v určitém území, a kromě podmínek samotného 

dobývání řeší jak samotnou typologii po těţbě následujících rekultivací, tak zajištění 

finančních zdrojů pro jistotu realizace takové rekultivace. 
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Mojí snahou bylo seznámit čtenáře této diplomové práce jak s rekultivací jako 

takovou, její potřebou, genezí, jednotlivými jejími typy, tak i se samotnými přístupy 

odborné veřejnosti k řešení obnovy krajiny dotčené těţbou nerostných surovin, jeţ 

jsou víceméně protichůdné.  

Krajina Mostecka byla atakována člověkem jiţ od doby neolitického zemědělství a 

původně, ještě před povrchovým dobýváním hnědého uhlí, byla zemědělskou 

krajinou protkanou remízky s dubovými lesíky a jezery. Dle mého názoru současný 

trend rekultivace této krajiny po těţbě hnědého uhlí, který upřednostňuje návrat 

zabraných lesů a zemědělské půdy, je pro mne, jako obyvatelku Mostecka, daleko 

přijatelnější neţ obrovské plochy antropogenní stepy bez moţnosti hospodaření a 

dalšího sociálně-ekonomického vyuţití.  

Jsem přesvědčena, ţe ekologii obnovy, sukcesi a jejich sledování by měla být ve 

vztahu k zlepšování současného směru rekultivačních postupů a vědeckému vývoji 

v této oblasti, i nadále věnována náleţitá pozornost. 

 

 

 

„Nemůžeme utéci od sebe samých, nemáme se kam vrátit, nemáme jinou 

možnost, než pomáhat jeden druhému rozvíjet životaschopnou civilizaci a 

vytvářet harmonii s tím životním prostředím, které nám zbývá.“ 
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