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Summary 

Brown coal mining as an industrial activity distinctively affects citizens life, nature 

and landscape. Each mining company is obliged to provide recultivation of 

concerned mined out area according to law. The way and extent of recultivation 

has to be known during planning the coal deposit mining. Immediately after ending 

of minning activity is necessary to delete deep wrinkles in landscape. The Diploma 

Thesis deals with issues of brown coal minning and recultivation. It is focused on 

solution of residual shafts in Krušné hory coal field, concretely colliery ČSA near 

Most. It uses pieces of knowledge from hydric recultivatoin of residual shafts that 

has already been done in this area.    

Key words: recultivation, minning history, a water-pumping station, Krušné hory, a 

lake, a residual shaft, upstream waterway 

 

Anotace 

Průmyslovou činností jež v Podkrušnohorské pánvi výrazným způsobem vstupuje 

do života obyvatel, a zároveň ovlivňuje přírodu i krajinu, je těžba hnědého uhlí. Po 

vyuhlení daného ložiska je dle Horního zákona povinností příslušné uhelné 

společnosti zajištění rekultivace území zasaženého těžbou. Postup a rozsah 

rekultivačních prací musí být znám již v průběhu plánování těžby ložiska. 

Bezprostředně po ukončení činnosti přichází doba, kdy je nutné zahladit hluboké 

vrásky v krajině způsobené těžbou uhlí. Diplomová práce se zaměřuje na 

problematiku těžby hnědého uhlí a rekultivací, blížeji se věnuje sanaci zbytkových 

jam v Podkrušnohorské pánvi , konkrétně lomu ČSA na Mostecku.Využívá 

poznatky z již realizovaných či probíhajících hydrických rekultivací zbytkových jam 

v Podkrušnohoří.  

Klíčová slova: rekultivace, historie těžby, čerpací stanice, Krušné hory, jezero, 

zbytková jáma, Průmyslový přivaděč vody 
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SEZNAM ZKRATEK: 

 

ČSA           Československá armáda 

DN            (Diamètre Nominal) – jmenovitý vnitřní průměr potrubí        

JV              jihovýchod 

NOD          náhradní opatření za nádrž Dřínov 

MVE          malá vodní elektrárna 

PKP          Podkrušnohorský přivaděč vody 

PPV          Průmyslový přivaděč vody 

POB        Přivaděč Ohře - Bílina 

PVN           Průmyslový vodovod Nechranice 

SHR        Severočeský hnědouhelný revír 

SV          severovýchod 

VS          vodohospodářská soustava 
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1 ÚVOD 

Předloţená diplomová práce se zabývá následky činnosti, která je charakteristická 

pro území Podkrušnohorské hnědouhelné pánve. Nerostné bohatství 

Podkrušnohorské hnědouhelné pánve tvoří mocná sloj hnědého uhlí. V průměru 

dosahuje její mocnost 25 m, ve střední, nejbohatší části pak aţ 40 m. Původně 

v této oblasti převaţovala hlubinná těţba, zejména od poloviny minulého století 

došlo k výrazné změně způsobu dobývání hnědého uhlí, a to vyuţíváním lomové 

těţby. Tento vývoj způsobil postupnou devastaci krajiny na poměrně rozsáhlém 

území. Hluboké vrásky v krajině způsobené lomovým dobýváním jsou důvodem, 

proč se hornictví zejména v poslední době poměrně intenzivně zabývá „Sanací 

povrchových dolů„ po ukončení těţební činnosti. Jde zejména o řešení území po 

zbytkových jámách povrchových dolů. I kdyţ zásadní vliv na přetváření rázu 

krajiny mají hlavně technologie pouţívané v posledních 40-ti letech myslím, ţe je 

účelné uvést v práci komplexní přehled etap pouţívaných při rekultivačních 

činnostech České rekultivační školy představované Stanislavem Štýsem a 

zároveň i představit rozsah jiţ dokončených rekultivací v daném území. 

V Podkrušnohorské pánvi bylo v posledních 10-ti letech realizováno několik 

rekultivací zbytkových jam hydrickým způsobem Jde o jezero Chabařovice, jezero 

Most vzniklé po lomu Leţáky a jezero Medard - Libík. V případě jezera 

Chabařovice je plnění jiţ dokončeno, u jezera Leţáky – Most bude naplněn 

poţadovaný objem do konce letošního roku. V případě jezera Medard – Libík, 

jehoţ plnění bylo zahájeno v loňském roce lze předpokládat ukončení v průběhu 

několika málo příštích let. Zdrojem vody jsou přirozené přítoky vodotečí v této 

oblasti, zejména jde pak o řeku Ohře. 

Ve své práci se detailněji věnuji návrhu řešení dodávky surové vody pro zbytkovou 

jámu lomu ČSA, kde dle momentální situace lze předpokládat termín započetí 

zatápění jiţ v roce 2020. Při návrhu technického řešení jsou vzaty v potaz 

zkušenosti získané zejména z hydrické rekultivace jezera Most – Leţáky.  
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2 HISTORIE TĚŢBY UHLÍ V PODKRUŠNOHORSKÉ PÁNVI 

2.1 KRUŠNÉ HORY – POPIS ÚZEMÍ 

Ohraničení této oblasti na severní straně je dáno státní hranicí mezi Českou 

republikou a Německem, východní, jiţní a západní, probíhá zhruba po čáře 

Krásný les, Nakléřovský průsmyk, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov, Karlovy 

Vary, Sokolov, Cheb. [14] 

Geologická historie – Krušné hory 

Geologická historie Krušných hor a přilehlých jednotek zasahuje do 

předprvohorního období, kdy se patrně vytvořily nejstarší usazeniny a vyvřeliny, 

později změněné vlivem tlaků a tepla v hloubce zemské kůry na tzv. šedé a 

červené ruly. Geomorfologický vývoj celé soustavy byl silně ovlivněn aţ třetihorní 

zlomovou tektonikou, která způsobila silné poklesy na JV straně pohoří a vznik 

jezerních depresí. Pohyb na zlomových liniích, které se několikrát opakovaly, 

usnadnily také práci povrchové vodě a přispěly tak k vzniku hlubokých příčných 

údolí v Krušných horách a mocných kamenitých sutí a jiných zvětralin na horských 

svazích. [14] 

Vodopis – Krušné hory 

Krušné hory jsou na české straně odvodněny jiţním směrem do řeky Ohře a 

Bíliny. Pouze pár drobných toků je odváděno směrem do Německa. Hlavní vodní 

osou je tedy řeka Ohře, která přitéká z Německa a vstupuje do Krušných hor 

středem Chebské pánve. Zpočátku má ve svém horním toku značný spád a aţ 

teprve v oblasti pod Nechranickou přehradou se stává její tok pozvolným. [14] 

2.2 TĚŢBA UHLÍ OD POČÁTKU DO DNEŠNÍ DOBY 

Podkrušnohoří  

Od druhé poloviny 19. stol. dochází s nastupující industrializací k postupné 

přeměně idylické podkrušnohorské krajiny v hustě osídlenou krajinu průmyslovou, 
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v níţ jsou intenzivně exploatovány všechny přírodní zdroje. Hlavní příčinou jsou 

relativně snadno dostupné zásoby hnědého uhlí. Tzv. „selské dobývání“ tu sice 

probíhá uţ od středověku, jako nejdůleţitější palivo je však uhlí vyuţíváno teprve 

od první poloviny 19. stol. Do té doby bylo hlavním palivem dříví, coţ bylo jednou 

z příčin přeměny původních smíšených porostů na Krušných horách ve smrkové 

monokultury. [17] 

Historie dolování na Sokolovsku 

První písemné zmínky o těţbě uhlí na Sokolovsku jsou jiţ z roku 1760. Rozvoj 

dobývání nastal aţ po výstavbě páteřní ţeleznice v roce 1871. Zásluhu na tom 

mají zejména Starckovy závody, které hrály v této oblasti hlavní roli v oblasti těţby 

uhlí i chemického průmyslu. [18] 

V roce 1945 bylo na Sokolovsku v provozu celkem 39 hlubinných dolů a 15 

malolomů. Zhruba padesátiprocentní podíl na celkové těţbě pak měla firma 

Dolové a průmyslové závody, dříve J. D. Starck. [18] 

Pro poválečném období je charakteristický postupný přechod z hlubinné těţby na 

povrchové způsoby, které se později vyvinuly ve velkolomovou těţbu. Tento 

způsob těţby vedl v šedesátých letech i k výstavbě moderní zpracovatelské části 

ve Vřesové. Poslední hlubinný důl, Marie v Královském Poříčí, ukončil činnost v 

roce 1991. V roce 1994 pak Fond národního majetku zaloţil sloučením stávajících 

společností Sokolovskou uhelnou. Tato společnost byla v roce 2004 privatizována 

a vznikla následnické organizace Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Ta v 

současné době těţí hnědé uhlí povrchovým způsobem v lomu Jiří ve Vintířově a v 

lomu Druţba v Novém Sedle. [18] 

Počátky dolování hnědého uhlí na Mostecku 

Začátky hornického dobývání hnědého uhlí v Podkrušnohoří sahají aţ do konce 

středověku. Nejstarší historická zmínka o uhelném hornictví je z toku 1403 

v městské knize Duchcova. Dále pak zmínky pocházejí z let 1550 - 1580 v oblasti 

u Jirkova, Hrobu a na Pětipesku. Z roku 1740 je zmínka o dobývání u Všestud na 

Chomutovsku a u Varvaţova a Otovic na Ústecku. [8] 
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Těţba uhlí byla zpočátku prováděna za vyuţití primitivních pomůcek a způsobů. 

