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Anotace 

 
 

Problematika zahlazení lomu ČSA 
 

Vlivy těţby zasahují do všech krajinotvorných prvků a základních sloţek krajiny.  

Zahlazením ploch devastovaných báňskou činností lomu ČSA se zajišťuje 
navrácení funkce krajinného systému.  

Na místech báňskou činností devastovaných ploch vznikají nová biocentera a 
biokoridory a území se zapojuje do původní krajiny.  

Mezi úkoly rekultivací patří obnova či tvorba zemědělských pozemků a kultur, 
lesních kultur, vodních ploch a toků. 

V této mé práci jsem řešil návrh břehové linie jezera ČSA. 

 
 
 
 

 
Anotation 
 
 

Reclamation of an area after mining on the ČSA surface mine 
 

Mining affects all landscape features and all basic constituents of the landscape. 

Reclamationof the areas affected by mining operations restores the lanscape to 
this fiction. 

New bioc-entres and bio-corridors develop in the placers that were devasteted by 
mining and the territory integrated into the initial landscape. 

The reklamations tasks include regeneration or formativ of farm land and crops, 
forest stands, water bodls and watercourses. 

This my report was prepared as solution  bank  line of lake ČSA.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
 

ČSA             Lom Československé armády 

OM             Lom Obránců Míru 

OBÚ   Obvodní báňský úřad 

POPD   Plán otvírky, přípravy a dobývání  

PS a R  Plán sanace a rekultivace 

PUPFL  Pozemky určené k plnění funkce lesa 

S a R   Sanace a rekultivace 

SKPJ   Soubor kulturních památek jezeří 

SPS a R  Souhrnný plán sanace a rekultivace  

ÚSES   Územní systém ekologické stability 

ZPF   Zemědělský půdní fond 
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1.Úvod 
 
              Hnědé uhlí je energetickou surovinou, jehoţ úloha je zaloţena především 

na výrobě elektrické energie a tepla průmyslovým způsobem. Význam hnědého 

uhlí pro Českou republiku je i přes některé nejasnosti v energetické koncepci státu 

nezpochybnitelný a jeho význam bude pravděpodobně vzrůstat s  vazbou na 

strategické cíle v oblasti energetické soběstačnosti.  

 
Nedílnou součástí povrchové těţby hnědého uhlí je řešení jejího zahlazování. 

Rozsáhlé antropogenní plochy, kterými jsou plochy zbytkových jam, vnitřních a 

vnějších výsypek je potřeba začlenit zpět do krajinného systému. Současný 

způsob těţby, provozovaný moderní těţební technologií, představuje pro region i 

nadále významný zásah do jejího krajinného prostředí. Dochází k rozsáhlým 

změnám tvarování terénu s dopady do všech sloţek ţivotního prostředí.  

 

Koncepce zahlazování následků důlní činnosti se připravuje v dlouhodobém 

předstihu. K řešení této problematiky jsou zpracovávány souhrnné plány sanací a 

rekultivací (dále jen SPSaR), které jiţ ve stadiu báňské činnosti řeší problematiku 

konečného vzhledu a vyuţití budoucí krajiny. Zároveň se cíleně a ve shodě se 

zákonem realizují sanační a rekultivační práce na plochách, kde byla jiţ báňská 

činnost ukončena.  Rekultivační práce jsou řešeny především s cílem začlenit tyto 

prostory do původní krajiny a připravit plochy zasaţené báňskou činností pro nové 

vyuţití.  

 
Cílem rekultivace krajiny postiţené báňské činností je zahlazení důsledků lomové 

a hlubinné těţby a navrácení krajiny zpět do produktivního sociálně ekonomického 

vyuţívání. Rozsah rekultivace je vţdy úzce vázán na rozsah devastace území. 

Obnova funkcí všech zasaţených systémů, tj. zejména obnova půdy, vodních 

systémů a navrácení zeleně tak, aby systém fungoval v ucelené krajině s novou 

nadmořskou výškou a reliéfem je úkolem závěrečné etapy hornické činnosti – 

sanačních a rekultivačních prací.  
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2. Těžba hnědého uhlí na Mostecku 
     
2.1.    Historie těžby v severočeské hnědouhelné pánvi  
 
                Severočeský hnědouhelný revír se táhne v dlouhém pruhu cca 170 

kilometrů od České Lípy na východě aţ k západu k Chebu. Doupovské hory ho 

rozdělují na menší, západní revír označovaný jako Sokolovský revír a větší, 

východní revír Severočeský revír. 

 

Severočeská hnědouhelná pánev je ohraničena Českým středohořím, 

krušnohorským masivem, Ţateckou plošinou a na západě Doupovskými horami. 

Tato pánev se dělí na menší pánve Chomutovsko – Mostecko – Teplickou, 

viz.obrázek č.1. 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Severočeská hnědouhelná pánev (zdroj - Litvínovská úhelná) 
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První a také nejstarší záznam o těţbě uhlí v Severočeském hnědouhelném revíru 

pochází z roku 1403 z  kroniky Městské knihy duchcovské. Toto uhlí se spalovalo 

na popel, který se vyuţíval díky obsahu vápna jako hnojivo. Druhý nejstarší 

záznam je z roku 1550, kdy těţbu prováděl kníţe Felix Lobkovic – Hasištejn 

v okolí Duchcova. Další zpráva pochází z roku 1566, kdy opat kláštera v Oseku 

povolil těţbu chomutovskému občanovi v okolí Hrobu. V období feudalismu se uhlí 

dobývalo v malých důlních polích. Svislé jámy byly hloubeny aţ do 16. století a 

dosahovaly hloubek sto padesát aţ dvě stě metrů. V druhé polovině 18. století 

nabývá těţba uhlí na důleţitosti. Uhlí se těţilo primitivním způsobem a vyuţívalo 

se v pivovarech, palírnách, cihelnách a vápenkách. Hloubka dolů byla od pěti do 

patnácti metrů, délka chodeb byla několik desítek metrů. Kvůli obtíţné dopravě se 

nezvyšoval odbyt uhlí. V druhé třetině 19. století se uhlí začalo exportovat po Labi 

do Saska, přepravovalo se na malých nákladních plachetnicích a vlečných lodích. 

V 70. letech 19. století byl rychlý nárůst těţby díky propojení ţelezniční sítě. Byla 

vybudována státní dráha Praha – Podmokly a její napojení na trať Dráţďany – 

Hřensko. Ústecko – teplická dráhy začala být provozována v roce 1858.  Po 

zavedení elektrické energie v dolech bylo moţné těţit i nejhodnotnější uhlí, které 

je uloţené hluboko pod zemí.  

 

Od počátku 20. století se zvyšuje význam povrchového dobývání, které jiţ pouţívá 

různých typů dobývacích strojů. Za druhé světové války si doly zabrali Němci a 

prohlásili ho za majetek německé báňské společnosti SUBAG. V květnu 1945 

vznikly po jmenování národní správy Hnědouhelné doly v severozápadních 

Čechách. V srpnu 1945 se název organizace změnil na Severočeské hnědouhelné 

doly. A v říjnu 1945 byly všechny důlní podniky v severočeském revíru znárodněny 

a včleněny do národního podniku Severočeské hnědouhelné doly Most 

označované zkráceně SHD. Znárodnění proběhlo na základě dekretu presidenta 

republiky. Po druhé světové válce se těţilo převáţně hlubinným způsobem, bylo to 

způsobeno nedostatečným vybavením pro povrchovou těţbu a niţší spotřebou 

uhlí. Kolem roku 1945 bylo v revíru asi 35 hlubinných a 28 povrchových dolů. Uhlí 

se pomalu stávalo nezbytnou a rozhodující sloţkou palivo – energetické základny 

republiky. Díky vyuţívání uhlí v elektrárnách, plynárnách a teplárnách došlo 



 

Antonín Jaroš : Břehová linie jezera ve zbytkové jámě ČSA 

 

2011  4 

 

k rozvoji povrchového dobývání, těţilo se v menších hloubkách. S postupným 

růstem povrchové těţby rostlo i mnoţství skrývkové zeminy a zvyšovaly se zábory 

půdy. 

 

Velkolomovým způsobem se těţilo uhlí od 70. let 20. století. Na začátku 70. let 

v oblasti Mostecka a Chomutovska těţily tři povrchové velkolomy: Jana Švermy, 

Československé Armády a Obránců míru. viz. obrázek č.2.  

 

Obrázek č. 2 Přehledná situace jednotlivých lomů a vnějších výsypek 
Mostecka (zdroj - Litvínovská úhelná) 

 

2.2.Dobývání hnědého uhlí na Mostecku 
 

               K nejvýraznějším proměnám krajiny docházelo na počátku těţby a 

v jejím vrcholném období, tj. do 2. poloviny 20. století. Tehdy docházelo kromě 

vlastní těţby také k zakládání rozsáhlých těles vnějších výsypek. Pozdější rozvoj 

porubních front umoţnil zakládání těţených zemin do prostoru vlastních těţebních 

jam. Tento fakt radikálně změnil plošnou výměru potřebnou pro nynější hornickou 

činnost. V  rámci postupu těţby došlo k propojení lomů Šverma a Vršany. 

Z hlediska zahlazení se bude tedy jednat o jednu zbytkovou jámu (Vršany 

Šverma). Také u Lomu ČSA došlo k propojení s bývalým lomem OM a vznikla tak 

jedna těţební jáma (ČSA).  
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2.2.1. Charakteristika oblasti lomu ĆSA 
 
               Těţba na povrchovém lomu ČSA probíhá v centrální části Severočeské 

hnědouhelné pánve.  K těţební činnosti jsou vyuţívány stanovené dobývací 

prostory - DP Komořany u Mostu, DP Ervěnice a DP Dolní Jiřetín. Těţební činnost 

lomu ČSA probíhá na plochách, které byly pro těţbu vyuţívány jiţ v minulých 

letech a to na základě příslušných schválených plánů otvírky, přípravy a dobývání 

(POPD). Původní hornické záměry ve vazbě na další rozvoj lomu zásadně omezilo 

vládní usnesení ČR č. 444 z roku 1991. Tímto usnesením vlády ČR schválila 

vláda České republiky závazné linie k omezení těţby 

 

Na lomu ČSA se těţí hnědé uhlí povrchovým způsobem. Těţební podmínky na 

lokalitě negativně ovlivňuje blízkost Krušných hor - především hydrogeologické a 

úloţní poměry, mocnost nadloţí, přítomnost štěrků, kamenů v nadloţí atd., viz. 

obrázek č.3. 

 
 

 

 
Obrázek č.3 Těžba lomu ČSA pod Krušnými horami 

(zdroj - Litvínovská úhelná) 
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2.3. Báňsko- technologické podmínky dobývání   
 
 
               Při dobývání výhradního loţiska i nadloţí lomu ČSA je vyuţívá 

kontinuální technologie dobývání technologickými celky. Tato efektivní technologie 

umoţňuje provádět všechny fáze technologického procesu - dobývání, dopravu a 

zakládání nepřetrţitým způsobem. 

