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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá posouzením vlivu těţby hnědého uhlí v Podkrušnohoří 

na kvalitu ţivotního prostředí v regionu  a dlouhodobější prognózou variantního vývoje 

těţby uhlí a jeho vlivu na sociálně-ekonomickou situaci regionu. Rovněţ je zde nastíněna 

problematika rekultivace - jakoţto prostředku likvidace negativních následků hornické 

činnosti a obnovy území po těţbě - na příkladu severozápadních Čech. Po stručné 

geografické charakteristice Severozápadu a jeho  hnědouhelných pánví je zhodnocen 

význam hnědého uhlí  v palivo-energetické bilanci ČR. 

Cílem práce je posouzení vlivu těţby hnědého uhlí na ţivotní prostředí 

v severozápadních Čechách, řešení problematiky rekultivací na konkrétních příkladech a 

prognóza vývoje těţby hnědého uhlí a jeho vliv na sociálně-ekonomickou situaci 

v regionu.  

 

Klíčová slova : povrchová těţba, hnědé uhlí, ţivotní prostředí, rekultivace, ekonomika.  

 

SUMMARY 

This thesis deals with effect of  brown coal mining in Krušné mountains area on 

quality of enviroment and long-term prognosis of coal mining development and its impact 

on social-economic situation in region. There is also mention recultivation problem as an 

instrument of liquidation of negative results of coal mining. As an ilustration was used 

example from Northwest Bohemia. The first part overwievs brief geographic 

characterisation of Nortwest area and the biggest  brown coal fields. It also mentions 

evaluation of the meaning of brown coal in fuelling balance-sheet of the Czech republic.  

The aim of this thesis is assessment of brown coal mining impact on enviroment in 

Northwest Bohemia, solution of recultivation problem on concrete samples, prognosis of 

coal mining development and its impact on social-economic situation in region. 

 

Keywords : opencast mining, brown coal, enviroment,recultivation, economy. 
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1 Úvod 

 

 Ve své práci jsem se zaměřila na těţbu hnědého uhlí v severozápadním regionu a 

jeho vlivu na kvalitu ţivotního prostředí i sociálně-ekonomickou situaci regionu. Těţba 

hnědého uhlí je pro Českou republiku velice důleţitá, neboť uhlí je v současné době 

nejdůleţitějším energetickým zdrojem. Hnědouhelný průmysl v České republice 

zabezpečuje cca 55% domácí výroby elektrické energie  a teplárenské výroby tepla a 

v regionech, kde je vysoká míra nezaměstnanosti, je jeden z nejdůleţitějších 

zaměstnavatelů. 

Těţba hnědého uhlí silně ovlivnila krajinu severozápadních Čech, zejména 

v souvislosti se zvýšenými zábory půdy i antropogenní zátěţí v regionu. Důvod je prostý, 

zajišťování energie a surovin.  

Na přelomu 19. a 20. století dochází hlavně v Podkrušnohoří k prudkému 

hospodářskému rozvoji, především na bázi těţby, dopravy a zpracování uhlí. Na těţbu uhlí 

navazovala zcela logicky další odvětví a tato pánevní oblast se stala významnou imigrační 

oblastí, ve které došlo aţ k dvojnásobnému zvýšení počtu obyvatel ve městech a obcích. 

Toto vše se projevilo rozsáhlou devastací krajiny, při které bylo postiţeno na 1 400 km
2
.  

Největší a těţebně nejvýznamnější hnědouhelnou pánví v České republice je 

Mostecká (dříve Severočeská hnědouhelná) pánev, jeţ se rozprostírá od Ústí nad Labem aţ 

ke Kadani a zaujímá plochu kolem 140 tis. ha. V současnosti těţbu zajišťují skupiny Czech 

Coal (zahrnuje bývalou Mosteckou uhelnou společnost) a Severočeské doly Chomutov. 

Udává se, ţe v Mostecké pánvi bylo vytěţeno více jak 3,5 mld. tun uhlí, z toho 2,6 mld. 

velkolomovým způsobem.  

Krajina v Podkrušnohoří byla a je typickým průmyslovým regionem, se všemi 

negativními dopady na ţivotní prostředí. Nicméně i zde probíhá v souladu s naší 

legislativou postupná obnova území, jeţ má své reálné výsledky.  

Cíle bakalářské práce spočívají - v souladu s výše uvedeným - v posouzení vlivu 

těţby hnědého uhlí v Podkrušnohoří na kvalitu ţivotního prostředí, v hodnocení účinnosti 

provedených rekultivací zde, stejně jako v dlouhodobé prognóze variantního vývoje těţby 

uhlí a jeho vlivu na sociálně-ekonomickou situaci regionu. 

 

 



Monika Rousková: Těţba hnědého uhlí v severozápadních Čechách 

2011 

 
 

2 

2 Charakteristika regionu Severozápad  

 

 Region Severozápad leţí na území dvou krajů České republiky, Ústeckého a 

Karlovarského. Zahrnuje území 10 okresů, z toho 7 (Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad 

Labem, Děčín, Louny, Litoměřice) patří do Ústeckého kraje a 3 (Cheb, Sokolov, Karlovy 

Vary) do kraje Karlovarského. Po zrušení okresních úřadů zajišťuje výkon státní správy 23 

pověřených obcí s rozšířenou působností, z toho 16 v Ústeckém a 7 v Karlovarském kraji.  

 S celkovou rozlohou 8 694 km
2
 zaujímá region téměř 11 % území České republiky 

(z toho připadá na Ústecký kraj 62 % a 38 % na kraj Karlovarský). Ţije v něm více neţ 1 

mil. obyvatel (tzn. zhruba kaţdý desátý obyvatel ČR), přičemţ necelé ¾ jsou soustředěny 

v Ústeckém kraji. Hustota osídlení regionu (130 obyv. na km
2
) koresponduje 

s celorepublikovým průměrem. Osídlení je však v rámci jednotlivých okresů a krajů 

nerovnoměrné (např. okres Karlovy Vary s hustotou osídlení kolem 75 obyv./km
2
, na 

straně druhé průmyslové okresy Most nebo Ústí nad Labem s více neţ 250 obyv./km
2
). 

Převáţná část obyvatelstva regionu ţije ve městech, z nichţ 6 má více neţ 50 tis. obyvatel. 

 Severní a západní část regionu má hornatý charakter, jeho jihovýchodní část 

zaujímají níţiny. Nejrozsáhlejším pohořím jsou Krušné hory při hranici s Německem 

(nejvyšším vrcholem je Klínovec s 1 244 m n. m., leţící na území Karlovarského kraje). 