Jámy byly zpočátku poměrně mělké, vyuţívalo se výchozů uhelných slojí na 

povrch. V příhodných podmínkách bylo vyuţito povrchového způsobu otvírky. 

Technické vybavení bylo na počátku 19. století velice primitivní, vyuţíval se 

rumpál. Těţba probíhala neodborně, „divoce“ , bez jakýchkoliv pravidel coţ mělo 

za následek i spoustu smrtelných úrazů. Proto byl v roce 1783 zřízen 

v Jáchymově Báňský úřad pro uhelné hornictví, který dohlíţel na odbornost 

prováděných prací a zároveň propůjčoval tzv. „dolovací právo“. [8] 

Za napoleonských válek došlo k velmi výraznému omezení poptávky po uhlí a tím 

byl i zpomalen vývoj dobývacích metod a techniky. V prvních desetiletích 19. 

století se uhlí dobývalo nejčastěji hlubinným způsobem. Po napoleonských 

válkách došlo k zvýšení odbytu, nicméně pokulhávaly moţnosti dopravy 

k zákazníkovy. V roce 1830 začala být vyuţívána lodní doprava po Labi, zejména 

směrem do Německa. Rozvoj ţelezniční dopravy před koncem 19. století měl 

zásadní význam pro další vývoj těţby uhlí. Šlo o tratě  Praha - Podmokly v roce 

1850 a zejména o Ústecko - teplické dráhy v roce 1858, včetně tzv. labské vlečky 

od ústeckého nádraţí k nákladnímu přístavu. Tratě byly napojeny přes Hřensko do 

Dráţďan. Po roce 1945 byla postupně utlumována hlubinná těţba a přecházelo se 

k těţbě povrchovým způsobem. Postupně došlo k přesunu těţebních aktivit z 

Ústecka západním směrem na Duchcovsko, Mostecko a Chomutovsko. Oblast 

Mostecka se stává centrem revíru, kdy zde vzniká řada významných uhelných 

společností, předchůdců budoucích Severočeských hnědouhelných dolů a 

společnosti Czech Coal a.s., které v současné době ovládají těţbu uhlí v oblasti 

Chomutov – Bílina. [8] 
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3 ZPŮSOBY REKULTIVACE POUŢÍVANÉ V PÁNVI  

3.1 ETAPY REKULTIVACE 

Rekultivace a sanace území po těţební činnosti 

Rekultivace území postiţených těţbou uţitkových nerostů, a surovin je vázána na 

ukončení těţební činnosti. Jde o tvorby nové krajiny, navrácení krajinného 

systému, a to tvorbou zemědělských pozemků a kultur, lesů, vodních ploch a toků, 

ale i územím určeným k dalším činnostem. Toto jsou hlavní úkoly rekultivací. [9] 

Rekultivační a sanační práce dělíme do dvou velkých etap: 

 etapa báňsko-technická, 

 etapa biologicko-technická. 

Stanovujeme jednotlivé etapy báňsko-technické koncepce při nutnosti vyuţití 

následujících znalostí: 

 geologicko-úloţných poměrů a geologických charakteristik nadloţních 

vrstev včetně zjištění mocnosti a kvality pro další vyuţití k rekultivačním 

účelům  

 vyuţití technologií zajišťujících selektivní odtěţování ornice a rekultivace 

schopných zemin před postupujícími řezy a následné zaloţení v místě 

výsypky ve vhodných mocnostech max. do 3,5 m  

 na základě hydrologických a hydrogeologických podmínek zajistit důsledné 

a důkladné odvodnění podloţky v místech výsypky 

 umístit stavby výsypky v krajině tak, aby v budoucnu co nejméně narušovali 

krajinný ráz  

 při zakládání odklizových hmot, vyuţívat takové technologie, které umoţní 

do spodních etáţí výsypky či zakládat horniny či zeminy zajišťující jejich 

stabilitu. [9] 
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V rámci technických etap rekultivace je nutno řešit i vybudování příjezdových 

komunikací pro techniku tak, aby bylo moţno realizovat poţadované práce 

zemědělských nebo lesnických rekultivaci. Nesmíme opomenout vybudování 

nových odvodňovacích příkopů a jejich přivedení k místním vodotečím. [9] 

Jiţ při těţbě volit takovou technologii, která při řešení generálního úhlu sklonu 

svahů zajistí následnou stabilitu svahu bez nutnosti náročných terénních úprav 

před započetím technicko-biologické etapy rekultivace. V případě provedení 

hydrického způsob rekultivace a podle účelu jejich pozdějšího vyuţití, je třeba 

vysvahovat závěrné svahy v úklonu 1:1 aţ 1:3,5. Oblast kolísání hladiny je třeba 

opevnit lomovým záhozovým kámen pro omezení vlivů vlnobití a narušování 

příbřeţní části břehů budoucího jezera. [9] 

Biologické rekultivace dělíme na: 

 zemědělské (agrotechnické, ovocnářské), 

 lesnické (lesy produkční, půdo ochranné, stabilizační, sanační a rekreační), 

 sadovnicko-parkové (parky, lesoparky), 

 vodní plochy (toky, plochy). [9] 

Největší podíl v Podkrušnohorské oblasti mají zatím zemědělské rekultivace. 

Zásadním vlivem, který limituje vyuţití zemědělská rekultivace je zejména druh 

zeminy na povrchu rekultivované plochy, hloubkou nerovností a mnoţstvím ornice, 

které je k dispozici pro převrstvení na skládce zeminy. [9] 

Vodohospodářské rekultivace se v poslední době dostávají do popředí, i kdyţ 

jejich podíl je zatím poměrně malý. Doposud realizované vodohospodářské 

rekultivace naznačují moţnosti jejich úspěšného vyuţití při řešení zejména 

zbytkových jam. Zároveň je velice důleţité vyřešení vodního reţimu krajiny 

v zájmové oblasti včetně související vodohospodářské problematiky. 

Vodohospodářské úpravy zajišťují podmínky pro úspěšnou realizaci zemědělských 

a lesnických rekultivací. Vhodně obhospodařovaný vegetační kryt zajistí příznivější 

odtokové poměry a umoţní zadrţení vody v krajině. [9] 
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Zásobou vody, kterou lze pouţít k rekultivačním účelům, můţeme rozdělit 

následovně: 

 nádrţe klasického údolního typu 

 nádrţe na horních hranách vnitřních výsypek  

 zbytkové jámy [9] 

Nezanedbatelným prvkem vodohospodářských opatření je budování malých 

vodních nádrţích na celém rekultivovaném území. Tyto soustavy nádrţí mohou 

navazovat na velké nádrţe, a spolu s nimi plnit nezastupitelnou funkci, kterou má 

voda v krajině. [9] 

Další oblastí je udrţení kvalitního a dlouhověkého vegetačního krytu. Tohoto 

dosáhneme pomocí vhodné volby travin a dřevin. Jednoznačně musíme 

preferovat vyuţívání domácí dřeviny, které nejlépe odpovídají podmínkám 

místních stanovišť. Jsou to olše lepkavá a šedá, bříza bradavičnatá, topol bílý, 

topol západní balzámový, lípa srdčitá, jeřáb ptačí, hloh obecný, javor jasanolistý. 

Další moţností, která se v poslední době na některých stanovištích vyuţívá je 

sukcesní proces a rozvoj spontánní vegetace. [9] 

Tento způsob lze pouţít na stanovištích s kvalitním pokryvem zemin a dostatkem 

přirozené vláhy. V oblastech s obtíţnými podmínkami pro rozvoj vegetace je však 

zásah člověka nenahraditelný tak, aby opatření plnila funkci pro obnovu 

ekologické stability krajiny. [9] 

3.2 REKULTIVACE POUŢÍVANÉ V SOKOLOVSKÉ PÁNVI 

Podkrušnohorská výsypka a lomy Jiří a druţba 

V uvedené oblasti byly realizovány rekultivační práce následujícím rozsahu: 

Zemědělská 21,75 [ha], lesnická 678,97 [ha], vodní 4,86 [ha], ostatní 19,93 [ha]. 

Celkem byly rekultivační práce provedeny na ploše 988,84 [ha]. [12] 
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Smolnická a loketská výsypka 

V uvedené oblasti byly realizovány rekultivační práce následujícím rozsahu: 

Zemědělská 278,18 [ha], lesnická 404,52 [ha], vodní 9,89 [ha], ostatní 5,4 [ha]. 

Celkem byly rekultivační práce provedeny na ploše 697,99 [ha]. [12] 

3.3 REKULTIVACE POUŢÍVANÉ V SEVEROČESKÉ PÁNVI 

Chomutovsko 

V uvedené oblasti byly realizovány rekultivační práce následujícím rozsahu: 

Zemědělská 885,81 [ha], lesnická 825,77 [ha], 21,4 [ha], ostatní 94,34 [ha]. 

Celkem byly rekultivační práce provedeny na ploše 1827,32 [ha]. [12] 

Komořansko 

V uvedené oblasti byly realizovány rekultivační práce následujícím rozsahu: 

Zemědělská 126,8 [ha], lesnická 715,5 [ha], vodní 0,2 [ha], ostatní 86,5 [ha]. 