 

Na skrývce ČSA jsou nasazeny tři TC2 a v uhelném lomu tři TC 1. Protoţe 

nejvyšší skrývkové řezy dosáhly v minulosti konečných hranic, nebude 

v budoucím období potřeba ţádných záborů pozemků. Těţené hmoty jsou 

v současné době zakládány pouze na vnitřní výsypce ČSA. Zakládání hmot do 

vnějšího výsypného prostoru ve zbytkové jámě OM bylo ukončeno v roce 2005. 

Zakládání je dvoustupňové (úpadní a dovrchní etáţ).  Vzhledem k  mocnosti etáţí 

a potřeby zvýšení stabilitu výsypky i jejich stupňů jsou etáţe zakládány po 

vrstvách. Těţba uhelné sloje je zajišťována třemi technologickými celky první 

výkonové řady  TC1. 

 
 
2.4.Horní zákon - základní norma hornické činnosti   
 

                Zahlazení následků báňské činnosti je stanoveno zákonem č.44/88 Sb. 

(horní zákon), který ukládá těţební organizaci odstranění škod na krajině 

komplexní úpravou území a územních struktur. Podstatným ustanovením horního 

zákona ve vazbě na sanace a rekultivace je také povinnost vytváření finančních 

rezerv na sanace a rekultivace. Těţební organizace je povinna vytvářet tzv. 

finanční rezervu na sanace a rekultivace, která pokrývá finanční nároky na 

zahlazení celé těţební lokality. Horní zákon také stanovuje postup schválení v 

oblasti vytváření i čerpání rezerv orgánem OBÚ a to po dohodě s ministerstvem 

ŢP, na základě vyjádření dotčených obcí. Celková výše rezervy na sanace a 

rekultivace pokrývá časové období aţ do úplného zahlazení devastace po důlní 

činnosti. Výše tvořené rezervy je souhlasná s vyčíslením předpokládaných 

nákladů na sanace a rekultivace v SPSaR. 
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Výše ročního podílu tvorby vytvářené rezervy je stanovena v závislosti na 

skutečné roční hrubé těţbě a stanoveném měrném nákladu na jednu tunu, tj. 

stanovení finančního zatíţení vlivem rekultivační činnosti na 1 tunu vytěţeného 

uhlí. Měrný náklad je vypočten podílem souhrnných nákladů na kompletní 

zahlazení důlní činnosti a vytěţitelných zásob lomu (dolu). Návrh výpočtu je 

součástí ţádosti o schválení tvorby rezervy pro OBÚ. 

 

Základní vzorec pro výpočet měrného nákladu rezervy Sz (= měrné zatížení): 

c

c
z
t

n
S   (Kč/t)  

nc -  celkové náklady na sanace a rekultivace (na zahlazení) - výše 

potřebné rezervy 

tc -  vytěţitelné zásoby uhlí  

 

 

Vzorec pro vytváření výše ročního podílu finanční rezervy na sanace a 

rekultivace: 





t

v

vztt ISQR
1

 (Kč)                                                    (vzorec č.1)

  

Rt - rezerva tvořená na vrub nákladů těţby v roce t 

Qt - objem těţby v roce t 

Sz - měrný náklad 

Iv - meziroční index růstu cen mezi rokem v + 1 a rokem v  
Po stanovení míry inflace za kaţdý rok se měrná rezerva podle výše uvedeného 

postupu upravuje. Případný mimořádný nárůst cen sanačních a rekultivačních 

prací se zohledňuje příslušným doplňkem dokumentu POPD. 

 
 
2.5. Sanace  a rekultivace jako součást hornické činnosti  
 
               Sanace a rekultivace pozemků zasaţených těţbou je řešena na 

základě dlouhodobé  koncepce zahlazování, tzv. plánů sanace a rekultivace. 
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Jednotlivé fáze těchto plánovacích dokumentací jsou provázány. Závazná 

část vyplývá především z plánu sanace a rekultivace v plánu otvírky, přípravy 

a dobývání (dále jen POPD), tak z příslušných legislativních povolení, neboť 

rekultivační práce jsou prováděny na základě projektů pro jednotlivé 

rekultivační akce, které jsou schvalovány v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Sloţitý rekultivační proces, který se v posledním období hornické činnosti 

odehrává na rozsáhlých územních lokalitách, zejména po povrchové těţbě, 

není pouze lokálním řešením, ale představuje komplexní krajinotvorný proces. 

Zejména tvarování vnitřních a vnějších výsypek, bočních svahů zbytkových 

jam a jejich rozsah, je počátečním a v mnoha případech jiţ nevratným 

příspěvkem horníků do vzniku nového krajinného systému, který se následně 

oţivuje rekultivačními pracemi. K řešení tohoto problému jsou souhrnně 

zpracovávány projekčními organizacemi uvedené plány sanací a rekultivací, 

které jiţ ve stadiu báňské činnosti, tj. v období zpracování POPD lomů a dolů, 

řeší konečný vzhled a vyuţití budoucí krajiny. 

 

Nově vznikající krajina s novou morfologií musí být mimo jiné také ekologicky 

vyváţená. Vyváţenost představuje stabilitu vznikajících ekosystémů. Za 

nejúčinnější stabilizační prvky pro funkčnost krajiny je povaţována výsadba 

lesů, parků, lesoparků a vodních ploch. Dalším důleţitým prvek v tvorbě 

krajiny je zdravotní a hygienická nezávadnost. Ta je stanovena vhodným 

uspořádáním krajiny, které je významné pro vytváření mikroklimatických a 

bioklimatických poměrů. Pro rekultivační proces ve fázi projekční přípravy to 

znamená vhodné uspořádání rekultivačních prvků, tj. zeleně, hydrické 

rekultivace a dalších ekostabilizujících systémů v krajině.  

 

Základní krajinné poţadavky jsou pojaty báňskými organizacemi jako komplex 

činností, které zajišťují vznik nové krajiny po báňské činnosti a dotváří 

rekultivačním procesem její vzhled, oţivení a stabilitu. Jedná se o proces 
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dlouhodobý, neboť těţební činnost trvá desítky let a rekultivační činnost je 

pokračující fází tohoto procesu. K úplné eliminaci negativních faktorů, tj. 

dosaţení vrcholu ustáleného ekosystému dochází však aţ za další období, do 

kterého lze začlenit také období dalších revitalizačních zásahů. Přesto lze říci, 

ţe rekultivačním procesem jsou některé vývojové fáze urychleny a zájmem 

báňských odborníků je co nejrychlejší navrácení krajiny zpět do funkčního 

systému. 

 

2.5.1 Plánovací dokumentace pro sanace rekultivace. 
 

a) Souhrnný plán sanace a rekultivace (SPSaR) 

je komplexní řešení území pozemků dotčených vlivem dobývání a řeší komplexní 

úpravy území a územních struktur v návaznosti na plánované vyuţití území 

po ukončení dobývání. Je koncepčním materiálem v oblasti zahlazování důsledků 

dobývání s výhledem do konce ţivotnosti lomu nebo dolu, je koordinován 

s územně plánovací dokumentací a je základním dokumentem pro výpočet 

finanční rezervy. Je zpracováván pro dobývací prostory, které byly dobýváním 

výhradního loţiska devastovány nebo degradovány, včetně tzv. starých zátěţí a 

vnějších výsypek a dalších ploch, které byly dobýváním zasaţeny. Je schvalován 

OBÚ v rámci řízení k povolení těţby, v dokumentaci k  POPD, kapitola 1.6. 

 
  b) Plán sanace a rekultivace  

pozemků dotčených vlivem dobývání vychází ze SPSaR, je komplexním řešením 

sanace a rekultivace pozemků dotčených těţbou a zpracovává se v následujících 

fázích a formách s ohledem na dobu procesu plánování: 

 plán rekultivace - obecná část je příloha k ţádosti o odnětí půdy 

ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 6 zákona 334/1992 Sb. a 

odnětí půdy z pozemků pro plnění funkce lesa podle § 16 zákona č. 

289/1995 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 77/1995 Sb., obsahuje údaje o 

SPSaR. 

 POPD, kapitola 1.6. - pro období POPD příslušných lokalit dle 

vyhlášky OBÚ č. 104/1988 Sb., součástí je návrh tvorby a čerpání finanční 
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rezervy na sanace a rekultivace. Je předkládán ke schválení Ministerstvu 

ţivotního prostředí (dle § 6 odst. 2 zákona 334/1992 Sb.). Harmonogram 

prací je kaţdoročně aktualizován (upřesněný harmonogram) včetně 

situačních nákresů do důlních map, a to v návaznosti na aktualizaci 

generelu rekultivací a podnikatelský záměr příslušného období. 

Harmonogram schvaluje ZL.  

 zvláštní plán rekultivace (generel rekultivací) - je upřesňující fází 

obecné části plánu rekultivace pro 5-ti leté období, v případě potřeby se 

v mezidobí aktualizuje. Generel vychází ze SPSaR nebo komplexního 

řešení území a po projednání s orgány státní správy ţivotního prostředí 

(orgán ochrany ZPF, PUFL a přírody) a územního plánování je pro těţební 

organizaci závazný. Je podkladem pro zpracování projektové dokumentace 

v časových návaznostech, uvádí přehled zahajovaných, rozpracovaných a 

ukončených rekultivačních akcí v jednotlivých letech včetně jmenovitého 

výčtu akcí dle jednotlivých těţebních závodů. Součástí generelu je 

pasportizace ukončených akcí, která je dokladem o plnění zákonných 

povinností v oblasti SaR.  

 projektová prováděcí dokumentace pro období realizace - jedná se 

o dokumentaci pro realizaci SaR (biologické, vodohospodářské, aj.) 

jednotlivých akcí zpracovanou dle platných právních předpisů. 

Rozpracovává podrobně podmínky pro SaR v návaznosti na konečný 

báňský tvar předávané plochy a slouţí zejména k zajištění legislativních 

povolení. Projektová činnost, kterou se rozumí zejména zpracování 

dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, je 

vykonávána autorizovanými osobami. Projektová dokumentace musí být 

zpracována v souladu s platnými předpisy, normami a typizačními 

směrnicemi a vychází ze strategie společnosti. Závazným podkladem pro 

projektové práce je metodika VÚMOP Praha 1999 „Rekultivace území 

ovlivněných báňskou činností“. Projektové práce jsou zabezpečovány 

v souladu s PVAŘ 12.1 „ Postup při zadávání externích zakázek“, upravující 

provádění výběrového řízení jednotně na celé MUS, popř. dle zákona o 
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zadávání veřejných zakázek v platném znění (pro akce hrazené ze státního 

rozpočtu). Dokumentace je podle potřeby doplněna báňskými, 

geomechanickými a ekologicky orientovanými posudky a je řešena 

v souladu s plány (projekty) ÚSES. Podkladem pro projektovou prováděcí 

dokumentaci je báňská plánovací dokumentace. Projektová prováděcí 

dokumentace je členěna následujícím způsobem 

- Dokumentace k územnímu řízení  a  stavebnímu povolení dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb. k územnímu řízení, resp. stavebnímu 

povolení je dokumentací zpracovanou a projednanou v souladu s platnými 

zákonnými opatřeními. Pro další pěstební cykly je řešen projekt pěstební 

péče.  