Ve východní části regionu navazuje na pásmo Krušných hor hřeben Děčínských stěn a 

Luţických hor. Pod příkrým úbočím Krušných hor jsou v západním Podkrušnohoří 

situovány Chebská a Sokolovská pánev s výskytem loţisek hnědého uhlí. Z jihu a východu 

jsou tyto pánve ohraničeny Doupovskými horami, jeţ je zároveň oddělují od pánve 

Mostecké, nacházející se ve střední části Podkrušnohoří. Ta disponuje největšími zásobami 

hnědého uhlí u nás. Jiţní část okresu Chomutov a značnou část okresů Louny a Litoměřice 

pak zaujímají níţiny, a sice Poohří a Polabí (Valášek 2009). 

 Převáţná část území regionu náleţí do povodí Ohře (přítoky Chomutovka, Teplá 

ad.) a dále Labe (Ohře, Bílina, Ploučnice ad.).  

 Valášek (2009, s. 17) se domnívá, ţe „krajinný ráz oblasti regionu severozápadních 

Čech neurčují lomovou těţbou narušené pánevní oblasti, jak je v obecném povědomí, ale 

výrazná hradba Krušných hor při jeho severní demarkaci, pahorkatiny Karlovarského kraje 

a zejména České středohoří s typickými krajinnými prvky vyvřelých hornin, zvedajícími se 

nad Mosteckou pánví a Pooherskou níţinou.  Hnědouhelné pánve zaujímají sice více neţ 
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15 % rozlohy regionu Severozápad (1 350 km
2
), ale lesní a travní porosty více neţ 50 % 

rozlohy regionu. Podíl lesů na celkové rozloze (35 %) je dokonce vyšší neţ celostátní 

průměr (33 %)“. 

 Na základě geomorfologického členění regionu (viz Obrázek 1) je moţné podle 

Valáška (2009) vymezit základní oblasti dle jejich převaţující funkce. Tou první se rozumí 

oblasti příměstské s převaţující průmyslovou velkovýrobou, a to včetně těţby hnědého uhlí 

a jeho spalování v místních elektrárnách a teplárnách (území mezi městy Sokolov - 

Karlovy Vary a Ostrov, dvojměstí Chomutov - Jirkov, oblast mezi městy Most - Teplice - 

Ústí nad Labem ad.). Za další to jsou oblasti s převaţujícím zemědělstvím (území mezi 

Podbořany - Ţatcem - Louny - Litoměřicemi a Roudnicí nad Labem náleţící k Pooherské a 

Polabské níţině s vyspělým zemědělstvím a potravinářským průmyslem) a základní 

funkční diferenciaci regionu završují smíšené oblasti s kombinací bydlení, rekreace, 

místního průmyslu, lesnictví a zemědělství (horské a podhorské oblasti Karlovarského 

kraje nebo Krušné hory vyznačující se mimo jiné vysokým podílem lesních porostů a 

průmyslovou malovýrobou). 

 

 

Obrázek 1: Geomorfologické členění území regionu Severozápad  

 

 Valášek (2009) dále tvrdí, ţe především v posledním desetiletí minulého století 

došlo k výraznému sníţení aktivní báňské plochy, která dnes představuje jen 2 % území 

regionu (175 km
2
). Na výše uvedeném má výrazný podíl urychlené předávání opuštěných 
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báňských ploch do rekultivačního cyklu (dodnes bylo zrekultivováno území o rozloze 

necelých 148 km
2
).  

 Sniţující se těţba hnědého uhlí sice příznivě ovlivňuje jeho ekologickou situaci, 

projevuje se však nepříznivě na jeho ekonomice. Nejenţe se oproti minulosti sníţil počet 

provozovaných dolů a poklesla těţba uhlí, ale výrazně poklesl i počet zaměstnanců důlních 

organizací v přímé těţbě (viz Graf 1), coţ se nejvýrazněji podílelo na růstu míry 

nezaměstnanosti - ta je vysoko nad celostátním průměrem (Valášek 2009).  

 

Graf 1: Porovnání stavu báňského sektoru v regionu v období maximálních a současných těžeb 
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3 Hnědé uhlí a jeho význam v palivo-energetické bilanci ČR 

 

 Hnědé uhlí je geologicky mladší a méně kvalitní neţ černé uhlí, platí však za 

důleţitou palivo-energetickou surovinu. Kromě uhlíku obsahuje vodík, kyslík, dusík a 

velké mnoţství příměsí, především různých popelovin a síru. Hnědé uhlí má proti černému 

uhlí vyšší obsah vázané vody a niţší výhřevnost. Některé druhy, zejména s niţší 

výhřevností, jsou více sirnaté. Pouţívá se především k výrobě elektrické energie 

(spalováním v tepelných elektrárnách) a k vytápění a ohřevu vody. 

 Hnědé uhlí patří mezi suroviny, jehoţ domácí těţba plně kryje domácí spotřebu , a 

proto není třeba ho dováţet. Vývoz je v porovnání s těţbou  relativně malý a směřuje 

zejména na Slovensko. Na celkové produkci hnědého uhlí v České republice se podílí 

severočeská pánev (zhruba 79 %) a sokolovská pánev (zhruba 21 %). Jedná se o čtyři 

těţební společnosti : Severočeské doly a.s., Chomutov, Vršanská uhelná a.s., Most, 

Litvínovská uhelná a.s., Most a Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov. 

 V České republice se nachází cca 3,5 mld. tun ověřených zásob hnědého uhlí. Při 

stále přetrvávající platnosti územně ekologických limitů těţby lze nyní stanovit vytěţitelné 

zásoby hnědého uhlí max. na 1,1 mld. tun, tedy na necelou třetinu ověřených zásob. Česká 

republika je tak jedinou zemí Evropské unie, která i přes velké zásoby - byť v obydlených 

oblastech - tak výrazným způsobem územně omezuje těţbu hnědého (i černého) uhlí (viz 

graf 2). A to i přes to, ţe tuzemské zásoby ropy a zemního plynu jsou niţší neţ jejich roční 

spotřeba zajišťovaná dovozem (Šafářová et al. 2006, in Valášek 2009).  