Celkem byly rekultivační práce provedeny na ploše 929,0 [ha]. [12] 

Duchcovsko 

V uvedené oblasti byly realizovány rekultivační práce následujícím rozsahu: 

Zemědělská 341,52 [ha], lesnická 403,98 [ha], vodní 0,2 [ha], ostatní 99,24 [ha]. 

Celkem byly rekultivační práce provedeny na ploše 849,81 [ha]. [12] 

Radovesická výsypka 

V uvedené oblasti byly realizovány rekultivační práce následujícím rozsahu: 

Zemědělská 464,45 [ha], lesnická 513,75 [ha], vodní 14,46 [ha], ostatní 221,55 

[ha]. 

Celkem byly rekultivační práce provedeny na ploše 1214,21 [ha]. [12] 
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Teplicko 

V uvedené oblasti byly realizovány rekultivační práce následujícím rozsahu: 

Zemědělská 322,56 [ha], lesnická 870,42 [ha], vodní 97,62 [ha], ostatní 42,26 [ha]. 

Celkem byly rekultivační práce provedeny na ploše 1332,86 [ha]. [12] 

Ústecko 

V uvedené oblasti byly realizovány rekultivační práce následujícím rozsahu: 

Zemědělská 115,06 [ha], lesnická 626,61 [ha], vodní 1,61 [ha], ostatní 64,25 [ha]. 

Celkem byly rekultivační práce provedeny na ploše 1109,03 [ha]. [12] 

3.4 REKULTIVACE V ZAHRANIČÍ 

Vhodným příkladem je proces obnovy a nového vyuţití krajiny po těţbě uhlí v 

německé Luţici. Těţba hnědého uhlí zde byla zahájena jiţ v polovině 19. století. 

Za období 1922 aţ 1990 zde bylo kvůli těţbě přesídleno více neţ 29000 obyvatel. 

Území označované jako Lausitzer Seenland (luţická jezerní země) představuje 

v současné době největší krajinářské dílo, resp. staveniště v Evropě. V roce 1993, 

kdy byly zahájeny s tím spojené rozsáhlé investice, bylo na území Luţické pánve 

(resp. Dolnoluţické a Hornoluţické pánve) 167 starých důlních děl, 2 z toho 150 

hlubinných a 17 povrchových, 12 výsypek, 335 zbytkových jam, 21 briketáren a 14 

důlních elektráren. Jiţ v roce 1991 byla zaloţena Vysoká odborná škola pro Luţici 

a její revitalizaci (zřizovatel Zemská vláda Braniborska) a připraven návrh na 

vytvoření vodního muzea v hnědouhelném lomu Gräfendorf poblíţ Cottbusu. Od té 

doby se pravidelně pořádají mezinárodní bienále zaměřená na tvorbu nové krajiny 

a nového vyuţití krajiny v Luţici. V roce 1994 bylo otevřeno Hornické muzeum 

Luţice v bývalé briketárně v Knappenrode a zahájen zde také provoz pro turisty 

na důlní ţeleznici. V roce 1999 byl pro veřejnost v Lichterfeldu poblíţ města 

Finsterwalde zpřístupněn odstavený dobývací velkostroj F 60 z lomu Klettwitz – 

Nord prohlášený za technickou památku symbolizující uhelný průmysl Luţice. Stal 

se vyhledávanou atrakcí pro obyvatele i návštěvníky území a bývá proto 

označován jako „maják Luţice“ a téţ jako triumf nad lhostejností k tradicím. [19 ]  
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Další oblastí je Jezero zbytkové jámy Berzdorf na německé straně hraniční řeky 

Nisy kde pracuje sanační a rekultivační společnost LMBV, která zodpovídá za 

rychlou a hospodárnou přeměnu krajiny po útlumu těţby hnědého uhlí ve 

středoněmeckém a luţickém revíru. Snahou je zajistit další vyuţití území pro 

rozvoj průmyslu, řemesel a turistiky. [13] 

Povrchový důl Berzdorf byl na ploše přesahující 2 tisíce hektarů aktivní od roku 

1946 do roku 1997. Za tu dobu vytěţil 318 mil. tun hnědého uhlí a 680 mil. m3 

skrývky. Sanace do roku 2008 znamenala přesuny hmot v objemu 172 mil. m3, 

demontování a sešrotování 67,5 tis. tun strojů a zařízení. Přes tisíc hektarů ploch 

kolem jezera bylo jiţ rekultivováno. Zbytková jáma je zatápěna od roku 2002. 

Napouštění vody z Nisy bude ukončeno v roce 2011. Plocha jezera dosáhne 960 

hektarů, při objemu vody 330 mil. m3 a maximální hloubce 71 m. Břehová linie je 

dlouhá 15,5 km. Jezero je uţ dnes největší vodní plochou v celé Horní Luţici a 

stává se centrem turistiky a rekreace. Návštěvníky láká nová, 26 metrů vysoká 

vyhlídková věţ Neuberzdorfer Höhe s naučnou stezkou a gastronomickým 

zázemím. Blízké nádraţí Hagenwerder bylo přeměněno na návštěvnické a 

informační centrum, které mimo jiné láká na exponát zakonzervovaného 

kolesového rýpadla typu SRs 1200/1452, které od roku 1970 slouţilo na lomu 

Berzdorf. [13] 
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4 ZBYTKOVÉ JÁMY V PODKRUŠNOHORSKÉ PÁNVI 

Zbytkové jámy po povrchové těţbě loţiska uţitkového nerostu se nezbytně 

vytvářejí zhledem k tomu, ţe v bilancích hmot chybí nejen celý objem vytěţeného 

uţitkového nerostu, ale i část odtěţeného  nadloţí, zejména ta, která byla uloţena 

na vnější výsypku. Rozsah zbytkové jámy určuje nejen hloubka uloţení uţitkového 

nerostu, celkový objem, ale i pouţívaná technologie dobývání a způsob zakládání 

nadloţních hmot včetně dalších koncepčních a komplexních báňských záměrů 

v okolí loţiska. [6] 

Optimálním způsobem je prostor zbytkové jámy zpět vyplnit skrývkovým 

materiálem. Částečně se plánuje vyuţití pouze v případě lomu Jan Šverma u 

Mostu, který bude zasypán lomem Hrabák a dále v Sokolovském revíru, kdy lomy 

Druţba a Jiří budou mít zbytkovou jámu společnou.   

Je moţno realizovat i způsob, kdy se celý prostor ponechá sukcesi, a na zbytku 

plochy se provede výsadba místních dřevin. Jde o řešení, které se ještě v ţádné 

ze zbytkových jam obdobných rozměrů nerealizovalo. [6] 

V rekultivačních návrzích pro oba podkrušnohorské revíry se předpokládá 

postupné zatopení všech velkých zbytkových jam, kterých bude celkem osm. Jde 

o následující jezera: Medard – Libík, Jiří – Druţba, Československá armáda, 

Březno – Libouš, Šverma – Vršany, Most – Leţáky, Chabařovice. Takto vzniklá 

jezera budou mít v rekultivované krajině dominantní postavení s plněním 

ekologických a celospolečenských funkcí. Technické parametry jezer jsou 

uvedeny v příloze č. 7 a graficky znázorněny v příloze č. 5. [12] 

Důleţitým prvkem pro funkčnost je zajištění kvality vody v dlouhodobém časovém 

horizontu. Zde hraje roli hloubka a průtočnost. Bude nutné sledovat chemické a 

fyzikální vlastnosti a případně ovlivňovat jejich veličiny i velikostí přítoku a odtoku 

vody.Vlastnosti vody v jezeru se mění vlivem teplotní stratifikace ve směru 

horizontálním i vertikálním a to nejenom v jednotlivých ročních obdobích, ale i 

během dne. Se stratifikací má souvislost i koncentrace kyslíku, teplota vody, 

hustota vody. V letním období se vytváří stabilní teplotní stratifikace, která 
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výrazným způsobem zasahuje do cirkulace vody čímţ ovlivňuje pohyb látek ve 

vodním sloupci.  Při procesu eutrofizace dochází k znehodnocování a zhoršování 

kvality vody. Hlavní příčinou je hlavně zvýšená koncentrace ţivin ve formě 

sloučenin dusíku a fosforu. Tento proces je nevratný a má vzrůstající intenzitu. 

Způsobuje ho zejména přísun biogenních prvků z odpadních vod, přísun hnojiv a 

výluhů z hnojiv. Prvním signálem počínající eutrofizace je nárůst planktonních 

sinic, řas a vodního květu. Rozvoj těchto společenstev způsobuje deficit kyslíku ve 

vodě a následně ohroţuje i veškerý ţivot v jezerech. [1] 

Další důleţitou oblastí je i morfologie svahů a dna zbytkové jámy. Morfologie 

terénu bude ovlivňovat nejen výslednou kvalitu vody v budoucím jezeru, ale i 

ekologické, estetické a sportovně rekreační funkce. Nelze také nepominout 

způsob ochrany břehů před moţnou obrazí způsobenou vlnobitím. Tvar břehové 

linie, délka, sklonové poměry hrají významnou roli pro funkčnost jezer. Pro vlastní 

jezero je vhodná nepravidelná morfologie dna s rozdílnou hloubkou vody. 

Problematiku kvality vody nelze zevšeobecnit, kaţdá lokalita má svá specifika, 

která je nutné řešit vţdy individuálně. [1] 

4.1 STÁVAJÍCÍ REALIZOVANÉ ZBYTKOVÉ JÁMY 

Jezero Chabařovice 

Dne 15. 6. 2001 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Chabařovice, jako 

rozsáhlé hydrické rekultivace zajišťované státním podnikem Palivový kombinát 

Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těţební činností PKÚ, s. p. Napouštění 

bylo nejprve započato bývalým poţárním vodovodem DN 300 z nádrţe Kateřina. 