- Projekt pěstební péče je prováděcí dokumentací, která navazuje 

na základní projekt rekultivace 

Jednotlivé plánovací a projektové dokumentace pro sanace a rekultivace a 

jejich vazby na příslušná zákonná opatření uvádím v Příloze č. 1. 

 
 
2.5.2. Druhy rekultivací  
 
               Podrobně je vlastní technologie provádění rekultivací řešena na 

základě dlouhodobých výzkumných prací metodicky s cílem řešit rozsáhlá území 

po báňské činnosti kvalitně, ekonomicky a v co nejkratším časovém období tak, 

aby došlo k eliminaci všech nepříznivých sloţek, které omezují plnou produkci 

ekologického systému. Sled jednotlivých prací dokumentuji technologickým 

postupem SaR, viz. Příloha č. 2.  

 

Druhy biologické rekultivace jsou: 

a) L e s n i c k á    r e k u l t i v a c e  

              Z hlediska krajinotvorného, estetického a z hlediska mimořádně 

příznivých ekologických účinků má les prvořadou prioritou. Zákon o lesích č. 
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289/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů řadí lesy na výsypkách do kategorie lesů 

ochranných – na mimořádně nepříznivých stanovištích (§ 7). 

Zalesňování skrývkových zemin je sloţitý proces s počátečními extrémními 

půdními a mikroklimatickými podmínkami pro vývoj dřevin. Vznikající lesní porosty 

na těchto stanovištích bývají zařazeny podle lesního zákona do kategorie lesů 

ochranných, popř. do lesů zvláštního určení, kde plní kromě rozšíření produkční 

základny lesa, především funkce úpravy klimatických a vodohospodářských 

poměrů rekultivované krajiny. Součástí ploch určených k plnění funkcí lesa mohou 

být i zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, lesní pastviny a 

políčka pro zvěř. Les je povaţován za  nejvyváţenější společenstvo s nejcennější 

funkcí hydrologickou, neboť reguluje vodní reţim.   

Realizace rekultivačních prací u lesnické rekultivace má dvě základní fáze:  

-     zakládání lesních sazenic  

-     pěstební péče o vysazené dřeviny. 

Zakládání sazenic představuje výsadbu dřevin. S tím souvisí i volba vhodných 

druhů dřevin. Vyuţívány jsou dřeviny domácího původu a nejvhodnějšími 

dřevinami jsou dub letní, dub zimní, lípa srdčitá, jasan ztepilý, javor klen, javor 

mléč, olše šedá, olše lepkavá, topol osika, modřín opadavý a další osvědčené 

dřeviny. Dřeviny se na rekultivované ploše rozmisťují ve skupinách různých 

geometrických tvarů. Uvnitř jsou dřeviny míšeny jednotlivě, v řadách nebo 

skupinách. Převaţuje výsadba nestejnorodých porostů, v kombinaci podílu 

jehličnatých (20%) a listnatých dřevin (80%). Na plochách po báňské činnosti jsou 

zakládány tzv. „lesy ochranné“ (dle lesního zákona jde o lesy na mimořádně 

nepříznivých stanovištích s funkcí ochrannou). Průměrně je vysazováno 6.500 - 

8.000 kusů sazenic na 1 hektar.  

Pěstební péče představuje následné období po zaloţení porostů. Jedná se o 

období, které trvá zpravidla 6 - 10 let. Jde o ošetřování a ochranu lesních sazenic. 

Patří sem vylepšování kultur (nahrazení uhynulých sazenic novým sadebním 

materiálem), ošetřování kultur okopáváním, oţínáním a přihnojováním.  
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Cílem pěstební péče je dosaţení tzv. „zajištěnosti kultury“, coţ znamená 

schopnost dřevin samostatného růstu bez dalšího ošetřování. Stavu zajištěné 

kultury v optimálních podmínkách by mělo být na rekultivovaných plochách 

dosaţeno v 8 - 10 roce po zalesnění, viz. obrázek č.5. 

 

 

 
Obrázek č.4 Lesnická rekultivace na výsypce OM u Horního Jiřetína 

(zdroj - Litvínovská úhelná) 
 
 

b) Z e m ě d ě l s k á    r e k u l t i v a c e 

               Oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy a hlouběji uloţených 

zúrodnitelných zemin při těţbě stanovuje zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu č.334/1992 Sb. a vyhláška č.13/1994 Sb. Pro zábory zemědělské půdy je 

tímto stanovena povinnost vypracovat bilanci skrývky zúrodnitelných zemin a 

navrhnout způsoby jejich hospodárného vyuţití, za něţ se povaţuje přemístění a 

rozprostření na určené plochy rekultivace, popřípadě uloţení na dočasných 

deponiích do doby jejího vyuţití. V rámci souhrnných plánů sanací a rekultivací je 

pak navrţen způsoby jejich hospodárného vyuţití pro rekultivace a to aţ do 

úplného zahlazení po báňské činnosti.  
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Na úseku zemědělské rekultivace byly výzkumem navrţeny a v rekultivační praxi 

ověřeny dva základní technologické postupy. Tzv. „přímá rekultivace“ výsypek 

představuje biologickou rekultivaci zemin bez převrstvení zúrodnitelnými 

zeminami. Tento způsob zemědělské rekultivace neposkytuje vhodné podmínky 

pro realizaci zemědělského vyuţití a v současné době se tento postup jiţ 

nevyuţívá. 

 

Ověřený způsob tzv. „nepřímé rekultivace výsypek“ se realizuje na lokalitách 

určených k zemědělskému vyuţit. Urovnaný povrch výsypek (sklon 3-8%) je 

převrstven ornicí či spraší, popř. kombinací obou. V současné době je to prakticky 

jediný vhodný a osvědčený způsob, který skýtá v poměrně krátkém časovém 

období předpoklady pro vytvoření nové zemědělské půdy.  

 

Za optimální mocnost převrstvení devastovaných ploch ornicí a sprašovými 

hlínami je povaţována mocnost překryvu 30 - 70 cm. Tento způsob je v praxi 

nejpouţívanější a zpravidla i nejefektivnější. Volba technologického postupu 

zemědělské rekultivace pro oţivení půdy, tzv. agrocyklu, je ovlivněna 

poţadovaným výsledkem, kterým můţe být orná půda, louka, pastvina a jiné druhy 

zemědělské rekultivace. 

 

 Agrocyklus představuje střídání plodin v určitém časovém cyklu a v příslušných 

agrotechnických lhůtách, viz. obrázek č.6. Volbou plodin v osevním postupu je 

sledován prioritní cíl - tvorba půdy a to bez ohledu na okamţitý hospodářský efekt. 

V rámci zemědělské rekultivace se realizuje tříletý cyklus pro louky, pastviny a 

pětiletý (aţ osmiletý) pro ornou půdu.  

 

U orných půd se střídají v jednotlivých letech pícniny s podsevem vojtěšky, ozimá 

obilovina, luskovinoobilná směska nebo bob. Důleţité místo v osevních 

postupech, mající příznivý vliv na půdní úrodnost, zaujímají meziplodiny jeteloviny, 

traviny, luskoviny, brukvovité aj.), pěstované především na tzv. „zelené hnojení“ 

(zaorání). Zlepšují fyzikální stav půdy a obohacují půdu o organickou hmotu a 

ţiviny.  
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Obrázek č.5 Zemědělská rekultivace na výsypce OM – agrocyklus na 

ploše  V.etapy (zdroj - Litvínovská úhelná) 
 

c) H y d r i c k é    r e k u l t i v a c e 
 

               Důleţitým článkem projektování a realizace sanačních a rekultivačních 

prací jsou opatření spojená s tvorbou nového vodního reţimu přetvořené krajiny. 

V případech, kdy nelze docílit poţadované úpravy vodního reţimu rekultivovaných 

ploch pomocí organizačních a agrotechnických opatření, je nutno pouţít 

protierozní opatření technických, která spočívají zejména ve výstavbě 

odvodňovacích prvků.  

Pro přehled uvádím nejvíce pouţívané odvodňovací prvky při řešení odvodnění 

povrchu výsypek a svahů zbytkových jam lomů: 

Odvodňovací příkopy - při navrhování profilu a sklonu příkopů se vychází 

z poţadovaného odvedení kulminačního průtoku a zajištění nezanášení. Při 

výpočtu těchto zařízení se pouţívají základní hydraulické rovnice pro průtok. 
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Průlehování pozemků spočívá v rozdělení dlouhého svahu příčnými průlehy na 

řadu menších.  

 

Retenční nádrţe, resp.poldry se budují se v případě potřeby za účelem regulace 

odtoku vody a zachycení erozního sedimentu.  

 

Rekreační vodní plochy - tam kde je to vhodné, jsou vytvářeny vodní plochy 

koncipované pro účely příměstské rekreace a pro koupání. Při realizaci jsou 

prováděna zejména opatření, která tyto funkce zabezpečí.  

 

Rybníky pro rozvoj flóry a fauny je nutné, po odborném posouzení, respektovat 

lokální deprese vody a ponechat je přirozenému vývoji. V těchto biotopech vzniklá 

společenstva jsou významným stabilizujícím prvkem v krajině.  

 

Mokřady jsou přirozeně vzniklé biotopy se stálým výskytem vody, zejména po 

hlubinné činnosti. Z důvodu ekologické a stabilizující hodnoty tohoto stanoviště 

jsou při rekultivaci tyto biotopy respektovány. V rámci projektového řešení plochy, 

po odborném posouzení, bude strategie a rekultivační cíl jiţ v úvodu v tomto 

smyslu stanoven a po ukončení rekultivace bude proveden vklad do katastru 

nemovitostí ve smyslu kategorie pozemku vodní s vyuţitím jako močál. 

 

Sanační odvodnění - jedná se většinou o odvodňovací prvky na bočních svazích, 

které odvádí organizovaně mělkou podzemní vodu z kvartérních propustných 

vrstev mimo svahové partie. Pro tyto účely se vyuţívají především drény a 

kamenná odvodňovací ţebra.Tato sanační opatření se vyuţívají na svazích, kde 

je stabilita svahu narušena vlivem mělké podzemní vody. Plní funkci nejen 

odvodňovací, ale i stabilizační a jsou navrhována k zajištění trvalé stability.  