Předpokládá se, ţe do roku 2060 těţba hnědého uhlí bude klesat v důsledku 

zachování územně ekologických limitů těţby a jeho nahrazením obnovitelnými zdroji 

energie a jadernou energetikou (viz graf 3). 
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Graf 2: Těžba hnědého uhlí v ČR v letech 1999 - 2009 
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Zdroj: www.geofond.cz 

  

 

Graf 3: Předpokládaná těžba hnědého uhlí v ČR 
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Zdroj: Valášek, 2009 

 

Pro výrobu elektrické energie má význam především hnědé uhlí (černé je 

vyuţíváno převáţně v metalurgii). Valášek (2009, s. 272) tvrdí, ţe „zatímco podíl uhlí na 

celosvětové spotřebě primárních energetických zdrojů je na přelomu 20. a 21. století kolem 

25 %, podíl uhelných elektráren na celkové výrobě elektřiny činí téměř 38 %“ (v České 

republice činí přes 50 %). 
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 „Výroba elektrické energie z uhlí ve světě převládá a v Evropě je uhlí po jádru 

druhým nejvýznamnějším energetickým zdrojem. Také Česká republika i nadále počítá 

s vyuţitím svých zásob hnědého uhlí pro výrobu elektrické energie, i kdyţ v porovnání let 

2004 a 2030 klesne jeho podíl na celkové výrobě elektřiny z 62 na 37 %“ (Valášek 2009, s. 

273). Vývoj podílu jednotlivých primárních energetických zdrojů na výrobě elektřiny 

udává tabulka 1, ve které vidíme, ţe do roku 2030 by měl podíl tuhých paliv na výrobě 

elektřiny klesnout na polovinu. Naopak podíl jaderného paliva by se měl zvýšit dvakrát a 

značně by měl narůst podíl obnovitelných zdrojů. 

 

Tabulka 1: Vývoj podílu jednotlivých PEZ na výrobě elektřiny 

PEZ 
rok 2000                   

[%] 

rok 2005                   

[%] 

rok 2030                   

[%] 

Tuhá paliva: 70,7 55,6 36,9 

HU 58,4 48,9 32 

ČU 12,3 6,7 4,9 

Zemní plyn: 6,4 4,7 7,2 

Kapalná paliva: 2,1 1,1 0,4 

Jaderné palivo: 18,5 33,3 38,6 

Obnovitelné zdroje: 2,3 5,3 16,9 

 

Zdroj: Valášek, 2009 

 

Vzhledem k předpokládané rychlé vyčerpanosti zdrojů ropy mohou být 

v dlouhodobém horizontu zásoby kvalitního hnědého uhlí pro Českou republiku 

významnou výhodou. Jak však autor dále podotýká, „vyuţitelnost těchto zásob bude vţdy 

záviset na politickém rozhodnutí a ekonomické výhodnosti v období, kdy se zpřísňují 

ekologické poţadavky na výrobu energie, a to nejen v Evropě“ (Valášek 2009, s. 273).  

V souvislosti s výše uvedeným se jako zcela zásadní pro výhledový rozvoj těţby 

hnědého uhlí v České republice jeví rok 1991, kdy vláda přijala rozhodnutí o postupném 

útlumu uhelného hornictví, jehoţ důsledkem bylo vydání tří vládních usnesení o územně 

ekologických limitech těţby v podkrušnohorských pánvích. Můţeme říci, ţe česká vláda se 

takto rozhodla za situace, kdy se přechodně sníţila výroba elektrické energie, pokračovala 
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diverzifikace její výroby a zesílila činnost ekologických hnutí, prosazujících rychlou 

nápravu nepříznivého stavu ţivotního prostředí České republiky. 

Také dle předpokladu Státní energetické koncepce podíl hnědouhelných elektráren 

na celkové výrobě elektřiny bude do roku 2030 klesat, při očekávaném růstu výroby 

jaderných elektráren a enormním zvýšení uţití obnovitelných zdrojů energie. I tak však 

bude třeba pro bezproblémové zajištění výhledové spotřeby elektrické energie realizovat 

její výrobu z jedné třetiny i nadále na bázi hnědého uhlí (Valášek 2009). 

 

3.1 Výroba elektrické energie  

 

 Vyuţívání elektrické energie v českých zemích se datuje do začátku 80. let 19. 

století; v roce 1924 pak byla v oblasti severozápadních Čech postavena první elektrárna - 

Ervěnice. 

 Vzhledem k zapojení poválečného Československa do východního bloku a jeho 

orientaci na těţký průmysl, coţ vyvolávalo stále vyšší poţadavky na dodávky elektrické 

energie, i ke skutečnosti, ţe z větších vodních děl byly v tomto období v provozu pouze 

elektrárny ve Štěchovicích a Vraném na Vltavě a ve Střekově na Labi, stalo se základem 

pro rozvoj elektroenergetiky hnědé uhlí severozápadních Čech (Valášek 2009). 

Ještě v 50. letech minulého století byly v této oblasti uvedeny do provozu 

elektrárny v Komořanech na Mostecku, v Tisové na Sokolovsku a v Hodoníně (spaluje 

jihomoravský lignit). V 60. letech pokračovala výstavba elektráren na Sokolovsku (Tisová, 

Vřesová), na Chomutovsku (Tušimice I, Prunéřov I) a na Teplicku (Ledvice I, II). V 70. 

letech byly postupně uvedeny do provozu elektrárny Tušimice II, Počerady I, II a na 

začátku 80. let elektrárna Prunéřov II (s největším instalovaným výkonem v České 

republice), jako doposud poslední elektrárna na území Mostecké pánve. Síť severočeských 

elektráren byla postupně doplňována elektrárenskými kapacitami, jeţ byly umístěny mimo 

podkrušnohorské pánve - ve středočeském Mělníce a východočeských Chvaleticích a 

Opatovicích nad Labem (Valášek 2009). 

Můţeme říci, ţe i přes postupné doplňování naší energetické základny o 

černouhelné elektrárny (Poříčí v 50. letech a Dětmarovice v 70. letech minulého století) a o 

velké vodní akumulační elektrárny (Slapy 1955, Lipno 1959, Orlík 1962) a přečerpávací 
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elektrárnu Dalešice (1978), byla československá energetika v období 50. aţ 80. let totálně 

závislá na těţbě hnědého uhlí v severozápadních Čechách (Valášek 2009). 