Hlavním zdrojem je Zaluţanský potok. V srpnu 2008 došlo ke změně systému 

napouštění jezera, v úseku od Zaluţanské nádrţe je vybudováno nové koryto 

vedoucí k Protieutrofizační nádrţi, z této nádrţe přetéká voda příkopem „N“ do 

jezera. Povolené maximum pro odpouštění vody z Kateřinské nádrţe je 700 l.s-1. 

Dalším zdrojem napouštění je přelivový vrt na severní straně jezera. Se stoupající 

hladinou dochází k jeho přestavbě do míst s vyšší nadmořskou výškou. V 

listopadu 2008 byly dokončeny stavební práce na přelivovém vrtu č. 9 (přelivový 

vrt č. 6 byl zrušen a demontován). Po nastoupání hladiny spodní vody do potřebné 
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výšky bylo zahájeno napouštění z tohoto zdroje. Ke dni 8. 8. 2010 bylo ukončeno 

napouštění Jezera Chabařovice dosaţením plánované provozní hladiny na kótu 

145,7 m. n. m. [15] 

Jezero Leţáky - Most 

Dne 24. 10. 2008 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Most - Leţáky - 

budoucího jezera Most, jako rozsáhlé hydrické rekultivace zajišťované státním 

podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těţební 

činností, s předpokládaným ukončením napouštění v roce 2011.  

Od roku 2002 do doby zahájení napouštění se voda v budoucím jezeře 

akumulovala z atmosférických sráţek a z vývěrů ve svazích lomu po ukončení 

čerpání důlních vod v nejniţší části dna zbytkové jámy. Ke dni zahájení 

napouštění mělo jezero rozlohu 21,6 ha, hloubku 21,12 m a výšku hladiny 145,12 

m n. m. Hlavním zdrojem vody od zahájení napouštění je voda z řeky Ohře, 

přiváděna do jezera v mnoţství 0,6 - 1,2 m3.s-1 přivaděčem z průmyslového 

vodovodu Nechranice o celkové délce 4,9 km. [16] 

Jezero Medard - Libík 

U Sokolova bylo dne 15. 6. 2010 zahájeno napouštění zbytkové jámy po bývalých 

dolech Medard a Libík z řeky Ohře. Za dva aţ tři roky napouštění vznikne jezero 

Medard, které bude mít bezmála 500 hektarů vodní plochy. Objemem vody předčí 

i přehradu Jesenice u Chebu. Napouštění bude zpočátku pozvolné, protoţe se 

zároveň dokončují práce na zpevňování břehů. I tak ale bude mnoţství vody, které 

do Medardu z Ohře poteče, závislé na stavu vody v Ohři. Ačkoli nápusť má 

kapacitu asi sedm metrů krychlových za sekundu, v Ohři musí pod nápustí zůstat 

minimálně 6 m3.s-1 vody. Průměrný průtok v Ohři je přitom jen málo nad 6 m3.s-1 . 

Aby se mohlo začít napouštět, bylo třeba, aby sráţkové a důlní vody zaplnily dno 

do potřebné výšky. Trvat by mělo do roku 2012 nebo 2013, podle podmínek v 

Ohři. Medard by neměl být konkurencí jezera Michal, které u Sokolova vzniklo 

zatopením bývalého dolu a které je vyhledávaným přírodním koupalištěm. Medard 

by měl být zaměřen spíše na vodní sporty. U Medardu se počítá například s 

dalším golfovým hřištěm. [20] 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ ZBYTKOVÝCH JAM  

V této kapitole se soustřeďuji na řešení dodávky vody do zbytkové jámy lomu 

ČSA. Tuto lokalitu jsem zvolil, protoţe dle momentálně platného usnesení vlády č. 

444/91 je předpoklad ukončení těţební činnosti v této lokalitě do roku 2020. U 

ostatních zbytkových jam se tyto termíny pohybují v rozmezí let 2030 – 2060.  

5.1 NÁVRH ŘEŠENÍ ZBYTKOVÉ JÁMY LOMU ČSA 

Lom provozuje těţební činnost v severozápadní partii mostecko-komořanské části 

pánve. Hnědouhelná sloj o průměrné mocnosti 25 - 30 m má poměrně vysokou 

kvalitu, kdyţ průměrná výhřevnost činí 16,03 MJ.kg-1, ale dosahuje aţ 18 MJ.kg-1. 

Jde o jednu z největších kvalit hnědého uhlí z  povrchových lomů v ČR. [12] 

5.1.1 Současný stav lomu ČSA a jeho technologické vybavení 

Dle vládního usnesení č. 444/91 jsou zřetelně nastavené územní limity pro postup 

těţby. Jsou stanoveny ochranným pásmem obce Černice u Horního Jiřetína a 

dále JV směrem k zbytkové jámě bývalého lomu Obránců míru. [12] 

Hlavní část nadloţí je těţena třemi technologickými celky řady TC 2 s dálkovou 

pásovou dopravou šíře 1800 mm (2x kolesové rýpadlo KU 800, 1x korečkové 

rýpadlo RK 5000). Skrývkové hmoty od dvou TC 2 jsou zakládány na vnitřní 

výsypce lomu ČSA, od jednoho TC 2 ve výsypce bývalého lomu Obránců míru. 

Všechny TC 2 jsou na zakládací straně vybaveny zakladači ZP 6600. [12] 

Uhlí je těţeno technologickými celky řady TC 1 s rýpadly KU 300S, a dále je  

 dálkovou pásovou dopravou šíře 1200 mm směrováno do homogenizační drtírny. 

Odtud vlakovými soupravami do úpravny uhlí Komořany ke třídění nebo přímo ke 

spotřebitelům. [12] 
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5.2 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ZBYTKOVÉ JÁMY ČSA 

Při zvaţování řešení zbytkové jámy lomu Československá armáda se nabízejí tři 

moţné způsoby rekultivace. 

První je ponechání zbytkové jámy jako celku přirozenému vývoji, poznamená 

neprovádění vůbec ţádných revitalizačních opatření. Toto řešení je zcela 

neúnosné z hlediska celospolečenského a je v rozporu s Horním zákonem, který 

ukládá důlním společnostem povinnost bezprostředně po ukončení těţby provést 

rekultivaci zasaţeného území. 

Druhý způsob spočívá ve vyplnění vyuhleného prostoru materiálem ze 

stávajících výsypek nebo blízkého, ještě aktivního lomu. Vnější výsypky jsou jiţ 

většinou stabilizovány, s ukončenými zemědělskými či lesnickými rekultivacemi. 

Přeprava takového objemu materiálu by výrazně zatíţila ţivotní prostředí 

zvýšením emisi v ovzduší, zvýšením hlučnosti a prašnosti. Uvolněné plochy po 

odtěţení materiálu výsypek by bylo nutné opět uvést do funkčního stavu pro 

plnění krajinářské funkce. Nabízela se i moţnost pouţít zbytkové jámy lomu ČSA 

jako výsypku lomu Bílina. Vzdálenost mezi oběma lomy je 15 km. Vzhledem 

k odlišným vlastníkům obou těchto lomu nebude s největší pravděpodobností tato 

varianta realizována. 

Vzhledem k tomu, ţe se lokalita lomu ČSA nachází v bezprostřední blízkosti 

lidských obydlí obcí a měst (Český Jiřetín, Litvínov, Most, Vysoká Pec, Jirkov, 

Chomutov) jsou první dvě uvedené varianty nerealizovatelné. 

Třetí způsob je hydrická rekultivace, která při realizaci v minimální míře ovlivní 

ţivotní prostředí. Před započetím zatápění je samozřejmě nejprve nutné provést 

stabilizací svahů břehů budoucího jezera a jejich úpravu do vhodného sklonu tak, 

aby v dlouhodobém časovém horizontu nedocházelo k jejich sesuvům. Zároveň je 

nutné zajistit těsnost břehů v závislosti na geologii zatopených partií.  Kóta plnění 

po dokončení zatápění je 230 m n. m.  

Objem vody nutný k zatopení zbytkové jámy lomu ČSA je ve výši 760 mil. m3. [12] 

 Ve své práci se dále zaměřuji na řešení zajištění dodávky surové vody návrhem 

zdrojů a tras.  
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Jako zdroj vody lze teoreticky vyuţít toky Bílina, podkrušnohorské toky v této 

oblasti a zejména Ohři prostřednictvím přivaděče Ohře – Bílina a Průmyslového 

vodovodu Nechranice. Tok Bíliny jako takový nepovaţuji za perspektivní zdroj, 

vzhledem k poměrně velké rozkolísanosti průtoků v průběhu roku i k nutnosti 

zachování dostatečného objemu hygienického průtoku pod jezem Jiřetín. Toto své 

tvrzení opírám o Základní hydrologické údaje vodohospodářské soustavy NOD, 

které jsou uvedené v příloze č. 8. 

Svou pozornost soustřeďuji na dodávku surové vody z Ohře, kterou lze 

bezproblémově zajistit zabezpečenost dodávek z pohledu objemu. 

5.3 VODOHOSPODÁŘSKÁ SOUSTAVA NOD  

Vodohospodářská soustava NOD (Náhradní opatření za nádrţ Dřínov) byla 

vybudována v 60. minulého století za účelem zajištění dodávek surové vody pro 

průmysl v oblasti Chomutovska a Mostecka. 