 

Zavodňování zbytkových jam (jezera) je významnou formou zahlazení následků 

báňské činnosti, jejíţ význam bude v budoucnosti stoupat. Na základě výzkumu je 

předpokládáno, ţe jezera ve zbytkových jamách budou trvale oligotrofní s vysokou 

kvalitou vody.  
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d) Ostatní rekultivace 

               Jedná se o plochy řešené zejména jako funkční a rekreační zeleň 

se zpevněnými komunikacemi a manipulačními plochami, které patří 

k významným krajinotvorným prvkům, viz. obrázek č. 7. Významným vegetačním 

prvkem na rekultivovaných výsypkách je i doprovodná zeleň okolo vodotečí a 

břehových partií zatopených zbytkových jam. Do rekultivované krajiny jsou 

navrhována stromořadí podél cest a komunikací, polní lesíky a remízky, keře na 

protierozně ohroţených svazích výsypek. Všechny tyto prvky mají značný význam 

zejména z pohledu tvorby lokálních biokoridorů a biocenter. V  územích po báňské 

činnosti se vyskytují i plochy, které byly dlouhodoběji ovlivňovány přirozenou 

sukcesí. Tyto biotopy se v některých případech stávají významným krajinotvorným 

prvkem a základem pro tvorbu biokoridorů nebo biocenter. Přístup k rekultivaci 

takových ploch představuje podchycení vazby na vznikající přírodní ekosystém – 

tzv.řízená sukcese. Tyto formy rekultivačního procesu navazují nebo doplňují 

klasické formy rekultivace, ale zejména respektují přirozeně vzniklá a rozvíjející se 

počáteční stadia sukcesního procesu na jednotlivých plochách. Cílem je vytvoření 

podmínek pro zvýšení ekologické stability území. 

 

3.  Řešení zahlazení lomu ČSA  
 
 
               Komplexní řešení území pozemků dotčených vlivem dobývání lomu ĆSA 

je řešeno v „Souhrnném plánu sanací a rekultivací lomu ČSA“. Z této studie 

vyplývá koncepce zahlazování v časovém i plošném rozsahu a to na podkladě 

řešení sanačních prací, terénních úprav a jednotlivých druhů rekultivace, viz. 

Příloha č. 3. 

 
 
3.1. Výchozí báňský stav 
       
                Pro řešení zahlazení lomu ČSA je základním podkladem plánovaný 

báňský stav po dotěţení, tzn. konečný stav terénu. Tvar zbytkové jámy je rovněţ 

výchozím stavem pro řešení vodohospodářské části. 
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V případě lomu ČSA má zbytková jáma přibliţně oválný tvar s podélnou osou ve 

směru jihozápad – severovýchod. Směrem na jihozápad jsou situovány etáţe 

vnitřní výsypky ČSA, na východě navazují etáţe výsypky Obránců míru. Na 

severu a severozápadě jsou skrývkové řezy bočních svahů lomu, které stoupají aţ 

na kótu cca 300 m n. m.  Nejhlubší místo ve zbytkové jámě bude na kótě cca 40 m 

n. m.  

 

Vnitřní výsypka pod severozápadními bočními svahy ČSA dosahuje kóty svrchní 

výsypkové etáţe 260 m n. m. Navyšovaní výsypky v této oblasti přispěje ke 

zlepšení stability území a ke sníţení rozsahu sanací prováděných stavebním 

způsobem. Vnitřní výsypka po ukončení těţby v navrţeném tvaru bude stabilní, 

sklony jednotlivých etáţí budou vytvarovány ve sklonu 1 : 4 pro potřeby následné 

rekultivace.  

       
 
3.2.  Sanace lomu ČSA  
 
                Sanace zbytkové jámy lomu bude řešena konečným způsobem v závěru 

těţby.  V závěru těţby na základě stabilitních posudků bude provedena nezbytná 

sanace báňským způsobem, kdy skrývané těţební hmoty budou směrovány a 

zakládány na plochy určené pro sanaci. Pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti 

budou v rámci sanačních prací podsypány boční svahy pod Krušnými horami. Na 

ukloněném dně lomu bude umístěna stabilizující lavice, která se bude přimykat 

k západním bočním svahům lomu. Dno lomu a obnaţená uhelná sloj bude 

zatěsněna, kdy obnaţené dno lomu bude překryto vrstvou 2 m. Při realizaci 

těsnění sloje na řezu vybudováním těsnícího tělesa je nutné udrţovat hladinu 

slojových vod pod úrovní těsnícího tělesa. Při napouštění zbytkové jámy bude 

hladina slojových vod postupně zvyšována s rostoucí úrovní hladiny ve zbytkové 

jámě. V nejniţším místě dna lomu bude vybudován plošný drén o ploše 5 tis. m2 o 

mocnosti 1,5 m. Plošný drén bude zajišťovat přeliv slojových vod do budoucího 

jezera. Tyto sanační práce budou probíhat v letech 2016 - 2020 a v rámci těchto 

prací bude přemístěno celkem 23 mil. m3 zemin. Sanační práce budou prováděny 

jak báňským, tak i stavebním způsobem. 
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Bude provedena také sanace bočních svahů. V severozápadní části zbytkové 

jámy bude stavebním způsobem vybudováno sanační těleso. Nestabilní hmoty 

budou z oblastí zatíţených skluzy odtěţeny, budou vytvořeny stabilizační lavice, 

jejichţ povrch bude odvodněn gravitačním způsobem. Celkový objem sanačních 

prací prováděných stavebním způsobem je předpokládán v rozsahu objemu 1,3 

mil m3.  Další sanace bude prováděna v oblasti bočních svahů u Černic, kde bude 

horní část území odlehčena a vytvarována konečným způsobem. Rozsah zemních 

prací je předpokládán 1,5 mil m3, viz příloha č 4. 

 
 
3.3.    Souhrnný popis zahlazení 
             
 
3.3.1. Terénní úpravy 
 

                Po ukončené báňské činnosti a před zahájením biologické rekultivace 

bude provedeno urovnání povrchu vnitřní výsypky lomu ČSA a výsypky OM. 

Terénními úpravami budou řešeny skrývkové a výsypkové svahy a to na sklony 

vhodné pro rekultivace. Terénní úpravy budou provedeny na plochách od kóty 150 

m n.m do kóty 180 m n.m v rozsahu 3 tis. m3/ha, mezi kótami 180 - 230 m n.m. 

v rozsahu 4 tis.m3/ha a nad kótou 230 m n. m. v rozsahu 6 tis. m3/ha. Celková 

plocha pro terénní úpravy je 1 496,4 ha, z toho na ploše 311 ha budou provedeny 

terénní úpravy v rozsahu 3000 m3/ha, na ploše 647 ha v rozsahu 4000 m3/ha a na 

ploše 538,4 ha v rozsahu 6 000 m3/ha. Celkový rozsah zemních prací je 6,75 mil. 

m3. 

 
 
3.3.2  Rekultivační část 
 

               Zájmové území leţí v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve a 

okrajově zasahuje do krystalinika Krušných hor. Celkové řešení předpokládá 

řízené (zrychlené) zatopení zbytkové jámy na kótu 180 m n.m. 
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 Jednotlivé typy nově navržených rekultivací 

              Z celkové plochy zájmového území lomu ČSA 2848,51 ha činí jiţ 

ukončené rekultivace 268,76 ha, rekultivace v rozpracovanosti činí výměru 493,64 

ha a k zahájení rekultivace do úplného zahlazení zbývá výměra 2086,11 ha.  

 

Zemědělská rekultivace  

Při návrhu řešení zemědělských rekultivací byl zohledněn tvar, umístění a velikost 

pozemků daná novou morfologií terénu s vazbou na budoucí vodní reţim. Bylo 

navrţeno více neţ 190 ha nových zemědělských rekultivací, které jsou 

soustředěny na vnitřní výsypce ČSA na její nejvyšších etáţích a na plošinách 

výsypky OM. Z toho je 95,79 ha rozpracovaných  a předpokládá se zahájení 93,02 

ha nových zemědělských rekultivací  s cílovou kulturou trvalý travní porost.  

 

Lesnická rekultivace  

Prvořadým účelem lesnické rekultivace je mimoprodukční funkce, zejména funkce 

půdoochranná – protierozní a funkce půdotvorná – meliorační. Lesnický 

rekultivační porost bude na lomu ČSA plnit řadu dalších funkcí – vodoochrannou, 

klimatickou, hygienickou, rekreační, ekologickou a v neposlední řadě i estetickou, 

kdy zapojený porost dokáţe umělé novotvary přirozeně začlenit do okolí a zmírnit 

ostré přechody mezi rostlým terénem a výsypkou. Celková výměra navrţených 

lesních rekultivací činí 202,51 ha a to převáţně na svahových partiích vnitřních 

výsypek a na svazích zbytkové jámy. Budou vyuţity domácí autochtonní dřeviny. 

Základním druhem cílové dřeviny pro podmínky zájmového území lokality ČSA je 

dub zimní a letní, vhodné jsou téţ javory klen, mléč a babyka, lípa srdčitá a 

velkolistá, do vlhčích poloh jasan ztepilý, do stinnějších míst habr obecný a buk 

lesní (jen omezeně, na svahy ke Krušným horám), naopak do sušších a 

výslunných stanovišť s vyšším podílem písčitých zemin je vhodná borovice lesní. 

Důleţité je rovněţ poměrně vysoké zastoupení aţ 50 % melioračních dřevin jako 

jsou olše, lípa, topol černý.Jako doplňkové  dřeviny budou vyuţity keře - jeřáb 

ptačí, břek, třešeň ptačí, vrby, a jilm vaz. Do extrémních, těţko rekultivovatelných 

stanovišť bude vyuţita bříza a osika. Pozornost bude věnována ekotonům - 
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přechodová okrajová společenstva, druhově velmi pestrá s rozdílnými 

stanovištním podmínkám (přechod louka – les, louka – voda, atd.) 

 

Hydrická rekultivace  

               Vodní rekultivaci představuje především jezero ve zbytkové jámě o 

výměře cca 681,3 ha při kótě hladiny 180 m n.m. a dále řada sedimentačních a 

retenčních nádrţí přírodního charakteru o celkové výměře 21,02 ha. Vodní 

rekultivace je z krajinotvorného hlediska velmi důleţitým prvkem a činí celkem 

výměru 702,32 ha. Kromě své technické funkce odvádění a akumulace vody má 

velký vliv na zkvalitnění a zrychlení revitalizace devastovaného území. Na 

výsypkách budou proto ponechány i samovolně vzniklé vodní plochy v terénních 

depresích.  

 

Ostatní rekultivace 

              Kategorie ostatní rekultivace je velmi široká, zahrnuje od zpevněných 

ploch přes komunikace, mokřady a sukcesní plochy především zeleň. Ta činí nad 

kótou 230 m n.m. rozsah 242, 9 ha a bude tvořit základ pro budoucí moţné 

rekreační či sportovní aktivity. Tyto plochy jsou řešeny jako kombinace luk a 

skupinové výsadby vysoké zeleně s tím, ţe volné plochy (louky) by měly tvořit cca 

1/3 celkové výměry a výsadby 2/3. Pro louky je navrţeno zatravnění, případně 

osetí travino-bylinnými směsmi.   