Těţba hnědého uhlí se tak v období od poloviny 40. let do poloviny 80. let 

minulého století zvýšila, zejména v závislosti na výstavbě energetických kapacit, a to z 

14,5 mil. tun na 96,8 mil. tun (tedy téměř sedminásobně). Výroba elektrické energie pak za 

stejné období vzrostla téměř osminásobně. Teprve v 90. letech se závislost výroby 

elektřiny na dodávkách hnědého uhlí začala velmi rychle sniţovat (v letech 1984 - 85 byla 

uvedena do provozu první česká jaderná elektrárna v Dukovanech na jiţní Moravě, v roce 

1996 byla spuštěna přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách a v letech 2002 - 

03 byla uvedena do provozu jaderná elektrárna v Temelíně na jihu Čech  - viz graf 4).  

 

Graf 4: Porovnání výroby elektrické energie a vývoje těžeb hnědého uhlí v ČR 
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Zdroj: Valášek, 2009 

 

Naprostá většina elektráren uvedených v této kapitole patří pod Skupinu ČEZ, 

největšího výrobce elektřiny v České republice - v roce 2005 se na celkovém objemu 

vyrobené elektrické energie podílela necelými 73 % (Valášek 2009). 
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3.2 Hnědouhelná loţiska 

 

 Česká republika patří k zemím se značným bohatstvím kvalitního hnědého uhlí, jeţ 

se tak stalo základnou pro rozvoj elektroenergetiky našeho státu.  

Valášek (2009, s. 24) tvrdí, ţe „rozsáhlá hnědouhelná loţiska vznikla především 

v české kotlině při jiţním úbočí Krušných hor v hluboké příkopové propadlině protáhlého 

tvaru. V této oblasti jsou situovány dvě nejrozsáhlejší české hnědouhelné pánve 

s rozvinutou těţbou, oddělené od sebe vyvřelým masívem Doupovských hor. Z jihu jsou 

pánve vymezeny třetihorními vyvřelinami Slavkovského lesa a Českého středohoří“. Jedná 

se o Sokolovskou pánev, jeţ se nachází v západní části Podkrušnohoří, a o Mosteckou 

pánev (dříve Severočeskou hnědouhelnou) v jeho východní části. 

I přes územně ekologická omezení (1991) je v těchto pánvích k dispozici přibliţně 

1 miliarda tun vytěţitelných zásob hnědého uhlí s ţivotností těţby do období mezi roky 

2030 a 2040 v Sokolovské pánvi a kolem roku 2050 v Mostecké pánvi, avšak při trvale se 

sniţující její úrovni (Valášek 2009).  

Ostatní uhelná loţiska jsou na našem území netěţitelná, a sice z několika důvodů: 

nedostatečný objem vytěţitelných zásob (Višňová u Frýdlantu v Čechách nebo Moravská 

Třebová), vytěţenost ekonomicky dostupných vyuţitelných zásob (např. Hrádek nad 

Nisou), územní a ekologické (např. Chebská pánev). 

 

3.3 Těţené hnědouhelné pánve 

 

 Těţba hnědého uhlí tak v současné době probíhá jiţ jen ve dvou pánvích České 

republiky: Sokolovské a Mostecké (ta je označována za nejperspektivnější českou 

hnědouhelnou pánev - disponuje totiţ více neţ čtyřmi pětinami veškerých reálně 

vytěţitelných zásob hnědého uhlí).  

Do roku 2010 se těţilo i v Jihomoravské lignitové pánvi, přičemţ vytěţený lignit 

byl spalován v elektrárně Hodonín. V roce 2009 dosahovala roční těţba cca 262 tis. tun, 

zajišťovala ji společnost Lignit Hodonín na Dole Mír v Mikulčicích. 

Sokolovská pánev vyplňuje střední část podkrušnohorských pánví. Jedná se o 

mělkou prohlubeň, v průměru 8 km širokou, jeţ je protaţena směrem JZ-SV. Její rozloha 

je necelých 315 km
2
 a rozkládá se mezi Lítovem a Chlumem Sv. Máří na západě, 
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Vřesovou a Novou Rolí na severu, Sadovem a Lesovem na východě a Karlovými Vary a 

Loktem na jihu. 

Na severu je pánev omezena krušnohorským a na jihu oherským zlomem (na 

severním okraji Slavkovského lesa). Od Chebské pánve je sokolovské uhelné loţisko 

odděleno chlumským fylitovým hřbetem a od Mostecké pánve sloţeným vulkánem 

Doupovských hor. Podloţí pánve je tvořeno horninami krušnohorského krystalinika a 

pozdně variskými magmatity, na nichţ jsou uloţeny horniny hlavně oligocenního souvrství 

- slepence, pískovce ad. (Valášek 2009). 

Sokolovské hnědé uhlí se pouţívá zejména pro energetické účely. Těţební činnost 

v Sokolovské pánvi zajišťuje Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov, a to v její 

východní části (lomy Jiří a Druţba). Těţba v západní části pánve byla ukončena v prvních 

letech tohoto století, s následným zahájením rekultivačních a revitalizačních prací.  

Lom Jiří provozuje svoji těţební činnost  ve východní části Sokolovského pánve 

v dobývacím prostoru Vintířov. Dobývané uhlí vykazuje nízký obsah síry, převáţně pod 

1%. Roční těţba se pohybuje kolem 8 mil. tun uhlí a představuje rozhodující těţební 

kapacitu SUAS. Předpokládaná ţivotnost lomu se odhaduje do roku 2027. 

Lom Druţba provozuje svoji těţební činnost v jihovýchodní části Sokolovské 

pánve v dobývacím prostoru Nové Sedlo. Vytěţené uhlí rovněţ  vykazuje nízký obsah síry. 

Současná roční těţba je cca 2 mil. tun uhlí. Ţivotnost lomu Druţba se předpokládá do roku 

2044.  

Graf 5: Vývoj těžby hnědého uhlí v Sokolovské pánvi  
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Zdroj: www.suas.cz  

http://www.suas.cz/


Monika Rousková: Těţba hnědého uhlí v severozápadních Čechách 

2011 

 
 

12 

3.3.1 Charakteristika Mostecké pánve 

 

 Třetihorní Mostecká pánev (dříve téţ Severočeská hnědouhelná pánev) je 

situována mezi svahy Krušných hor, Českého středohoří a Doupovských hor, kde se 

rozkládá na ploše 1 420 km
2
. Zasahuje na území chomutovského, mosteckého, lounského, 

teplického a ústeckého okresu Ústeckého kraje. Má protáhlý tvar a rozprostírá se v délce 

cca 80 km od Kadaně aţ po Ústí nad Labem; její průměrná šířka činí zhruba 10 km. 

Uhlonosné vrstvy pánve zabírají 16 % z celkové rozlohy Ústeckého kraje (Rosa et al. 

1995, in Valášek 2009). 