Tato soustava řeší beze zbytku bezpečné odvedení přítoků z Krušných hor po 

likvidaci nádrţe Dřínov. Zajišťuje minimálně 100letou ochranu povrchových dolů 

před účinky velkých vod a více jak 50letou ochranu bezodtokového prostoru pod 

nádrţí Újezd, tj. prostoru bývalé nádrţe Kyjice. Dále zajišťuje přivaděčem 

průmyslové vody (max. 1,72 m3.s-1) a Průmyslovým vodovodem Nechranice (max. 

2,2 m3.s-1) veškeré poţadované odběry povrchové vody v plné míře s dostatečnou 

rezervou. [10] 

Hydrologické poměry 

Základní hydrologické údaje pro přítoky přivaděče průmyslové vody a 

Podkrušnohorského přivaděče poskytl ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem dne 12. 2. 

2007 pod č. j.  2378/OH . N-leté průtoky pro tok Ohře v profilu "LG Stranná" 

poskytl ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem dne 25. 7. 2007 pod č. j. 1110/OH , M-

denní průtoky byly vypočteny z řady reálných denních průtoků z let 1995 – 2006, 

získaných od VHD Povodí Ohře. Základní hydrologické údaje jsou uvedeny 

v příloze č. 8. [10] 
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Schematický popis vodohospodářské soustavy NOD 

Vodohospodářskou soustavu Náhradních opatření za nádrţ Dřínov tvoří: 

 nádrţe VD Újezd, VD Zaječice, VD Otvice, VD Březenec (vyrovnávací 

nádrţ), uklidňovací nádrţ pod skluzem Černovice. 

 čerpací stanice Rašovice, Přivaděč průmyslové vody (PPV), 

Podkrušnohorský přivaděč (PKP). 

 čerpací stanice Stranná, Průmyslový vodovod Nechranice, jez Stranná. 

 jez Jiřetín na Bílině.  

 přeloţky toků – trubní přeloţka Bíliny po Ervěnickém koridoru, přeloţka 

Šramnického a Černického (Albrechtického) potoka, přeloţka Vesnického 

potoka, přeloţka Březeneckého potoka (Březenecký p. z PPV).  

 havarijní zásobování průmyslu vodou z VD Fláje. 

 síť přirozených a upravených vodních toků. [10] 

S vodohospodářskou soustavou úzce spolupracují další vodní díla a zařízení: 

 soustava VD Kadaň – VD Klášterec, VD Nechranice, vypouštění oteplené 

vody z EPR I. a II., VD Jirkov, VD Jiřetín, VD Fláje, VD Přísečnice, VD 

Janov, VD Jezeří. [10] 

Schéma vodohospodářské soustavy NOD je znázorněno v příloze č. 6. [10] 

5.4 VARIANTA I - DODÁVKA VODY Z POB 

V této variantě navrhuji vyuţití ČS Rašovice a přivaděče Ohře – Bílina spočívající 

z umělých koryt toků Průmyslového přivaděče vody a Podkrušnohorského 

přivaděče vody II a III.  

5.4.1 Čerpací stanice Rašovice pro přivaděč Ohře – Bílina 

Objekt čerpací stanice je na levém břehu Ohře v horní části zdrţe Kadaňského 

stupně. Voda pro čerpací stanici se odebírá ze zdrţe pevného jezu, a na kótě 

284,55 m n. m. [5] 
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Čerpací stanice je vybavena šesti čerpací soustrojí, které tvoří dvě technologické 

větve. Jde o čtyři „malá“ čerpadla s čerpacím výkonem 180 l·s-1, a dvě „velká“ 

čerpadla s čerpacím výkonem 1100 l·s-1. Provoz čerpadel lze vzájemně 

kombinovat s maximálním dosaţitelným výkonem 1640 l·s-1. Je-li to z provozních 

důvodů nutné, je moţno provozovat společně i „malá“ a „velká“ čerpadla z různých 

větví. Elektromotory pro pohon čerpadel jsou umístěny ve strojovně čerpací 

stanice. Kaţdé čerpadlo má vlastní sací potrubí se zabudovanou zpětnou kapkou. 

Čerpací stanice je řízena automatizovaným systémem, který zajišťuje bezpečnost 

provozu včetně řízení provozu čerpaného mnoţství vody. [5] 

Výtlačné řady a gravitační řády 

Dvě výtlačné řady DN 1400 mm délky 667 m a 628 m jsou uloţeny v zemi. 

V nejvyšším místě jsou výtlačné řady ukončeny odbočením DN 1400 (délky 35 m), 

které zastává funkci vyrovnávací komory ukončené přelivným objektem. Dále 

pokračuje dvěma gravitačními řády DN 1200 mm, délky 2431 m a 2492 m. Jsou 

ukončeny v uklidňovacím objektu, který tvoří začátek lichoběţníkového koryta 

přivaděče Ohře – Bílina. [5] 

Přivaděč Ohře – Bílina  

Vodní dílo bylo budováno po etapách. Slouţí zejména k zásobení průmyslu a 

energetiky Chomutovska a Mostecka povrchovou vodou a jako ochrana dolů před 

účinky velkých vod. [5] 

5.4.2 Průmyslový přivaděč vody 

Vlastní koryto přivaděče začíná zaústěním gravitačního řádu z ČS Rašovice u 

obce Ciboušov. Končí přítokem do vyrovnávací nádrţe Březenec po 23,698 km.  Z 

největší části je otevřené, lichoběţníkového profilu. Základní profil tvoří kyneta 

široká ve dně 1 m, vysoká 1,2 m. Kyneta provede průtok 3,3 m3.s-1. Vpravo od 

trasy je vybudována hrázka vysoká min. 1,3 m nad bermou, s korunou šířky 3,0 m. 

Pro zajištění zimního provozu přivaděče je koryto od uklidňovacího objektu v délce 

2,2 km zakryto. Tepelný reţim přivaděče lze také zabezpečit vypouštěním 

oteplené vody z elektráren Prunéřov I. a Prunéřov II. aţ do mnoţství 220 l∙s -1. [5] 
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5.4.3 Podkrušnohorský přivaděč vody 

Koryto Podkrušnohorského přivaděče začíná od Březeneckého potoka a vedlo 

původně do nádrţe Dřínov. V současné době je Podkrušnohorský přivaděč 

zaústěn do nádrţe Újezd, případně prostřednictvím spojovacího koryta do Bíliny 

(před vtokovým objektem na Ervěnickém koridoru). [5] 

Podkrušnohorský přivaděč byl budován po etapách v návaznosti na těţbu uhlí a 

postup Velkolomu ČSA. I. a II. etapa přivaděče (PKP I, II) byla uvedena do 

provozu v roce 1962. Jednalo se o betonové koryto, které odvádělo vodu 

z přivaděče Ohře – Bílina a vodu z Bíliny a levostranných přítoků přes Kyjický 

přivaděč do nádrţe Dřínov. III. etapa (PKP III) po zrušení Kyjického přivaděče 

převáděla vodu z PKP I a II do nádrţe Dřínov. Součástí stavby byla i dělící hráz 

v prostoru nádrţe Dřínov. Tato etapa byla v souvislosti s výstavbou Náhradních 

opatření za nádrţ Dřínov zrušena. IV. Etapa (PKP IV) byla vybudována souběţně 

s ostatními stavbami Náhradních opatření za nádrţ Dřínov a převádí všechny 

vody obdobně jako předchozí etapy. [5] 

V rámci Náhradních opatření za nádrţ Dřínov byla současně s výstavbou nádrţe 

Újezd vybudována IV. Etapa Podkrušnohorského přivaděče v délce 3,4 km. 

V části trasy za Vysokou Pecí je vyuţito i koryto původní přeloţky Vesnického 

potoka I. Koryto má opět lichoběţníkový tvar o šířce ve dně 2,0 m a sklonem 

svahů 1:1,5. [5] 

Výstavba přivaděče Ohře – Bílina byla zahájena I. částí PPV v roce 1957 a 

dovršena ukončením PKP IV. v roce 1982. [5] 

5.4.4 Trasa přivaděče vody z POB do prostoru lomu ČSA 

Do prostoru lomu ČSA navrhuji přivést surovou vodu pomocí tlakového potrubí 

v délce 850 m, které bude napojeno a rozdělovací objekt vybudovaný v místě pod 

soutokem přeloţky Vesnického potoka a Podkrušnohorského přivaděče vody III. 

Předpokládám dodávku surové vody v objemu 1.5 m3∙s-1, který je schopna zajistit 

instalovaná kapacita na ČS Stranná. 
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Pro zajištění dodávky vody je nutné vybudovat následující zařízení: vtokový  

objekt, tlakové potrubí, regulační šachtu, MVE, lichoběţníkové  otevřené koryto, 

výústní objekt.  

Vtokový objekt zajistí přítok vody do potrubí. V objektu navrhuji osadit česle 

s průlinou 2 cm mezi jednotlivými pruty včetně strojního stírání pro zamezení 

vniknutí plavených nečistot do potrubí. Nátok do potrubí bude osazen klapkovým 

uzávěrem, který bude poţíván při odstávkách zařízení.  