Plochy ostatní veřejné zeleně mezi kótami 180 - 230 m n.m.o celková výměře 

647,0 ha jsou řešeny jako kombinace luk a skupinové výsadby vysoké zeleně 

s tím, ţe volné plochy (louky) by měly tvořit cca 2/3 celkové výměry a výsadby 1/3. 

Pro louky je navrţeno zatravnění, případně osetí travino-bylinnými směsmi.   

Budou ponechány plochy přirozené sukcesi, čímţ dojde k umoţnění šíření volně 

ţijících ţivočichů a rostlin. V místech, kde je sukcese jiţ značně rozvinuta hrají tyto 

plochy významnou ekostabilizující roli pro okolní devastované území. Při technické 

rekultivaci okolních ploch slouţí jako refugium (útočiště) drobných ţivočišných 

druhů. Takto navrţené plochy v prostoru Černických mokřadů a zbytků 

Albrechtické výsypky činí výměru 92,10 ha. Plochy dnešních areálů o rozloze 
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106,3 jsou navrţeny k průmyslovému vyuţití.  Celkem činí plochy ostatní 

rekultivace výměru 1 088,26 ha. 

 

Při zahlazení lomu ČSA představuje výčet jednotlivých výše uvedených rekultivací 

v kombinaci s jiţ ukončenými a rozpracovanými plochami vyváţenou krajinu, 

kterou deklaruje následující tabulka č.1 včetně grafického vyjádření.    

 

Tabulka č.1 Skladba druhů rekultivací po celkovém zahlazení lomu  ČSA   
( SPSaR z r.2008) 

 
 

Druh rekultivace zemědělská lesnická vodní ostatní  celkem 

ukončené 28,70 177,37 0,76 61,93 268,76 

rozpracované 95,79 166,76 37,05 194,04 493,64 

nově zahajované 93,02 202,51 702,32 1 088,26 2 086,11 

celkem zahlazení 217,51 546,64 740,13 1 344,23 2 848,51 

 
 
 
 
3.3.3. Územní systémy ekologické stability 

                         
Právní rámec tvorby a ochrany systémů ekologické stability a zvláště chráněných 

území je dán zákonem  č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou č. 

395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.  
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Vytváření ÚSES na plochách postiţených těţební činností má značná specifika 

vyplývající především z toho, ţe jde o antropogenní uloţeniny, na nichţ jsou 

nevyvinuté půdy a jejich charakter a postupný vývoj lze jen odhadovat. Vlivem 

dostatku prostoru vzniká však moţnost navýšení prostorových parametrů 

biocenter a biokoridorů, aby po jejich zaloţení bylo moţné pro definitivní podobu 

ÚSES vybrat nejfunkčnější části. Zakládání ÚSES v návaznosti na zahlazování 

lomu ČSA na antropogenních uloţeninách bude vycházet z konkrétních 

stanovištních podmínek. Na základě rozborů fyzikálních a chemických vlastností 

zemin, jejich mineralogické sloţení, bude přihlíţeno k expozici a hydrickým 

poměrům stanoviště.  

 

Lom ČSA je v přímém kontaktu s nadregionálním biokoridorem „Krušné hory“ 

(NRBK 4), který má celoevropský význam. Jeho součástí je koridor mezofilní 

hájový při úpatí a koridor mezofilní bučinný na svazích s jiţní expozicí a v údolích 

potoků, do Mostecké pánve pak částečně zasahuje ochranná zóna NRBK 4. 

Právě nad lomem ČSA se nachází rozsáhlé nadregionální biocentrum (NBC 71) 

„Jezeří“, které je součástí tohoto biokoridoru. 

 

Navrţený ÚSES lomu ČSA bude mít lokální biogeografický význam a je členěn na  

6 vzájemně propojených biokoridorů. Převaţující charakter společenstev je lesní a 

vodní či mokřadní. Nejcennější plochy pro zakládání biocenter budou vytipovány 

v průběhu rekultivačního procesu. Hlavním cílem je fungování celého systému a 

šíření volně ţijících organismů z místa zdroje (okolní ÚSES) do rozsáhlých 

devastovaných ploch zbytkové jámy. Později celý systém převezme funkce 

ekostabilizující s kladným vlivem na okolí. 

 
 

4.   Hydrická rekultivace lomu ČSA  
 
 
4.1. Charakteristika oblasti 
 
                Zájmové území lomu ČSA je situováno severně od města Mostu, u paty 

Krušných hor. Tímto prostorem protékala před zahájením těţby řeka Bílina. Do ní 
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ústila řada krušnohorských potoků: Vesnický, Šramnický, Albrechtický, Černický, 

Jiřetínský, Loupnice.  

Významným impulsem k  řešení zahlazení následků hornické činnosti u lomu ČSA 

byla usnesení vlády ČR č. 443 a č. 444 z roku 1991. V prvním z nich se ukládalo 

zpracovat tzv. Dlouhodobý generel rekultivace severočeské hnědouhelné pánve 

(SHP), druhé stanovilo územní limity mezních postupů lomů a vnějších výsypek 

v této pánvi. 

Lom ČSA byl původně zpracován jak ve variantě „mokré“ (se zatopením zbytkové 

jámy), tak „suché“ (bez jejího zatopení). U varianty se zatopením bylo 

doporučováno jezero průtočné, s kótou přelivu do řeky Bíliny 230 m n. m. V dalším 

období se technické řešení upřesňovalo. 

Jako optimální, v rámci souhrnného plánu sanace a rekultivace (SPSaR) lomu 

ČSA při tzv. Malé variantě, tzn. při ukončení   těţby  na  úrovni  územních    

ekologických   limitů   dle   usnesení    vlády č. 444/1991, bylo zvoleno řešení, kde 

se předpokládá zatopení  zbytkové jámy na kótu 180 m n. m.  Podkladem k řešení 

byla hydrologická studie z roku 1998. Kóta  180 m n.m. byla zvolena jako 

optimální z důvodu krajinotvorného řešení. Nad touto kótou dochází k výraznému 

nárůstu plochy jezera a tím i objemu vody v něm. V SPSaR se předpokládá, ţe po 

dosaţení kóty 180 m n.m. bude postupovat mírné zvyšování hladiny vody, které 

bez vnější dotace  dosáhne o 10 m vyšší úrovně za 86  ( resp.67) let, s dotací 

Vesnického a Kundratického potoka  za 25 (resp. 23) let. Vyloučeny nebyly ani 

varianty s dotací čerpané vody z Ohře přes Podkrušnohorský přivaděč. Z výše 

uvedeného plyne, ţe problematika způsobu napouštění jezera zbytkové jámy 

bude dořešena v závěru těţby a to v souvislosti se vznikem vlastního vodního díla 

a na základě příslušného vodoprávního řízení. 

Pro konečnou kótu jezera byl proveden i stabilitní výpočet především v prostoru 

severovýchodních svahů, které jsou z hlediska geomechanické stability 

nejrizikovější. K tomu byla navrţena opatření z hlediska zabezpečení potřebné 

stability těchto svahů. 
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Je patrné, ţe jedním z důleţitých aspektů při zavodnění zbytkové jámy je ochrana 

břehové linie a rychlost napouštění jezera. Pro ochranu břehové linie proti abrazi, 

způsobené vlnobitím, je důleţité tvarování terénu v okolí této linie - při pomalém 

napouštění i pod touto linií. Pro kvalitu vody v jezeru je výhodnější rychlé 

napuštění jezera a po jeho napuštění omezení dotace vody pouze na doplňování 

vypařené vody.  Z těchto zjednodušených podmínek jsem vycházel při formulaci 

principů moţných řešení.  

Ve vztahu k vyrovnané vodohospodářské bilanci jezera je příznivější průtočné 

jezero. To by muselo mít kótu hladiny na úrovni 230 m n. m a muselo by být 

pravděpodobně na tuto kótu stále dotováno čerpanou vodou.  U jezera s 

konečnou kótou hladiny nad 200 m. n. m. by se nabízela moţnost jeho 

následného propojení s jezerem lomu Leţáky a návazné propojení jezera lomu 

Leţáky s jezerem lomu Bílina (po ukončení těţby tohoto lomu).  Tato tři jezera by 

po jejich propojení představovala souhrnnou jezerní plochu přes 2,1 tisíce ha, 

která by umoţnila jednak jímání vody při intenzivních sráţkách a naopak vyuţívání 

této akumulované vody při jejím nedostatku.  Před jejich realizací by musela být 

prokázána geomechanická stabilita svahových částí jezera lomu ČSA, především 

v jeho severozápadní části.    

 

Pro jezero lomu ČSA předpokládám, ţe bude napuštěno na kótu 180 m n.m. a ţe 

předpokládaným změnám v kolísání hladiny bude zabráněno vybudováním 

čerpací stanice, která by výkyvy v kolísání hladiny korigovala. Tím by se podstatně 

omezila náročnost na ochranu břehové linie. Zároveň předpokládám, ţe kóta 

hladiny na úrovni 180 m n.m. nemusí  být konečná, ale ţe ve vzdálené 

budoucnosti by mohlo pokračovat napouštění na kótu 200 m n.m., coţ by mělo 

svůj význam při propojení jezera lomu ČSA s jezerem lomu Bílina podpovrchovou 

štolou. Tím by byl zajištěn průtok vody přes jezero Bílina do řeky Bíliny, a tak by 

se jezero lomu ČSA stalo průtočným. Další varianta je nebudovat finančně 

náročnou spojovací štolu, ale pokračovat v napouštění jezera aţ na úroveň kóty 

230 m n. m. To by umoţnilo zabezpečit průtočnost převedením části toku řeky 

Bíliny do jezera. Obě varianty doporučuji jako výhledové, ale potřebné pro řešení 
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budoucí vodohospodářské situace v severočeské pánvi a to zejména při 

pokračování těţby za územní ekologické limity. 

 
4.2.  Hydrologické poměry 
 

               Původní hydrologické poměry byly pro umoţnění těţby uhlí upraveny. 

Řeka Bílina byla několikrát přeloţena a v současné době je vedena na tělese 

Ervěnického  koridoru v potrubí. V rámci revitalizace území je plánováno 

odtrubnění a vodní tok bude veden nově vytvořeným otevřeným korytem. 

Krušnohorské potoky byly náročným způsobem odvedeny mimo dobývací prostor 

lomu. Pro podchycení mělkých podzemních vod byly vybudovány těsnící stěny. 

Vesnický potok byl sveden západním směrem do řeky Bíliny ještě před jejím 

zatrubněním, Šramnický a Černický potok jsou vedeny štolami směrem na východ 

a svedeny do Jiřetínského potoka.  Zbývající část Albrechtického potoka pod 

převodní štolou je přes nádrţ Černice zaústěna do přeloţky Šramnického a 

Černického potoka. 