„Pánev vznikla v třetihorách, v období spodního oligocénu, jako mělká prohlubeň 

postiţená ve svrchním oligocénu tektonickými pohyby. Jejich důsledkem byl rozpad území 

budoucí pánve na řadu dále se samostatně vyvíjejících ker. Zvednutím krystalinika 

Krušných hor na severu a vulkanickou činností při jiţním okraji prohlubně se vytvořila 

rozsáhlá jezerní nádrţ - severočeská hnědouhelná pánev. Podloţí pánve je tvořeno 

krušnohorským krystalinikem, na němţ jsou v její jihozápadní části, tzn. v neproduktivní 

oblasti ţatecké delty, uloţeny permokarbonské prvohorní sedimenty. Na ně dosedají 

v převáţné části pánve, s výjimkou chomutovské oblasti, vrstvy svrchněkřídových 

sedimentů. Třetihorní vrstvy podloţních partií jsou sloţeny z křemenců, pískovců a 

kaolinických písků“ (Havlena 1964, Kašák - Zelenka 1968, cit. in Valášek 2009, s. 34). 

Havlena (1964) i Kašák se Zelenkou (1968, cit. in Valášek 2009, s. 34) dále 

konstatují, ţe „vulkanická činnost, doprovázená přínosem tufitických materiálů sopečného 

původu, odděluje oligocenní a miocénní vývoj pánevních sedimentů. Do spodního 

miocénu spadá vývoj mocných uhelných slojí s postupným slábnutím uhlonosné 

sedimentace ke konci tohoto období, klesání pánevního podkladu a vytvoření rozsáhlé 

jezerní pánve, v níţ se usazovaly svrchně miocénní písky a jíly nadloţních souvrství. 

Čtvrtohorní sedimenty jsou na území severočeské hnědouhelné pánve zastoupeny štěrky, 

sprašemi a suťovými materiály“.              

 

3.3.2 Těţební oblasti pánve  

 

 Nejjiţnější část Mostecké pánve je tvořena neproduktivní oblastí ţatecké delty; ze 

severozápadu k ní přiléhá pětipeská oblast. Střezovským sedlem je od Pětipeska oddělena 
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chomutovská těţební oblast, v současné době těţená lomem Libouš (Severočeské doly 

Chomutov). Z východu přiléhá k této části pánve oblast slatinicko-bylanská, v níţ je 

v současnosti těţba provozována na dvou lomech, a sice Vršany a Jan Šverma (skupina 

Czech Coal, zahrnující mj. bývalou společnost Mostecká uhelná). Centrální oblastí pak 

označujeme mostecko-komořanskou, jeţ disponuje nejkvalitnější uhelnou substancí 

v rámci celé Mostecké pánve. Tato oblast se v minulosti podílela aţ 65 % na celorevírních 

těţbách, v současné době představuje její podíl na těţbě 38 %. V provozu je lom Čs. 

armády a hlubinný důl Centrum (Czech Coal) a lom Bílina (Severočeské doly). 

Nejvýchodnější částí pánve je oblast teplicko-ústecká. V rámci útlumu uhelného hornictví 

byla místní těţba ukončena v roce 1997, a to zastavením provozu lomu Chabařovice 

(Valášek 2009).  

Severočeské doly a.s., Chomutov jsou největší hnědouhelnou těţební společností. 

Vznikly v roce 1994 spojením Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice. Předmětem jejich 

podnikání je těţba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. Největším 

odběratelem je elektrárenská společnost ČEZ, a.s.. Těţební činnost je provozována na 

lomu Bílina, jehoţ roční těţba je cca 9 mil. tun  a lomu Libouš, který ročně vytěţí cca 13,5 

mil. tun . 

 Skupinu Czech Coal tvoří  těţební společnost Vršanská a.s., která zajišťuje těţební 

provoz na lomu Vršany a Jan Šverma a Litvínovská a.s., která těţí na lomu Čs. armády. 

Lokalita Vršany je dlouhodobě perspektivní, zatímco lokalita Šverma postupně ukončuje 

svou těţební činnost. Na lomu Čs. armády zásoby uhlí podléhají územním limitům těţby. 

Do limitů představují 37,3 mil. tun uhlí (k 1. 1. 2010). Za nimi se nacházejí největší zásoby 

uhlí v České republice – více neţ 750 mil. tun uhlí s nejvyšší výhřevností. Snahou skupiny 

Czech Coal je udrţet ţivotnost lokality co nejdéle. Pokud nedojde k moţnosti překročení 

limitů, bude těţba po roce 2021 na této lokalitě přerušena. Součástí skupiny Czech Coal je 

Důl Kohinoor a.s., který těţí uhlí v posledním hnědouhelném hlubinném dole Centrum.  

 Vývoj těţby hnědého uhlí v Mostecké pánvi společností SDAS a Czech Coal 

v letech 1996 - 2009 znázorňuje graf 6. 
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Graf 6: Vývoj těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi 
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 Porovnání produkce uhelných společností  v České republice zobrazuje graf 7.  

Graf 7: Porovnání produkce uhelných společností v ČR 
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Zdroj: www.sdas.cz 

 

 Z grafu  vyplývá, ţe největší podíl na produkci hnědého uhlí ve sledovaném období 

zaujímají Severočeské doly a.s., Chomutov,  a naopak nejmenší podíl zaujímá Lignit 

Hodonín, s.r.o. 

 

http://www.czechcoal.cz/
http://www.sdas.cz/
http://www.sdas.cz/
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Obrázek 2: Těžební lokality v Mostecké pánvi (www.czechcoal.cz) 
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4 Antropogenní zátěţ a její charakteristika  

 

 Zátěţ prostředí způsobují jednak faktory přírodní (např. podnebí), jednak faktory 

antropogenní. Je zřejmé, ţe ráz krajiny je nejvíce poznamenán činností člověka, v jejímţ 

důsledku je krajina zbavována svých původních (přírodních) vlastností. K jejich narušení 

dochází hlavně těţbou nerostných surovin a rozvojem průmyslu. V souvislosti s mírou 

narušení stability přírodních sloţek pak můţeme rozlišit krajinu kulturní, narušenou 

kulturní, degradovanou a devastovanou. 

 S kaţdou negativní antropogenní činností v krajině by měl být samozřejmě spojen 

soubor opatření, který by přispěl k obnově její funkčnosti (tj. k rekultivaci i následné 

revitalizaci krajiny).   