Ocelové potrubí bude vedeno po povrchu. Vzhledem k výraznému spádu je bude 

nutné v podélném směru fixovat proti pohybu pomocí ţelezobetonových kotevních 

bloků vţdy po 20 metrech. V celé délce trasy navrhuji stálý průměr potrubí, který 

vypočteme dle vzorce [3]: 

7 3052,0 QDH   

7 35,1052,0 HD  

mDH 7799,0    

Tlakové ocelové potrubí o průměru 800 mm v délce 850 m, tedy povede 

z nadmořské výšky 320 m k regulační šachtě umístěné na kótě 240 m n. m. 

Převýšení je 80 výškových metrů.  

Objekt regulační šachty je umístěn 10 výškových metrů nad konečnou hladinou 

nově vzniklého jezera. V budově regulační šachty navrhuji umístit regulační prvek 

– plunţrový uzávěr DN 800, který umoţní plynulou regulaci dodávané vody 

v případě, ţe navrţený zdroj neumoţní z provozních důvodů dodávku v objemu 

1.5 m3∙s-1. K vyuţití hydroenergetického potenciálu výškového rozdílu nátokového 

objektu a regulační šachty je vhodné osadit na konec potrubí regulační prvek 

v podobě malé vodní elektrárny s obtokem. V případě neprovozování MVE by byl 

přítok do jezera regulován plunţrovým uzávěrem umístěným v regulační šachtě. 

Pro technologii MVE navrhuji pouţití Francisovy turbíny. Jde o dnes 

nejpouţívanější turbínu. Její uspořádání je moţné buď s vertikální, nebo 

horizontální hřídelí. Přívod vody je obvykle řešen pomocí spirály, z jejího vnitřního 

obvodu vtéká radiálním směrem do rozváděcího kola a dále do oběţného kola. 
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Rozváděcí kolo má po svém obvodu osazeny natáčivé lopatky (20 – 24 kusů), 

které jsou ovládány pomocí regulačního zařízení. Rozváděcí kolo umoţňuje 

pomocí nastavení polohy lopatek regulovat, či úplně zastavit přítok k oběţnému 

kolu. Oběţné kolo se skládá z vnějšího věnce a náboje. Je opatřeno dvanácti aţ 

sedmnácti pevnými oběţnými lopatkami z legované ocelolitiny. Francoisovy 

turbíny mají vysokou účinnost okolo 85 %. Nejsou vhodné pro lokality s velkým 

kolísáním spadu a průtoku, protoţe v oblasti mimo návrhové parametry se jejich 

účinnost rychle zmenšuje. Vyuţívají se především v lokalitách se spády od 30 m 

do 500 m. [3] 

Savka turbíny bude vyústěna do vývaru. Výkon Francisovy turbíny v dané lokalitě 

vypočítáme na základě navrţených parametrů: Q = 1.5 m3∙s-1, h = 80 m, a dané 

účinnosti η = 85 % dle vzorce [3]: 

kWhW

W

hQW

62,1000

85,0805,181,9

81,9





 

 

Při výrobě el. energie 1000,62 kWh za hodinu bude výroba el. energie za 24 hodin 

činit 24,014 MWh. 

Elektrotechnické vybavení: generátor, zařízení k připojení do rozvodné sítě, 

kompenzace jalové výroby energie, měření výkonu. Vyvedení výkonu elektrické 

energie navrhuji pomocí vrchního vedení v délce 2150 m k nejbliţšímu přípojnému 

místu ČEZ Distribuce a.s. umístěné v obci Vysoká Pec. 

Voda z vývaru MVE bude dále pokračovat v otevřeném korytě lichoběţníkového 

tvaru opevněném drátokamennými madracemi v délce 1450 m aţ do výústního 

objektu umístěného na kótě 200 m n. m.  

Vzhledem k problematice zimního provozu koryt PPV a zejména PKP II, a PKP III. 

lze uvaţovat o vyuţitelnosti tohoto zdroje v období ročního období od poloviny 

března do poloviny listopadu příslušného roku. Koryta PKP II, a PKP III mají 

minimální podélný spád a při venkovních teplotách pod – 10 Co dochází k velmi 

výrazné tvorbě ledové tříště, jejíţ objem by byl ještě umocněn velkým navrţeným 

průtokem vody v objemu 1.5 m3∙s-1. Ledová tříšť způsobuje zatarasení průtočného 
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profilu koryt s reálnou moţností vybřeţení vody z koryta. Z tohoto vyplívá, ţe 

reálné vyuţití tohoto zdroje je po dobu 244 dní v roce.   

Při navrţené dodávce vody v objemu 1.5 m3∙s-1 jednoduchým výpočtem zjistíme 

denní dodané mnoţství, které činí 0.1296 mil. m3, které vynásobíme 244 dny. 

Takto vypočteme roční dodané mnoţství, které činí 31.6224 m3∙s-1 vody.  

Plnění zbytkové jámy lomu ČSA při objemu dodávky surové vody 1,5 m3∙s-1  

z POB by trvalo 24 let. Trasa Varianty I je znázorněna v příloze č. 1. 

5.5 VARIANTA  II - DODÁVKY VODY Z PVN  

Jako druhý zdroj navrhuji vyuţít čerpací stanici Stranná a Průmyslového vodovodu 

Nechranice.  

5.5.1 Čerpací stanice Stranná 

Objekt čerpací stanice je umístěn na levém břehu toku Ohře pod vodním dílem 

Nechranice.]. Odběrný objekt je umístěn na kótě 225.80 m n. m. [5] 

Čerpací stanice je vybavena čtyřmi čerpacími soustrojí označená čísly 12 aţ 15, 

které tvoří dvě technologické větve. Jde o „malá“ čerpadla s čerpacím výkonem 

cca 300–600 l·s-1, a „velká“ čerpadla s čerpacím výkonem 600–1000 l·s-1, 

případně obě čerpadla z jedné větve současně s maximálním výkonem cca 

2200 l·s-1. Je-li to z provozních důvodů nutné, je moţno provozovat společně i 

„malá“ a „velká“ čerpadla z různých větví. Elektromotory pro pohon čerpadel jsou 

umístěny ve strojovně čerpací stanice. Kaţdé čerpadlo má vlastní sací potrubí DN 

1000 se zabudovanou zpětnou kapkou. Výtlačné řády mají délku 1,690 km a jsou 

ukončeny v přelivných objektech. Vyrovnávací komora obou přelivných objektů je 

válcová ţelezobetonová nádrţ o vnitřním průměru 13,5 m a výšce 11,75 m. 

Provozní hladina přelivných objektů je 327,36 m n. m. Čerpací stanice je řízena 

automatizovaným systémem, který zajišťuje bezpečnost provozu včetně řízení 

provozu čerpaného mnoţství vody dle poţadavků odběratelů. [5]    
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5.5.2 Gravitační řady I. a II. PVN 

Gravitační řady PVN jsou tvořeny ocelovým svařovaným potrubím 2 × DN 1200 

uloţeným v zemi, v převáţné části souběţně vedle sebe. Gravitační řad I. (pravý) 

má délku 20,76 km, gravitační řad II. (levý) má délku 20,73 km. [5] 

5.5.3 Trasa přivaděče vody z PVN do prostoru lomu ČSA 

Trasu potrubí v délce 4350 m navrhují vést z jiţ vybudované rozdělovací šachty 

pro zatápění jezera Leţáky – Most. Předpokládám dodávku surové vody v objemu 

1,8 m3∙s-1, který je schopna zajistit instalovaná kapacita na ČS Stranná. 

Pro zajištění dodávky vody je nutné vybudovat následující zařízení: tlakové 

potrubí, regulační šachtu, MVE, lichoběţníkové otevřené koryto, výústní objekt.  

Tlakové potrubí bude napojeno na stávající zařízení vybudované pro zatápění 

jezera Most. Bude osazen klapkový uzávěry a průtokoměr. Trasa dále povede 

severozápadním směrem  ke konci převodu vody po Ervěnickém koridoru. V rámci 

trasy bude nutné kříţit dvojkolejnou ţelezniční trať Chomutov – Ústí nad Labem, 

lokální ţelezniční tratě a vlečku, čtyřproudou komunikaci 1/13, drobné vodoteče a 

potrubní vedení převodu řeky Bíliny po Ervěnickém koridoru. Tyto kříţení navrhuji 

provést pomocí řízených protlaků. Potrubí bude uloţeno v nezámrzné hloubce 

(cca 1m), podélným skonem bude potrubí kopírovat reliéf krajiny. V nejvyšších 

bodech budou na potrubí osazeny automatické vzdušníky pro zajištění 

bezpečného provozu potrubí. Po kříţení s plání Ervěnického koridoru povede 

trasa potrubí aţ k regulační šachtě, která bude umístěna na kótě 235 m n. m. 

V celé délce trasy navrhuji stálý průměr potrubí, který vypočteme dle vzorce [3]: 

7 3052,0 QDH 
 

7 38,1052,0 HD  

mDH 8432,0  

Vnitřní průměr potrubí bude tedy 900 mm. 

Objekt regulační šachty je umístěn pět výškových metrů nad konečnou hladinou 

nově vzniklého jezera. V budově regulační šachty navrhuji umístit regulační prvek 



Petr Staněk: Sanace povrchových dolů v Podkrušnohorské pánvi 

 

2011 

 

24 

– plunţrový uzávěr DN 900, který umoţní plynulou regulaci dodávané vody i 

v případě, ţe navrţený zdroj neumoţní z provozních důvodů dodávku v objemu 

1.8 m3∙s-1. K vyuţití hydroenergetického potenciálu je vhodné osadit na konec 

potrubí regulační prvek v podobě malé vodní elektrárny s obtokem. V případě 

neprovozování či výpadku MVE by byl přítok do jezera regulován plunţrovým 

uzávěrem umístěným v regulační šachtě. 