 

Mezi bývalými obcemi Dřínov a Albrechtice byla vybudována vodní nádrţ Dřínov, 

jejíţ úkolem byla zejména ochrana lomu před povodňovými vodami. Ta však byla 

později zrušena a nahrazena nádrţemi Újezd a Zaječice. S postupem lomu byly 

zřizovány a přemisťovány různé záchytné příkopy, sběrné jímky a pomocné 

čerpací stanice. Při realizaci tzv. zatopení zbytkové jámy je zájmové území 

ohraničeno z jihu provizorním korytem (potrubním vedením) řeky Bíliny na 

Ervěnickém koridoru, z východu silnicí Komořany - Záluţí, ze severu silnicí Záluţí 

- Horní Jiřetín a ze západu hranicí lomu na svazích Krušných hor.                                                      

 
4.3. Vodohospodářské řešení  
 
 

Odvodnění povrchu  

Odvodnění zájmového území zbytkové jámy je řešeno odvodňovacími příkopy, 

retenčními nádrţemi (poldry) a průlehy. Odvodnění je řešeno s ohledem na 
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ochránění území před nadměrným splachem při přívalových deštích.  Pro rozvoj 

flóry a fauny je nutné udrţet co nejvíce vody na povrchu výsypky. Proto jsou 

vyuţívány a vhodně tvarovány lokální deprese, vytvořené při sypání výsypky. 

Odvodňovací systém bude budován postupně podle uvolňovaných ploch báňským 

provozem. 

 

Zatopení zbytkové jámy - jezero ČSA 

V rámci řešení rekultivací je ve zbytkové jámě lomu ČSA navrţeno bezodtoké 

jezero s hladinou na kótě 180 m n. m. Z hlediska koncepce zahlazení je tato kóta 

hladiny optimální z hlediska tvaru povodí a tvaru zbytkové jámy, kdy nad touto 

kótou začíná výrazněji růst objem jezera a plocha vodní hladiny. 

Moţnosti dosaţení této hladiny v přijatelné době jsou odvislé od kombinace 

napouštění z vlastního povodí s dotací z povodí Ohře (čerpání vody přes 

Podkrušnohorský přivaděč vody). Při dotaci vod pouze z Kundratického a 

Vesnického potoka se jedná o dobu napouštění jezera 76 let. Tuto dobu lze také 

výrazně zkracovat při vyuţití nadlimitních průtoků z řeky Bíliny  a Loupnice. 

Skutečný stav zatápění bude záleţet také na jednání se správcem toků o moţném 

převedení a mnoţství těchto vod do zbytkové jámy. K naplnění jezera bude 

vyuţita i povrchová voda stékající z vnitřní výsypky. Vzniklé jezero by mělo 

maximální hloubku téměř 120 m, plochu 6,81 km2 a objem vody 264 mil. m3. 

Tomu odpovídá průměrná hloubka 38,0 m. Vlastní povodí jezera (lom ČSA) bude 

mít plochu 26,1 km2. 

 
4.4. Návrh úrovně hladiny jezera ČSA 
  

               Součástí SPSaR zpracovaného BPT a.s. je navrţení konečné kóty 

jezera na úrovni 180 m n.m., a to z řady důvodů v této dokumentaci uvedených. 

Přesto je třeba před definitivním potvrzením této kóty a následnou realizací 

sanace a rekultivace zbytkové jámy definitivně posoudit optimální kótu hladiny jiţ 

také proto, ţe dojde-li se k jinému názoru v průběhu napouštění, nebude moţno 

tuto kótu měnit, a to z důvodu nejenom nemoţnosti realizovat dodatečně stabilitní 
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opatření v oblasti severozápadních svahů, ale také  připravit báňským způsobem  

optimální podmínky pro ochranu břehové linie před obrazí, způsobenou vlnobitím 

na nové kótě hladiny. Proto se budu dále touto problematikou dále podrobně 

zabývat. 

 

Optimální kótu provozní (konečné) hladiny vody v tomto jezeru je nutno posuzovat 

z několika hledisek. První je průtočnost jezera, která zajišťuje v podstatě stálou 

vyrovnanou vodohospodářskou bilanci, tzn. téměř ţádné kolísání úrovně hladiny 

vody. Ta by byla v případě jezera lomu ČSA na kótě cca 230 m n.m. Nabízí se 

ještě jedna kóta, a to 199 (200) m n.m., která by zajistila průtočnost jezera lomu 

ČSA do jezera lomu Bílina a to v případě  propojení jezera lomu ČSA 

podpovrchovou štolou s jezerem Leţáky, u něhoţ je předpoklad budoucího 

propojení s jezerem lomu Bílina. Tím by vznikla soustava tří jezer, která by za 

určitých dalších předpokladů zajistila ochranu pánevního území před následky 

povodní a zároveň by umoţnila vyuţívat části této vody pro jiné vyuţití v suchých 

obdobích (průmysl, závlahy, moţná i pitná voda). Varianta ukončení těţby lomu 

ČSA na úrovni územních ekologických limitů nutně vyţaduje oddělení jezerních 

vod od stařinového systému důlních vod, coţ neumoţňuje propojení jezera lomu 

ČSA s jezerem lomu Bílina přes stařiny a tím vytvoření podmínek pro odtok 

přebytečných vod z jezera lomu ČSA přes jezero lomu Bílina do řeky Bíliny. 

Pro návrh břehové linie bude uvaţována kóta jezera na úrovni 180 m n.m.  

 
 
4.5. Možnosti zavodnění zbytkové jámy 
 

               Lom ČSA je umístěn pod Krušnými horami. Před zahájením těţby v 

zájmovém území protékala řeka Bílina. Do této řeky se vlévaly Krušnohorské 

potoky Vesnický, Šramnický, Černický a Jiřetínský. Během těţby došlo 

k postupnému překládání koryta řeky Bíliny. Krušnohorské potoky byly 

přesměrovány mimo oblast těţby uhlí. Vesnický potok západním směrem do řeky 

Bíliny před jejím zatrubněním. Šramnický a Černický potok byly štolami převedeny 

východním směrem a společnou přeloţkou jsou svedeny do Jiřetínského potoka a 
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následně do Loupnice. Zbylá část Albrechtického potoka pod převodní štolou je 

přes nádrţ Černice zaústěna do přeloţky Šramnického a Černického potoka. Tyto 

krušnohorské potoky leţící nad povodím zbytkové jámy, je moţné opět svést do 

jezera lomu ČSA.  V jihozápadní části se jedná o Vesnický a Kundratický potok, 

které jsou přesměrovány podkrušnohorským přivaděčem do řeky Bíliny.  

Opětné přesměrování těchto potoků do jezera ve zbytkové jámě si vyţádá 

vybudování přítokových koryt v celkové délce 3 850 m.  Z tvaru zbytkové jámy 

vyplývá i plocha budoucí jezera, které je nosným prvkem řešení zahlazení. 

Následující údaje charakterizují moţnosti zahlazení ve vztahu k budoucí kótě 

hladiny jezera: 

Nadmořská výška m n.m. Plocha jezera v ha Objem jezera v mil.m3    

130    203     66,170 

140    265     88,997 

150    323    118,485 

160              419    154,606 

170    464    202,519 

180    681             264,131 

190    778    337,748 

200     935                 423,757 

210              1041              523,437 

220              1213                    634,846 

230                                  1412                          768,206 

Na bočních svazích lomu v severní části je nutné vzhledem ke sklonu skrývkových 

řezů provést opatření, která by zaručila trvalou stabilitu těchto svahů v celé délce.  

Teoreticky  jsou pro napouštění k dispozici tyto zdroje vody: 

- řeka Bílina 

- řeka Ohře 
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- krušnohorské potoky  

                                *  Vesnický 

                                *  Kunratický 

                                *  Albrechtický     

                                *  Šramnický 

                                *  Jiřetínský     

                                *   Loupnice 

- povodí jezera zbytkové jámy 

 

V aktualizaci SPSaR z dubna 2008 se předpokládá vyuţít pro napouštění jezera 

zbytkové jámy Vesnického a Kundratického potoka a vody z povodí zbytkové 

jámy. 

Doba napuštění  jezera na kótu 180 m n.m. při vyuţití těchto zdrojů je neúměrně 

dlouhá (kolem 70 let) a mohla by výrazně prodraţit ochranu břehové linie před 

abrazí způsobenou vlnobitím.  Doporučuji vyuţití i dalších krušnohorských potoků, 

a to Šramnického, Albrechtického, Jiřetínského a Loupnice a to zejména vyuţití 

povodňových, rsp nadlimitních průtoků. Tyto vody odvést nově vybudovaným 

korytem z obce Horní Jiřetín. Zároveň vyuţívat přebytků v průtocích u řeky Bíliny, 

a to zejména při intenzivních sráţkách nebo při jarním tání sněhu. Rychlé 

napuštění jezera zbytkové jámy bude mít význam pro ochranu břehové linie před 

vlnobitím (zejména měnící se při stoupání hladiny vody při napouštění), ale i pro 

rychlé nastartování samočistících procesů v jezeru. 

 
 
4.6. Prognóza kvality vody 
 
 
               Problémy s kvalitou vody v jezeře se týkají prakticky výhradně 

eutrofizace a acidifikace. Acidifikace kyselými sráţkami se projevuje v oligotrofních 

jezerech s velmi nízkou alkalitou a je v současnosti díky dokonalejšímu čištění 

exhalací celosvětově na ústupu. V případě jezera ČSA lze počítat s dostatečně 
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vysokou alkalitou důlních vod pouţitých k napouštění, která acidifikaci dešťovými 

sráţkami bezpečně zabrání. Eutrofizace je zdaleka nejčastější problém kvality 

vody v jezerech. Vzniká nadměrným přísunem ţivin, které má za následek tvorbu 

velké rostlinné biomasy vnímané jako znečištění vody. Voda eutrofních nádrţí má 

velmi omezené pouţití, a není vhodná pro koupání. Při budování a napouštění 

jezera bude zabezpečena úroveň trofie vody, kdy budou vyuţita následující 

opatření: omezení přísunu limitující ţiviny, zvětšení průměrné hloubky a tím 

vytvoření co největšího hypolimnia, maximalizace doby zdrţení vody. Všechny tyto 

přístupy budou vzájemně provázány. Při plnění zbytkové jámy lze předpokládat i 

uplatnění některých přirozených procesů podporujících oligotrofizaci. 

 

 

5.  Návrh břehové linie jezera ČSA 
 

                Významným impulsem k variantnímu řešení zahlazení následků 

hornické činnosti u lomu ČSA byla usnesení vlády ČR č. 443 a č. 444 z roku 1991. 

V prvním z nich se ukládalo zpracovat tzv. Dlouhodobý generel rekultivace 

severočeské hnědouhelné pánve (SHP) a druhé stanovilo územní limity mezních 

postupů lomů a vnějších výsypek v této pánvi. Lom ČSA byl zpracován jak ve 

variantě „mokré“ (se zatopením zbytkové jámy), tak „suché“ (bez jejího zatopení). 