 Těţba nerostných surovin (paliv, rudných a nerudných surovin), jeden ze zásadních 

deteriorizačních vlivů na prostředí, je organizována v podstatě dvěma způsoby: 

povrchovým a hlubinným. 

 Dle Štýse (1990) se těţba stále více zaměřuje na povrchové způsoby, které jsou 

ekonomicky efektivnější, vykazují vysokou výkonnost a vyznačují se vysokou výrubností 

loţiska. Oproti klasickým hlubinným metodám však vykazují vysokou intenzitu 

negativních vlivů na krajinu (vyznačují se rozsáhlou změnou všech jejích přírodních i 

antropogenních součástí) - je měněn reliéf území, nadmořská výška i charakter 

horninového prostředí, coţ se pak druhotně promítá do specifických podmínek 

mikroklimatu a mezoklimatu, do průběhu pedogenetických procesů, vodního reţimu či 

vegetační pokryvnosti.  

 Z dalších nevýhod povrchové těţby bychom neměli opomenout ani větší omezení 

sídelní a průmyslovou zástavbou a technickou infrastrukturou krajiny nebo větší závislost 

na klimatických podmínkách. Nicméně i přesto můţeme říci, ţe podíl povrchové těţby ve 

světě - zejména pro ekonomickou výhodnost - stále stoupá. 

 

4.1 Vliv těţby hnědého uhlí v Podkrušnohoří na kvalitu ţivotního 

prostředí 

 

Průmyslová výroba se v severozápadních Čechách začala významně rozvíjet jiţ 

koncem 19. století, s ohledem na bohatá naleziště hnědého uhlí. Postupně se vybudovala 
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ţeleznice, docházelo k rozvoji sídel a zvyšoval se zde významně počet obyvatel. Rozvoj 

průmyslu pokračoval po celé století následující (docházelo k postupnému budování 

chemického, hutnického nebo sklářského průmyslu). S těţbou uhlí bylo samozřejmě 

spojeno i jeho vyuţívání na energii - jednalo se zejména o výstavbu  elektráren, vázaných 

na Mosteckou pánev a Sokolovskou pánev, a dále závodů zajišťujících teplo (teplárny). 

 Vráblíková (2008, s. 10) se domnívá, ţe „krajina v Podkrušnohoří byla a je 

typickým průmyslovým regionem, se všemi negativními dopady na prostředí, jeţ byly 

příčinou zařazení oblasti do tzv. Černého trojúhelníku (Podkrušnohoří, Sasko a Slezsko)“.  

 Společným znakem převáţné části tohoto regionu je silně narušené ţivotní prostředí 

zapříčiněné vlastními zdroji. Vedle průmyslových emisí z energetického, chemického a 

dalších odvětví těţkého průmyslu se na devastaci ţivotního prostředí významnou měrou 

podílí dlouhodobý extenzivní rozvoj povrchové těţby hnědého uhlí a v důsledku toho 

násilné zásahy do krajiny, struktury osídlení  (od 50. let do dneška zaniklo v důsledku 

těţby v Mostecké pánvi více neţ 100 obcí či jejich částí, včetně historického města Most, 

přestěhováno bylo cca na 90 000 lidí, v Sokolovské pánvi cca 60 obcí ),  

vodohospodářského a komunikačního systému.  Silná koncentrace těţebního průmyslu má 

závaţné důsledky i na lesní a zemědělské porosty (Farský 1996).  

Těţbou uhlí je deformována krajina, zpracovatelská část zatěţuje ţivotní prostředí 

emisemi znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a do vody. Přijetím tzv. „zelené“ 

legislativy v letech 1991 - 1992 se zamezilo dalšímu zhoršování ţivotního prostředí 

v regionu. Nové legislativní a ekonomické podmínky naopak vytvářejí předpoklady pro 

sniţování průmyslových emisí (zákon o ovzduší), pro klesající objemy těţby uhlí, částečný 

útlum a ekologizaci  tepelné energetiky (odsíření), změny ve vytápění domů a bytů , pro 

důslednější posuzování vlivu těţební a průmyslové činnosti na ţivotní prostředí. To vše ve 

svých důsledcích pozitivně ovlivňuje a ovlivní ochranu ţivotního prostředí v nejbliţší i 

vzdálené budoucnosti (Farský 1996).  

V oblasti ochrany ovzduší i ochrany vod v regionu byla provedena řada 

ekologických staveb a opatření, které významně sníţily mnoţství emisí vypouštěných 

znečišťujících látek do ovzduší i do vody. Spalování hnědého uhlí se uvolňují především 

oxid siřičitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý. 

V letech 1992–1998 elektrárenská společnost ČEZ, a.s., realizovala  nejrozsáhlejší 

a nejrychlejší ekologický a rozvojový program v Evropě, jehoţ cílem bylo sníţit 
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škodliviny vypouštěné do ovzduší uhelnými elektrárnami. V rámci tohoto programu se 

podařilo oproti úrovni na počátku 90. let sníţit emise SO2 o 92 %, pevných částic popílku o 

95 %, emise oxidů dusíku o 50 % a oxidu uhelnatého o 77 %. V uhelných elektrárnách 

společnosti bylo instalováno celkem 28 odsiřovacích jednotek a 7 fluidních kotlů, došlo k 

rekonstrukci odlučovačů popílku a modernizaci řídicích systémů elektráren. Celkově bylo 

odsířeno 6462 MW instalovaného výkonu. Z této hodnoty připadá 5930 MW na odsíření 

pomocí tzv. vypírky kouřových plynů (5710 MW mokrá vápencová vypírka, 220 MW 

polosuchá vápenná metoda), 497 MW bylo odsířeno pomocí náhrady starých kotlů 

moderními s fluidním spalováním, u 35 MW došlo ke změně paliva. V současnosti se 

na elektrárně Prunéřov II  připravuje modernizace tří současných bloků a zvýšení jejich 

jednotkového výkonu. Tato modernizace by měla přispět k maximálnímu sníţení produkce 

emisí znečišťujících látek v průměru o 50%.   

Po výrazném poklesu celkových emisí v období let 1990 - 2000,  se vliv energetiky 

na ţivotní prostředí stabilizoval a dále průběţně dochází k postupnému sniţování emisí, 

především oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek (TZL), které bylo dosaţeno 

instalací moderních odsiřovacích zařízení a odlučovačů popílku, ale i rekonstrukcí 

kotelních zařízení a úpravou energotechnologického reţimu (viz tabulka 2). V případě 

oxidů síry představuje další významné zlepšení do budoucna plánovaná obnova a 

modernizace uhelných elektráren. 