K vyuţití hydroenergetického potenciálu výškového rozdílu přelivných objektů PVN 

a regulační šachty je vhodné osadit na konec potrubí regulační prvek v podobě 

malé vodní elektrárny s obtokem. V případě neprovozování MVE by byl přítok do 

jezera regulován plunţrovým uzávěrem umístěným v regulační šachtě.  

Pro technologii MVE navrhuji pouţití příčně protékané Bankiho turbíny, která se 

skládá z těchto základních částí: těleso turbíny, zavzdušňovací ventil, savka, 

regulační klapka, nátokový kus. Lze ji pouţít pro rozsah spádů od 2 m do 200 m 

pro průtok od 0,1 m3∙s-1 do 9,0 m3∙s-1 a výkonovém rozmezí od 1 kW do 1000 kW. 

Její výhodnost spočívá především v jednoduché konstrukci, nízkých pořizovacích 

nákladech a spolehlivost v provozu. Přitom má většinou i dobrou účinnost aţ 85 

%. Tato turbina má oběţné kolo připomínající zmenšeninu vodního kola, na 

horizontální hřídeli s pevnými lopatkami konstantní nebo proměnné tloušťky. Voda 

je přiváděna vtokovým tělesem k části oběţného kola, protéká jím dvakrát, načeţ 

protéká do odpadního kanálu. Regulace průtoku se provádí nejčastěji pomocí 

klapky nebo segmentu. Těleso turbíny je opatřeno zavzdušňovacím ventilem. Aby 

se dosáhlo vysoké účinnosti v dostatečně širokém rozsahu průtoku, je oběţné 

kolo i s regulačním orgánem děleno, nejčastěji na třetiny, tím se zajistí nejen 

plynulá regulace průtoku, ale i relativně plochý průběh křivky účinnosti. [3] 

Savka turbíny bude vyústěna do vývaru. Výkon Bánkiho turbíny v dané lokalitě 

vypočítáme na základě navrţených parametrů: Q = 1.8 m3∙s-1, h = 55 m, a dané 

účinnosti η = 85 % dle vzorce [3]: 

kWhW

W

hQW

51,825

85,0558,181,9

81,9
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Při výrobě el. energie 825,51 kWh za hodinu bude výroba el. energie za 24 hodin 

činit 19,812 MWh. 

Elektrotechnické vybavení: generátor, zařízení k připojení do rozvodné sítě, 

kompenzace jalové výroby energie, měření výkonu. Vyvedení výkonu el. energie 

pomocí vrchního vedení v délce 1150 m k nejbliţšímu přípojnému místu ČEZ 

Distribuce a.s. umístěnému v areálu Litvínovské uhelné a.s. 

Savka turbíny bude vyústěna do vývaru, voda bude dále pokračovat v otevřeném 

korytě lichoběţníkového tvaru opevněném drátokamennými madracemi v délce 

1300 m aţ na kótu 200 m n. m.  

Vyuţití tohoto zdroje předpokládám 350 dní v roce. Zbývajících 15 dní je nutné 

vyčlenit pro provádění cyklické údrţby a kontrolu technologických částí PVN a ČS 

Stranná. 

Při navrţené dodávce vody v objemu 1.8 m3∙s-1 jednoduchým výpočtem zjistíme 

denní dodané mnoţství, které činí 0.1555 mil. m3, které vynásobíme 350 dny. 

Takto vypočteme roční dodané mnoţství, které činí 54,4320 m3 vody.  

Plnění zbytkové jámy lomu ČSA při objemu dodávky surové vody 1,8 m3∙s-1  

z PVN  by trvalo 14 let. 

Trasa Varianty II je znázorněna v příloze č. 2 

5.6 VARIANTA III - DODÁVKA VODY Z POB A PVN 

Dvě výše uvedené varianty umoţňují zajištění naplnění zbytkové jámy lomu ČSA 

v poměrně dlouhém časovém období (14 a 24 let). Jde o časové období, které 

není z pohledu celospolečenského zcela akceptovatelné. 

Proto se nabízí ještě jedna varianta dodávky surové vody pro zbytkovou jámu 

lomu ČSA a to v kombinaci obou těchto zdrojů. 

Plnění v ročním objemu ve výši 54,4320 mil. m3 z PVN a plnění v ročním objemu 

ve výši 31,6224 mil. m3 z POB zajistí celkový roční moţný dodaný objem ve výši 

86,0544 mil. m3. 
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Celkový objem nutný k zatopení zbytkové jámy lomu ČSA činní 760 mil. m3. 

Jednoduchým výpočtem dojdeme k závěru, ţe při kombinaci obou těchto zdrojů 

surové vody lze dosáhnou zatopení zbytkové jámy lomu ČSA za necelých devět 

let. Trasy Varianty III jsou znázorněny v příloze č. 3. 

5.7 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHŮ 

V ekonomickém zhodnocení jsem se pokusil o vyčíslení finančních nákladů 

spojených s dopravou vody do lokality zbytkové jámy lomu ČSA včetně 

vybudování nutných technologických a stavebních částí. 

5.7.1 Stanovení nákladových poloţek 

Vzhledem k tomu ţe, předpokládávané zahájení zatápění bude realizováno, aţ 

v roce 2020 nelze tedy přesně odhadnout cenovou hladinu v tomto období. 

Vyuţívám proto ceny z jiţ realizovaných prací obdobného charakteru z období let 

2009 aţ 2011. U stavebních a technologických částí pouţívám jednotkové ceny, 

které nyní uvádím:  

 Ocelové tlakové potrubí DN 800 na povrchů včetně pokládky a. 

ţelezobetonových stabilizačních patek 

Finanční náklady na jeden metr běţný                                            10 tis. Kč 

 Ocelové tlakové potrubí DN 900 v zemi včetně pokládky  

      Finanční náklady na jeden metr běţný                                            11 tis. Kč 

 Armatury na potrubí (plunţrový uzávěr, klapkový uzávěr na nátoku)  

Finanční náklady                                                                  7,50 mil. Kč 

 Armatury na potrubí (plunţrový uzávěr, klapkový uzávěr na nátoku)  

Finanční náklady                                                                         10,50 mil. Kč 

 Vtokový objekt se stíracím strojem  

Finanční náklady za objekt                                                           3,50 mil. Kč  

 Regulační šachta – stavební část 
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Finanční náklady  za objekt                                                          2,50 mil. Kč 

 Technologie MVE ( Francisova turbína, generátor, el. zařízení)  

Finanční náklady                                                                         10,00 mil. Kč 

 Technologie MVE ( Bánkiho turbína, generátor, el. zařízení)  

Finanční náklady  za 1kus                                                          10,00 mil. Kč 

 Vyvedení výkonu vyrobené el. energie (vrchní vedení) 

Finanční náklady na jeden metr běţný                                          3,00 tis. Kč 

 Lichoběţníkové koryto o kapacitě 1,5 m3∙s-1 – 1,8 m3∙s-1 (sloţené 

drátokamenné madrace ) 

Finanční náklady za jeden metr běţný                                          2,00 tis. Kč 

 Náklady na dodávku surové vody v z PPV    

Finanční náklady na dodávku  vody 1,0m3∙s-1                                    1,80  Kč 

 Náklady na dodávku surové vody z PVN    

Finanční náklady na dodávku  vody 1,0m3∙s-1                                    1,60  Kč 

 

Výkupní cena el. energie je uvedena dle Cenového rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu platného pro rok 2011 ve výši 3.021 Kč∙kWh-1. [2] 

Cenu za čerpání a dodávku vody jednotlivých variant udávám dle údajů Povodí 

Ohře, státní podnik. Jde o reálné náklady při pouţití Průmyslového vodovodu 

Nechranice na zatápění Jezera Most z roku 2010. 

5.7.2 Varianta I – zatápění vodou z přivaděče Ohře - Bílina 

Výčet finančních nákladů spojených s Variantou I při zatápění objemem 1,5 m3∙s-1 

po dobu 24 let. Pro výpočet byly pouţity údaje uvedené v kapitole 5.7.1. 

 Ocelové potrubí (tlakové potrubí DN 800 v délce 850 m včetně pokládky a 

45 ks. ţelezobetonových stabilizačních patek)  

Finanční náklady                                                                   8,50 mil. Kč 
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 Armatury na potrubí (plunţrový uzávěr, klapkový uzávěr na nátoku)  

Finanční náklady                                                                  7,50 mil. Kč 

 Vtokový objekt se stíracím strojem  

Finanční náklady                                                                 3,50 mil. Kč  

 Regulační šachta – stavební část 

Finanční náklady                                                                           2,50 mil. Kč 

 Technologie MVE ( Francisova turbína, generátor, el. zařízení)  

Finanční náklady                                                                         10,00 mil. Kč 

 Vyvedení výkonu vyrobené el. energie (vrchní vedení v délce 2150 m) 

Finanční náklady                                                                           6,45 mil. Kč 

 Lichoběţníkové koryto o kapacitě 1,5 m3∙s-1 (sloţené drátokamenné 

matrace v délce 1450 m) 

Finanční náklady                                                                           2,90 mil. Kč 

 Náklady na dodávku surové vody v objemu 760 mil. m3 při ceně 1,80 Kč∙m-3    

Finanční náklady                                                                    1368,00 mil. Kč 

Finanční nálady pro realizaci Varianty I                                            1409,35 mil. Kč                                      

   

Příjmy  z výroby elektrické energie pro Variantu I: 

 Příjmy z výroby el. energie u Varianty I při vyuţití 244 dní v roce vypočteme 

z roční výroby el. energie, doby zatápění a ceny za jednu kWh: 

 5859419 kWh. *  24 let  *  3.021 Kč = 424,83 mil. Kč. 