U varianty se zatopením bylo  zvaţováno  jezero průtočné, s kótou přelivu na kótě 

230 m n.m. V dalším období se technické řešení upřesňovalo v rámci souhrnných 

řešení rekultivace a zahlazení důlní činnosti lomu ČSA a bylo doporučeno jako 

optimální řešení jezero zbytkové jámy s hladinou na kótě 180 m n.m., viz Příloha 

č. 5. 

Břehová linie vychází z plánovaného tvaru zbytkové jámy po ukončení těţby a 

zakládání. Tvar břehové čáry bude proto značně rozmanitý. Na straně vnitřní 

výsypky nehrozí ţádné váţnější problémy. V severní části jezera je nutné 

vzhledem ke sklonu skrývkových řezů na bočních svazích kromě ochrany 

vlastních břehů provést také opatření, která podpoří trvalou stabilitu těchto 

svahů v celé délce. Odolnost proti vlnobití bude kromě jiného zajištěna 
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vytvořením stabilizačních žeber, tvořených kamenným záhozem. Hloubka ţebra 

se předpokládá 1 - 1,5 m se šířkou ve dně 2,0 m. Délka ţeber bude 50-70 m. 

Délka břehové čáry stabilizované ţebry je cca 3,2 km. Celkem je navrţeno 210 ks 

ţeber.  

Břehová abraze je jedním z největších problémů při navrhování vodních nádrţí. 

Vzhledem k velké ploše jezera (7,01 ha) je předpoklad vzniku větrných vln. Proto, 

aby nedocházelo k porušování břehů a odnosu břehového materiálu vlivem účinků 

vlnobití do vodní nádrţe, je nutné před začátkem napouštění břehy opevnit 

příslušným způsobem,  a to v návaznosti na jejich budoucí vyuţití tak,  aby 

nedocházelo k jejich degradaci.  

 

Vznik břehové abraze 

Mezi základní faktory, které ovlivňují vznik břehové abraze jezera ČSA, patří: 

- vlnění způsobené větrem 

- kolísání hladiny 

- účinky mrazu a tání 

- vliv ledových ker 

- antropogenní vlivy 

- průsak půdním horizontem 

 

Účinky vlnobití 

Vlnobití, je jedním z faktorů, které nejvíce ohroţuje stabilitu břehu. Vlny působí 

nejen destruktivně při nárazu na břeh svou kinetickou energií, tlakem a výškou 

náběhu ale i sáním při zpětném splachu. Pokud jsou však sklony svahů 

pozvolnější, potom se vlny třením o dno zpomalují, jejich vrcholky se vlivem 

zpomalení překlápějí a v části, kde je hloubka vody stejná jako výška vln, se mění 

v neškodné dobíhající přílivové vlny s pouze potencionální energií. 
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Při návrhu svahů jezera a jejich opevnění v rámci projektu pro vodoprávní řízení 

bude nutno vycházet z normy ČSN 75 0255 – Výpočty účinků vln na stavby 

vodních nádrţí a zdrţí. 

 
Základní údaje, které musíme pro výpočet znát, jsou: 

- tvar vodní plochy 

- plocha vodní hladiny 

- objem vody v jezeru, 

- délka břehové linie, 

- efektivní délka rozběhu větru pro jednotlivé směry. 

 
Dále je pro odolnost břehu vůči vlnobití důleţitý typ svahových materiálů, které 

dělíme dle odolnosti na tyto skupiny: 

- velmi snadno rozmývatelné  

(jemné písky, sprašové hlíny)které mají dobu rozpadu 0,5 – 2 hodiny, 

- snadno rozmývatelné  

(hrubé písky, zahliněné štěrkopísky)které mají dobu rozpadu 2 - 3 

hodiny, 

- středně rozmývatelné  

(hlinitopísčité zeminy) kde pozoruje rozpad podle vrstev a nedochází 

k rozbředání, 

- obtíţně rozmývatelné  

(těţké hlíny, štěrky)u kterých nedochází ve vodě ke změně. 

 
 
Orientační hodnoty úhlů sklonů svahů, při nichţ jsou břehy ještě odolné vůči 
abrazi: 
 

- Hlinité písky               2-4° 

- Jemnozrnné písky    3-5° 

- Svahové a sprašové hlíny   4-6° 

- Jíly      7-8° 
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- Štěrky s hlinitou příměsí             18-22° 

- Štěrkokamenité suti              22-26° 

 

Vzhledem k půdnímu typu v okolí lomu ČSA (jíly) by měly být břehy ve sklonech  

7- 8% odolné proti abrazi.  Břehy s větším sklonem bude nutné opevnit. 

 

5.1. Optimalizace tvaru a konstrukce opevnění břehové linie 
 

Pro optimální parametry jezer zbytkových jam jsou důleţité tyto parametry: 

- maximální hloubka jezera 

- průměrná jeho hloubka 

- plocha a tvarování dna 

- maximální délka a orientace jezera 

- délka břehové linie 

- poměr plochy hladiny vody k maximální hloubce jezera 

- objem hypolimnionu  a jeho poměr k objemu epilimnionu 

- sklon a kvalita zemin tvořících svahy v okolí břehové linie.  

  

Maximální hloubka jezera lomu ČSA je daná řešením báňského projektu. Dno 

jezera (60 m n.m.) je omezeno patou uhelné sloje, budoucí hladina vody je  dána 

zvolenou kótou (180 m n.m.) z hlediska stability především severozápadních 

svahů. Tzn., ţe maximální hloubka jezera bude cca 120 m. Ta je z hlediska vlivu 

na kvalitu vody v jezeru plně vyhovující. 

Průběrná hloubka je rovněţ dána konečným tvarem zbytkové jámy.  

Tvar břehové linie je moţno optimalizovat dodatečným tvarováním svahů jezera, a 

to buď ještě v závěru těţby, anebo po ukončení těţby hrubými terénními 

úpravami. Plocha a tvarování dna jezera v případě hluboké zbytkové jámy (jakou 

je jáma lomu ČSA) není podstatná. 
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Maximální délka a orientace jezera vychází z báňského projektu. Je důleţitá 

především pro ochranu břehové linie proti vodní abrazi způsobené vlnobitím.  

 
 
5.2. Tvarování břehové linie báňským způsobem 
 

 
                Jednou z ekonomicky i technicky nejnáročnější prací při sanaci a 

rekultivaci území je ochrana břehové linie proti vodní abrazi. Ta se, jak je v 

následujících kapitolách uvedeno, provádí technickými prostředky, biologickými 

prostředky nebo kombinací obou těchto způsobů.   

Zvolení některého z těchto prvků a následná jeho účinnost záleţí mimo jiné na 

sklonu svahu, na kterém je ochrana břehů realizována a na kvalitě zemin nebo 

hornin tvořících tuto linii.  Příčný sklon svahu je tudíţ velmi podstatný. Sklony 

příznivější neţ 1 : 20 vyţadují ochranu minimální. Při projektování jezera zbytkové 

jámy je nutno prověřit vazbu břehové linie na uspořádání svahů a plošin 

konečného stavu vyplývajícího z projektovaného báňského řešení.  

Na základě toho pak lze doporučit konkrétní úpravu báňských postupů tak, aby 

umoţnily jako základní předpoklad stav, kdy definitivní břehová linie (cílová 

hladina vody) nebude končit ve svahu řezu na těţební straně lomu nebo ve svahu 

etáţe výsypky, ale na příslušné plošině. Zároveň je třeba, aby plošina, na které 

bude břehová linie jezera situována, byla nasypána v potřebném příčném sklonu 

(maximálním podle technických parametrů zakladače).  

 

Obdobně lze při tvarování svahů jezera (pod úrovní budoucí hladiny) omezit 

nákladné zemní práce (při dodrţení podmínek geomechanické stability) s cílem 

dosaţení jejich členitosti a zároveň tak, aby  byl umoţněn  vznik litorálního pásma 

jezera. Významnou roli v tom hraje, zda se jedná o rostlý nebo sypaný materiál, 

jeho sloţení, orientace svahů ve vztahu k převládajícím větrům, délka jezera 

(rozběh vln) a některé další činitelé.  

 



 

Antonín Jaroš : Břehová linie jezera ve zbytkové jámě ČSA 

 

2011  36 

 

Uvádím návrh modelování části vnitřní výsypky  lomu ČSA, navrţený v pěti 

profilech, viz. obrázek č. 8, 9, 10, 11, 12.  Jejich situování je vyznačeno v základní 

mapě konečného stavu lomu, viz. příloha č. 6.  Profily uvádím pro přehled jako 

schematické. Kaţdý profil je zakreslen ve dvou obrázcích. V prvním z nich je 

uveden stav po ukončení zakládání bez úprav (zelená barva). Na druhém 

(spodním) je navrţena doporučená úprava svahů a plošin (červená barva), kterou 

lze docílit při provozu.  Vychází se z toho, ţe zakladač bude vytvářet nejen plošinu 

s příčným sklonem cca 1 : 20, ale podle moţnosti i příslušné výsypkové svahy, 

zakládané úpadně nebo dovrchně.  Zbytek terénu bude nutno upravit dodatečně 

zemními pracemi (buldozery).  V případě dokumentovaných profilů se jeví situace 

jako relativně snadno realizovatelná. Na porubní straně a na severním kontaktu s 

Krušnými horami bude situace sloţitější a bude nutno ji řešit i s pouţitím 

technických a biologických opatření. 

Detailnější návrh bude nutno zpracovat v závěru těţby a to po vyskladnění 

aktualizovaného báňského řešení.   

V závěru sypání vnitřní výsypky lze úpravy provádět v případě klasického postupu 

zakladače při sypání z dálkové pasové dopravy, kdy bude horní hrana příslušné 

etáţe rovnoběţná s poloţením pasového dopravníku. Ideální tvar je moţno 

vytvořit v případě, ţe zakladač je napojen na kolejovou trakci. Určité úpravy je 

moţno provádět i v případě pasové dopravy, a to jak při úpadním, tak i dovrchním 

zakládání. Většího efektu je moţno dosáhnout při vloţení pasového vozu mezi 

pasovou dopravu a zakladač.  Sníţí se tím sice výkon technologického celku, 

bude však vyuţíváno výjimečně a ztráty na výkonu nebudou zásadní oproti 

variantě náročných úpravy v rámci dodatečných zemních prací. 

 

Návrh modelování části vnitřní výsypky  lomu ČSA je uveden v následujících 

obrázcích č. 8,9,10,11 a 12 (zdroj - Litvínovská úhelná) 
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5.3.  Návrh způsobu opevnění břehové linie   
 
 
5.3.1 Ochrana břehů 
   

                 Ochranu břehů proti vodní abrazi lze řešit v zásadě třemi způsoby 

a to technickým, biologickým nebo jejich kombinací. Tyto ochranné prvky 

můţeme dále dělit na aktivní a pasivní.  