 

Tabulka 2: Emise vybraných škodlivin ze spalování paliv ve stacionárních zdrojích energetiky 

Emise vybraných škodlivin ze spalování paliv ve stacionárních zdrojích energetiky 

  
1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

SO2 [tis.t] 1808,4 1080,7 430,5 256,0 242,8 228,4 219,0 219,3 215,3 198,8 216,4 

NOX [tis.t] 386,7 217,4 162,0 160,0 161,1 161,6 153,1 158,4 154,5 141,7 152,2 

TZL [tis.t] 606,1 183,9 71,0 45,5 41,5 45,8 40,6 38,6 27,2 22,9 24,4 

CO2 [mil.t] 137,9 108,2 104,3 104,3 104,3 99,0 101,0 99,1 97,2 98,1 97,2 

 

Zdroj: www.czechcoal.cz  

 

 

 

http://www.czechcoal.cz/
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4.2 Moţnosti obnovy antropogenně postiţené krajiny 

 

 Jak jsme jiţ uvedli, nedílnou součástí systému exploatace (neboli vyuţití) nerostné 

suroviny by měla být rekultivace. 

 V širším pojetí ji můţeme chápat jako „soubor různých opatření a úprav, kterými 

zúrodňujeme půdy znehodnocené a zpustošené přírodní nebo lidskou činností“ (Vráblíková 

2008, s. 22). Podobnou definici nám předkládá i Štýs (1990), spatřující v rekultivaci 

systém opatření k aktivní ochraně a hlavně k účelné tvorbě devastovaných území.  

Základním úkolem rekultivace je „obnova zemědělských pozemků, lesních kultur, 

vodních ploch a území určeného k rekreačním způsobům vyuţívání“ (Štýs 1990, s. 9).  

Největší podíl rekultivovaných ploch je u nás po těţbě nerostných surovin. Území 

takto zdevastovaná (a nejen takto, ale i některými dalšími antropogenními činnostmi) musí 

být ze zákona po ukončení těchto činností zrekultivována. Zákon č. 334/92 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, určuje povinnost obnovit území po těţbě s cílem navrátit je 

do původního stavu. Další legislativní normou je mnohokrát novelizovaný a doplňovaný 

zákon č. 44/88 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), jeţ mj. 

stanovuje těţařům povinnost sanace dotčeného území, včetně rekultivace.       

Výše uvedené normy jsou vázány na těţbu nerostných surovin, nicméně je nutné 

odstraňovat důsledky i dalších činností (viz např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu).  

 

4.2.1 Technologie rekultivací 

 

Podle Vráblíkové (2008) je moţné technologické postupy rekultivace po těţbě za 

posledních 30 let shrnout do 4 etap.  

Tou první je etapa přípravná, jeţ je zaměřena na pedologický, geologický a 

hydrogeologický průzkum nadloţních hornin a zemin. Etapa důlně-technická pak 

představuje období těţby, s níţ je spojen odkliz zemin a zakládání výsypek. Etapa 

ekotechnická - nejvýznamnější část rekultivací - se dělí na fázi technickou (práce technické 

povahy) a na fázi biotechnickou (je zaměřena na tvorbu zemědělských pozemků nebo 

lesnických kultur). Za období ukončení vlastních rekultivačních činností a zařazení ploch 

do běţného obhospodařování můţeme označit etapu postrekultivační.  
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4.2.2 Druhy biotechnické rekultivace 

 

 V rámci ekotechnické etapy rekultivací následuje po skončení technických prací 

fáze biotechnická. Ta se v zásadě člení dle druhu na rekultivaci zemědělskou (orná půda, 

louky, pastviny či vinice jako součásti zemědělského půdního fondu), lesnickou (ozelenění 

i dřevní porosty), vodohospodářskou (tekoucí i stojaté vody) a na ostatní rekultivace 

(Vráblíková 2008).  

 S téměř totoţným dělením se můţeme setkat i u Štýse (1990), podle nějţ bohatou 

soustavu rekultivačních moţností tvoří především zemědělské, lesnické, hydrické 

(vodohospodářské) a rekreační způsoby vyuţití rekultivovaných ploch, nebo u Čermáka 

(2002), který v rámci biotechnické rekultivace uvádí následující části - pedologickou, 

zemědělskou, lesnickou a krajinářskou, hydrickou. 

 Při zemědělské rekultivaci budou rekultivovaná území vyuţita hlavně pro 

zemědělské obhospodařování. Čermák (2002) i Vráblíková (2008) rozlišují dva její 

způsoby, a sice přímou rekultivaci (ta představuje biologickou rekultivaci zemin 

kvartérního, popř. i terciérního stáří, uloţených na povrchu výsypek) a nepřímou 

rekultivaci (dochází k převrstvení technicky urovnaného povrchu výsypky uměle 

vytvořeným horizontem - ornicí). Rekultivace probíhá několik let a je zaloţena na správné 

volbě rekultivačního osevního postupu s příslušnou agrotechnikou. 

 Lesnická rekultivace vyuţívá k zalesnění plochy nevhodné pro zemědělské vyuţití. 

Čermák (2002) konstatuje, ţe proces zakládání lesních porostů na půdách antropogenních 

je pro vývoj dřevin obtíţný. Zde vznikající lesní porosty jsou pak zařazovány do kategorie 

lesů ochranných, jeţ plní převáţně jinou neţ produkční funkci lesa (meliorační, rekreační 

ad.). Jednou z nejdůleţitějších etap lesnických rekultivací je výběr vhodných dřevin.  

 Hydrická rekultivační opatření se provádějí především za účelem úpravy vodního 

reţimu v krajině narušené těţební činností. Předpokládá se, ţe v blízkém budoucnu bude 

stoupat význam zavodnění zbytkových lomových jam. 

 Do ostatních rekultivací se podle Vráblíkové (2008) řadí plochy, jeţ nemají 

primárně slouţit k hospodářskému účelu, ale např. ke zvýšení biodiverzity krajiny a 

posílení systému ekologické stability nebo k vybudování sportovních areálů.  
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4.2.3 Charakteristika rekultivované krajiny  

 

 Rekultivovaná krajina by podle Štýse (1990) i Vráblíkové (2008) měla být 

ekologicky vyváţená, zdravotně a hygienicky nezávadná, efektivně i potenciálně 

produktivní a esteticky a rekreačně působivá. 

 Výše uvedeného je moţné dosáhnout kvalitně provedenou rekultivací, jeţ by měla 

směřovat k vytváření pestré krajinné struktury s vhodným zastoupením zemědělských, 

lesních, vodohospodářských a rekreačních ploch. 