Příjmy za výrobu elektrické energie pro Variantu I                             424,83 mil. Kč.            

Od celkových nákladů ve výši 1409,35 mil. Kč odečteme příjmy z výroby elektrické 

energie ve výši 424,83 mil. Kč.  

Celkové finanční nálady pro Variantu I                                                984,52 mil. Kč 
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5.7.3 Varianta II – zatápění vodou z PVN 

Výčet finančních nákladů spojených s Variantou II při zatápění objemem1,8 m3∙s-1 

po dobu 14 let. Pro výpočet byly pouţity údaje uvedené v kapitole 5.7.1. 

 Ocelové potrubí (tlakové potrubí DN 900 v délce 4350 m včetně pokládky)  

Finanční náklady                                                                         47,85 mil. Kč 

 Armatury na potrubí (plunţrový uzávěr, klapkový uzávěr na nátoku)  

Finanční náklady                                                                         10,50 mil. Kč 

 Regulační šachta 

Finanční náklady                                                                           2,50 mil. Kč 

 Technologie MVE ( Bánkiho turbína, generátor, el. zařízení)  

Finanční náklady                                                                           9,00 mil. Kč 

 Vyvedení výkonu vyrobené el. energie (vrchní vedení v délce 1150 m) 

Finanční náklady                                                                           3,45 mil. Kč 

 Lichoběţníkové koryto o kapacitě 1,8 m3∙s-1 (sloţené drátokamenné 

matrace v délce 1300 m) 

Finanční náklady                                                                           2,60 mil. Kč 

 Náklady na dodávku surové vody v objemu 760 mil. m3 při ceně 1,60 Kč∙m-3      

Finanční náklady                                                                     1216,00 mil. Kč 

 

Finanční nálady pro realizaci Varianty II                                           1291,90 mil. Kč    

           Příjmy  z výroby elektrické energie pro Variantu II: 

 Příjmy z výroby el. energie u Varianty II při vyuţití 350 dní v roce vypočteme 

z roční výroby el. energie, doby zatápění a ceny za jednu kWh: 

6934200 kWh. *  14 let  *  3.021 Kč = 293,24 mil. Kč.  

Příjmy za výrobu elektrické energie pro Variantu II činí                     293,27 mil. Kč. 
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Od celkových nákladů ve výši 1291,90 mil. Kč odečteme příjmy z výroby elektrické 

energie ve výši 293,27 mil. Kč.  

Celkové finanční nálady pro Variantu II                                               998,63 mil. Kč     

5.7.4 Varianta III – zatápění vodou z POB a PPV 

Finanční náklady při vyuţití kombinace dodávky vody za vyuţití Varianty I a 

Varianty II při zatápění objemem 3,3 m3∙s-1 po dobu 8 let a 10 měsíců. Náklady na 

vybudování potřebných technologických zařízení se nemění. 

 

Náklady na vybudování technologie pro Variantu III: 

 Finanční náklady na technologické vybavení –  trasa z POB     41,35 mil. Kč  

 Finanční náklady na technologické vybavení – trasa z PVN      75,90 mil. Kč  

Náklady na technologické vybavení Varianty III činí                117,25 mil. Kč. 

 

Náklady na dodávku vody Varianty III: 

 Náklady na dodávku vody z POB činí: 

 31,6224 mil. m3  *  8.83 let  *  1,80 Kč = 502, 60 mil. Kč. 

 Náklady na dodávku vody z PVN činní: 

 54,4320 mil. m3  *  8.83 let  *  1,60 Kč = 769, 01 mil. Kč. 

Náklady na dodávku vody z obou zdrojů činí 1271,61 mil. Kč  

Finanční náklady pro realizaci  Varianty III                                       1388,86 mil. Kč. 

 

Příjmy  z výroby elektrické energie Varianty III: 

 Příjmy z výroby el. energie u dodávky z POB při vyuţití 244 dní v roce 

vypočteme z roční výroby el. energie, doby zatápění a ceny za jednu kWh: 

 5859419 kWh. *  8.83 let  *  3.021 Kč = 156,30 mil. Kč. 
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 Příjmy z výroby el. energie u dodávky z PVN při vyuţití 350 dní v roce 

vypočteme z roční výroby el. energie, doby zatápění a ceny za jednu kWh: 

6934200 kWh. *  8.83 let  *  3.021 Kč = 184,97 mil. Kč.  

 Příjmy za výrobu elektrické energie pro Variantu III                          341,27 mil. Kč.            

 

Od celkových nákladů ve výši 1388,86 mil. Kč odečteme příjmy z výroby elektrické 

energie ve výši 341,27 mil. Kč.  

Celkové náklady pro Variantu III                                                       1047,59 mil. Kč 
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6 ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsou popsány druhy rekultivačních opatření v krajině po 

ukončení těţební činnosti povrchovým způsobem. Zvýšená pozornost je 

zaměřena na hydrický způsobu rekultivace. Jde o způsob, který je zejména 

v Podkrušnohorské oblasti jediným vhodným řešením v dalších desetiletích. Toto 

tvrzení lze opřít o dvě realizace, a to o jezero Chabařovice a jezero Leţáky – 

Most. Zkušenosti získané při realizaci těchto dvou hydrických rekultivací jsem 

vyuţil při návrhu technického řešení zatápění zbytkové jámy lomu ČSA. Vzhledem 

k značnému objemu této zbytkové jámy, ve výši 760 mil. m3, je zásadním faktorem 

nalezení dostatečně vydatného a kvalitního zdroje surové vody. Jako jediný 

vhodný zdroj, který je schopen zabezpečit potřebný objem a kvalitu vody je 

Vodohospodářská soustava NOD, odebírající vodu z řeky Ohře. 

Jde pouze o to, jaký časový interval jsme ochotni akceptovat při plnění této 

zbytkové jámy. Jak jsem jiţ uvedl je objem potřebný pro zatopení lomu 

Československá armáda značný, proto nelze příliš počítat s významným podílem 

vyuţití přirozených podkrušnohorských toků z této oblasti. Pro stálou 

zabezpečenost dodávky jsem navrhl ve své práci vyuţít jako zdroj vody řeku Ohři. 

Při vyuţití Vodohospodářské soustavy NOD existují dvě následující varianty 

dodávky vody. 

 Varianta I – jde o dodávku z čerpací stanice Rašovice a poté dopravu vody 

umělými koryty PVP, PKP II, a PKP III aţ na hranu lomu za obcí Vysoká Pec. 

Trvání zatápění při dodávce v objemu 1,5 mil. m3∙s-1 by trvalo 24 let. Z důvodů 

problematiky zimního reţimu v korytech PKP II a PKP III je tento zdroj vyuţitelný 

pouze 244 dní v roce.  

Varianta II - jde o dodávku vody z čerpací stanice Stranná a poté dopravu 

Průmyslovým vodovodem Nechranice aţ na hranu lomu u obce Komořany. Trvání 

zatápění při dodávce v objemu 1,8 mil.m3∙s-1 by trvalo 14 let. Předpokládám 

vyuţitelnost dodávky 350 dní v roce.  

Obě varianty vyţadují vybudování technologických a stavebních částí pro dopravu 

vody do prostoru zbytkové jámy lomu. Pro vyuţití hydroenergetického potenciálu 
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vycházejícího z rozdílu nadmořských výšek jednotlivých objektů kaţdé z variant 

jsem navrhl realizaci dvou malých vodních elektráren. 

Kombinací Varianty I a Varianty II se dostáváme k řešení Varianty III. Jde o řešení, 

které zajistí dodávku vody za nejkratší časový úsek, přijatelných finančních 

nákladů. Náklady na dodávku vody včetně technologických a stavebních částí pro 

Variantu III činní 1388,86 mil. Kč. Při návrhových průtocích a době vyuţití 

necelých devět let je předpokládaný zisk z výroby el. energie 341,27 mil. Kč. Po 

odečtení těchto finančních prostředků, o které lze sníţit celkové náklady je 

výsledná suna 1047,59 mil. Kč. Tato finanční částka je pouze o 6,5 % vyšší neţ u 

nejlevnější Varianty I, u které je ovšem doba zatápění dlouhá 24 let. 

Proto doporučuji, jako ideální řešení zatápění zbytkové jámy lomu ČSA realizovat 

Variantou III, při kterém bude poţadovaný objem 760 mil. m3 dodán v období 

necelých devíti let. 

Ve své práci se věnuji zejména technickému řešení dodávky vody. Nelze 

samozřejmě opomenout i další podstatné oblasti, kterými jsou zejména způsoby 

zajištění kvality vody v budoucím jezeře. Jak se jiţ prokázalo na příkladu jezera 

Chabařovice, alfou a omegou udrţení kvality vody, je zamezení přísunu ţivin 

z jakýchkoliv zdrojů do jezera. Dále i vhodně navrţená rybí obsádka má zásadní 

význam. 

Kaţdá ze zbytkových jam v Podkrušnohorské oblasti je specifická, a proto je třeba 

přistupovat k jejich řešení tak, aby jednoznačným cílem rekultivací byl návrat 

těchto oblasti do ţivota včetně plnění funkce krajiny.      
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