 

Volba opevnění břehů závisí především na několika faktorech, kterými jsou: 

- spolehlivost, 

- ekonomická náročnost, 

- ekologické hledisko, 

- ţivotnost, 

- nároky na údrţbu, 

- estetické hledisko. 

 
Aktivní prvky se pouţívají především pro mírné sklony, tedy především u 

pláţí. Jejich účelem je ovlivňovat tvar vln a sniţovat nebo zastavovat 

transport materiálu, který byl uvolněn vodní abrazí.  

Mezi prvky aktivní ochrany břehů patří především podélné břehové lavice, 

které se staví souběţně s ohroţenou částí břehové linie, a pozvolna navazují 

na dno. Dále do této skupiny patří podélné přerušované hrázky, výhony 

kolmé nebo šikmé k břehové čáře a vlnolamy, které mohou být propustné 

nebo nepropustné. 

 
Pasivní prvky navrhujeme především u strmých sklonů břehů. Tyto prvky 

jsou konstruovány tak, aby přímo ony samy odolávaly účinkům vodní abraze. 

Do této skupiny můţeme zařadit opěrné zdi, které plně zaručí stabilitu břehu, 

dále nevegetační opevnění a obklady břehu (záhozy, paty, dlaţby, rovnaniny 

a další), vegetační opevnění břehů, kombinované – biotechnické opatření 

(oţivené kamenné rovnaniny, oţivené kamenné záhozy, oţivené 

drátokamenné matrace, zápletové plůtky, haťové a haťoštěrkové válce a 

další)a břehové vlnolamy. 
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5.3.2 Technická ochrana břehů 

 

                Výhodou tohoto opevnění je to, ţe plní svou funkci prakticky ihned po 

jeho vybudování a je odolnější proti většímu mechanickému opotřebení (v našem 

případě vlnobití). Nevýhodou je jeho velká finanční náročnost a také to, ţe 

mnohdy narušuje vzhled krajiny. 

Mezi technickou tzv. nevegetační ochranu břehů patří: 

- Pohozy, záhozy, rovnaniny, 

- kamenné a betonové dlaţby a desky, 

- opěrné zdi, 

- drátokamenné madrace (gabiony). 

 
Kamenné dlaţby se dle namáhání břehu mohou pokládat na sucho, se zalitím 

spár cementovou maltou, na cementovou maltu nebo do betonu. 

 

5.3.3. Biologická ochrana břehů 

 

               Ochrannou funkci v tomto případě plní vegetační porost, který stabilizuje 

břeh především svým kořenovým systémem. Výhodou tohoto opevnění je, ţe 

působí esteticky, velmi přirozeně a pomáhá následnému zapojení rekultivované 

plochy do stávajícího ekosystému. Dále také tvoří stanoviště pro mnoho vodních i 

suchozemských organismů. Nevýhodou je bohuţel to, ţe vegetační opevnění 

většinou nedokáţe plnit svou funkci ihned a je náročnější na údrţbu neţ opevnění 

technická. Také není vhodné toto opevnění navrhovat u sklonů břehů nad 5° 

vzhledem k tomu, ţe při větších sklonech dochází vlivem vymývání materiálu 

k obnaţování kořenového systému vegetace a následně k jejímu úhynu. 

Mezi biologickou ochranu břehů patří: 

- Osetí, drnování, 

- vrbové řízky, vrbový pokryv, 

- haťové a haťoštěrkové válce, 

- rohoţe z vrbového proutí, 

- zápletové plůtky a další. 
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5.3.3. Kombinovaná ochrana břehů 

 
                Toto opevnění je kombinací obou výše uvedených opevnění břehů. 

Z hlediska tvorby a ochrany krajiny i stability břehů je toto opevnění nejvhodnější 

protoţe kombinuje funkci estetickou i ochrannou. Princip této kombinace je takový, 

ţe v místech kde je břeh nejvíce namáhán je umístěna technická část opevnění 

které chrání břeh před tlakem od nárazu vlny a v místech kde na břeh působí 

pouze výběh vlny je ochrana zajištěna vegetačním způsobem. 

 

Jedná se především o: 

- Oţivené záhozy, pohozy, rovnaniny, lavice 

- oţivené dlaţby, 

- oţivené srubové stěny, 

- geosintetické produkty (vegetační rohoţe, vegetační válce). 

 
 

5.3.4. Návrh opevnění dle namáhání vlnobitím 

  
 

NEJMÉNĚ NAMÁHANÉ ČÁSTI BŘEHŮ 

Lokalizace:  jižní břehy 
 

Volba opevnění: v této části bude k opevnění břehu pouţito vegetační 

opevnění, jednou z moţností je vyuţití osazení břehu vrbovými řízky, které 

budou na přímém styku s hladinou chráněny dvouřadým zápletovým 

plůtkem případně kokosovým nebo kamenným válcem. Břeh bude 

ohumusován, zpevněn protierozní geotextilií (například Envirofelt PP, 

Envirofelt CO), která břeh stabilizuje během dorůstání vegetace. Následně 

bude břeh osazen vrbovými řízky nebo jinou vhodnou vegetací (například 

rákosem) a výsadbou vlhkomilných keřů, které budou plynule navazovat na 

rekultivační řešení přilehlých ploch. 

Další moţností vegetačního opevnění je pouţití vegetačních rohoţí, u 

kterých je moţnost volby vegetace podle místních stanovištních podmínek. 



 

Antonín Jaroš : Břehová linie jezera ve zbytkové jámě ČSA 

 

2011  45 

 

Na podloţí se rohoţ připevňuje dřevěnými kolíky. Jejich mnoţství na 1m2 

určí výrobce dle zatíţení a sklonu břehu.  

 

Ve zvolených částech budou vytvořeny oblázkové pláţe, slouţící k rekreaci. 

Sklon břehů bude maximálně 4-5°. Při těchto sklonech vlnění přechází 

k neškodnému výběhu vlny na břeh a nedochází k břehové abrazi. Tloušťka 

oblázkové vrstvy musí být z důvodu velkého mechanického namáhání při 

rekreačních aktivitách min 1,2m.    

 
 

Návrh vegetačního opevnění: 

 

 

 
Obrázek č.6 Použití vegetační rohože v kombinaci s kokosovým nebo 

kamenným válcem, který slouží k útlumu vlny (zdoj – internet) 
 
 

 

 
Obrázek č. 7 Použití vegetační rohože samostatně (zdroj – internet) 
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STŘEDNĚ NAMÁHANÉ ČÁSTI BŘEHŮ 

 
Lokalizace:   západní břehy 
 
Navrhuji pouţití kamenných komorových matrací nebo válců 

kombinovaných s vegetací, které mohou mít cca poloviční tloušťku oproti 

kamennému záhozu. Jejich výhodou je především jejich schopnost se 

tvarově přizpůsobit vlivem pouţití mrazuvzdorné a UV stabilní PP síťoviny. 

Oţivení matrace lze provést několika způsoby. Prvním je zabudování 

vegetačního filtru osázeného rostlinami přímo do matrace, druhým 

způsobem je dodatečné doplnění substrátu do matrací a následným 

vysazením rostlin nebo osetí travinami. 

 

 

Návrh opevnění kombinovanou metodou: 

 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 8 Kamenná komorová matrace (zdroj – internet) 
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Obrázek č. 9 Kamenné válce kombinované s vegetací (zdroj – internet) 

 

NEJVÍCE NAMÁHANÉ ČÁSTI BŘEHŮ 

 
Lokalizace:   východní břehy 
 

Volba opevnění: v této části bude k opevnění pouţita jedna 

z kombinovaných metod, jako nejvhodnější se zde jeví oţivený kamenný 

zához, který nejen zajistí stabilitu břehu, ale působí mnohem estetičtěji neţ 

pouţití prefabrikovaných betonových prvků. Břehy chráníme 1 m nad a 1 m 

pod nejčastější maximální hladinu vody. K oţivení pohozu budou pouţity 

vrbové řízky, toto opevnění je vhodné pouţívat při sklonech svahů od 1:3 

do 1:4. Vhodné je pouţití kamene o průměru zrna 30 – 60 cm. Horní a 

střední část záhozu je nutné prosypat zeminou a štěrkem. Do mezer, které 

vzniknou, mezi kameny pak zastrkujeme vrbové řízky. Je ţádoucí, aby 

vegetace vhodně navazovala na doprovodný navazující porost nad 

břehovým opevněním. Během jedné aţ dvou sezón se vytvoří velmi hustý 

vrbový kryt. V tomto mezidobí je nutné provádět občasné dosadby vrbových 

proutků.  
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Obrázek č. 10 Oživený kamenný zához (zdroj – internet) 
 
 
 
Návrh opevnění břehové linie ve vazbě na namáhání břehů vodní abrazí je 

vyznačen v Příloze č.6. 

 

6.  Závěr 

 
 
                V závěru mé diplomové práce mohu konstatovat, ţe v rámci 

komplexního řešení sanace a rekultivace lomu ČSA vznikne hodnotné krajinné 

území, jehoţ základem bude jezero s kvalitní vodou s hladinou na kótě 180 m n. 

m. V krajině Mostecka se současným deficitem vodních ploch a vodních toků 

povaţuji toto řešení sanace a rekultivace lomu ĆSA za optimální.  

 

Přesto povaţuji za nutné zdůraznit, ţe uvedené řešení je vyuţitelné za 

předpokladu, ţe územně ekologické limity budou nepřekročitelné.  V případě 

naděje na jejich uvolnění bych doporučoval pozdrţet napouštění jezera zbytkové 

jámy, případně napouštět vodou pouze z vlastního povodí budoucího jezera. 

Napuštění jezera a následné vyčerpání vody z něj v případě pozdějšího uvolnění 

limitů se můţe stát jednou z překáţek pro znovu zahájení těţby.  
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V rámci řešení zahlazení navrhuji v dostatečném předstihu před ukončením těţby 

provádět úpravy svahů porubní a výsypkové strany ještě v průběhu těţebního 

procesu. Úpravu břehové linie do sklonu, který umoţní vzdorovat určitým výkyvům 

hladiny, vyplývajícím z jejího kolísání v průběhu roku i jednotlivých let a abrazi 

způsobené vlnobitím, pokládám za jeden z klíčových prvků.   

 

V rámci řešení břehové linie jsem specifikoval namáhané části břehů a provedl 

návrh opevnění proti vlnobití a to technickými prostředky, biologickými prostředky 

a kombinací obou těchto způsobů.   

 

Vzhledem k tomu, ţe ochrana břehové linie proti vodní abrazi patří mezi 

 ekonomicky i technicky náročnější práce při sanaci a rekultivaci území, navrhuji 

věnovat této problematice velkou pozornost a to zejména v rámci konkrétního 

řešení pro vodoprávního řízení vlastního vodního díla. Závěrem mohu konstatovat, 

ţe způsob zahlazení lomu ČSA umoţní kromě jiného realizaci hodnotných 

rekreačních aktivit v okolí budoucího jezera ČSA.  
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