 

4.2.4 Rekultivace v severozápadních Čechách 

 

 První zprávy o povinnosti obnovit zdejší území po těţbě uhlí do původního stavu 

nacházíme jiţ za éry Rakousko-Uherska ve 2. polovině 19. století. Do roku 1934 bylo pak 

na území Severočeského hnědouhelného revíru provedeno 2 150 ha rekultivací, převáţně 

zemědělských (Vráblíková 2008).  

 V období po 2. světové válce došlo k rychlému rozvoji lomového dobývání 

hnědého uhlí na úkor hlubinné těţby, coţ sebou přineslo zejména značné zábory pozemků. 

„V Severočeské hnědouhelné pánvi dosáhl podíl lomů na celkové těţbě v roce 1945 50 % 

a do konce 70. let jiţ více neţ 90 %. V Sokolovské pánvi dosáhly lomy 90% podílu na 

celkové těţbě jiţ v roce 1960“ (Valášek 2009, s. 242).  

Lomové dobývání krajinu zcela destruuje vytvářením především jam lomů a také 

vnějších převýšených výsypek. Pro krajinu severozápadních Čech se tak vţil název 

„měsíční“. V roce 1959 byl vypracován pro celou pánevní oblast „Generel rekultivací“, 

jakýsi první ucelený a věcný podklad o postupu rekultivačních prací. Postupně byly 

těţebními organizacemi zpracovávány plány rekultivací a vytvářela se specializovaná 

pracoviště, jeţ se začínala zabývat projektováním i praktickým prováděním rekultivačních 

prací v jednotlivých pánevních okresech. Tak bylo do roku 1960 zrekultivováno dalších 

zhruba 350 ha „měsíční krajiny“.  

Podle Valáška (2009) se předávání ploch postiţených těţbou hnědého uhlí do 

rekultivačního cyklu urychlilo zejména v 90. letech minulého století - tedy po vydání 

vládních usnesení o územně ekologických  limitech těţby.  Z provozu  bylo mj. odstaveno 
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5 lomů v Sokolovské a 4 lomy v Mostecké pánvi. Spolu s celou řadou vnějších výsypek 

byla tato území ihned po ukončení provozu zařazena do rekultivačního cyklu. 

Na přelomu 20. a 21. století měla rekultivovaná plocha - podle Koncepce řešení 

ekologických škod (Valeš et al. 2003) - výměru jiţ necelých 148 km
2
, z toho v Mostecké 

pánvi 124 km
2
 a v Sokolovské pánvi 24 km

2
. 

V následně zpracované koncepci (2003) je pak řešena rekultivace území obou 

podkrušnohorských pánví aţ do období konečného douhlení činných lokalit v rámci 

územně ekologických limitů. Tato koncepce zahrnuje „rekultivaci území o rozloze 349,7 

km
2
, z toho na Sokolovsku 77,4 km

2
 a v Severočeské hnědouhelné pánvi 272,3 km

2
. Řeší 

rekultivaci a revitalizaci mj. 27 lomů a 19 vnějších výsypek, a sice na katastrálních 

územích 82 obcí a měst Ústeckého a Karlovarského kraje, ovlivněných alespoň částečně 

negativní důlní činností“ (Valeš et al. 2003, cit. in Valášek 2009, s. 245).  

Časový rozvrh postupu rekultivačních prací jednotlivých těţebních oblastí 

přibliţuje tabulka 3. 

 

Tabulka 3: Postupná rekultivace území podkrušnohorských pánví 

oblast 
období do 

31.12.2002 

období let       

2003 -  2012 

období od r. 

2013 
celkem /km

2
/ 

Sokolovsko 23,60 28,30 25,50 77,40 

Chomutovsko 18,30 10,40 34,10 62,80 

Mostecko 57,30 24,30 36,40 118,00 

Bílinsko 40,20 10,30 26,50 77,00 

Ústecko 8,10 6,30 0,00 14,40 

celkem /km
2
/ 147,50 79,60 122,50 349,60 

 
Zdroj: Valášek, 2009 

 

Jak je z ní patrné, v období mezi lety 2003 - 2012 bude v severozápadních Čechách 

realizováno na 80 km
2
 rozlohy rekultivací; pro období po roce 2012 tak ještě zbývá 

k dokončení celkového zahlazení těţební činnosti území o rozloze cca 122 km
2
, vše 

v rámci doposud platných územně ekologických limitů těţby z roku 1991.  

Jelikoţ posledním provozovaným lomem bude lom Vršany v Severočeské 

hnědouhelné pánvi s předpokládaným ukončením jeho provozu v období kolem roku 2050, 
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můţeme očekávat definitivní zahlazení negativních důsledků báňské činnosti 

v severozápadních Čechách těsně po roce 2060. 

Co se skladby rekultivací týče, zatímco v průběhu 50. aţ 80. let minulého století 

převaţovaly spíše zemědělské způsoby, dnes se obnova krajiny postiţené báňskou činností 

orientuje dle Valáška (2009) stále více na rekultivaci lesnickou a hydrickou. Jedná se 

zejména o lesy rekreační (lesoparky a parky), jeţ působí např. jako klimatizační prvek 

v okolí velkých sídelních celků. Vráblíková (2008) dodává, ţe koncem 20. století se 

výrazně zvyšuje i podíl ostatních rekultivací, jejichţ cílem je mj. začlenění rekreačních a 

sportovních ploch do krajiny. 

Přehled rekultivací v Sokolovské pánvi názorně dokumentuje graf 8 a graf 9 udává 

jednotlivé způsoby rekultivací, které byly provedeny na ploše 3350,10 ha ukončených 

rekultivací. 

 

Graf 8: Přehled rekultivací v Sokolovské pánvi od 50.let 20. st. k 31.12.2009 

Přehled rekultivací v Sokolovské pánvi od 50.let 20. st. 

k 31.12.2009

36,22%

30,21%

33,57%

ukončené - 3350,10 ha rozpracované - 2794,53 ha plánované - 3105,81 ha 

       

 

Zdroj: www.suas.cz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suas.cz/
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Graf 9: Způsoby rekultivací provedené na ploše 3350,10ha ukončených rekultivací 

Způsoby rekultivací provedené na ploše 3350,10 ha 

ukončených rekultivací

33,08%

61,08%

2,32%

3,52%

zemědělské - 1108,36 ha lesnické - 2046,07 ha hydrické - 77,75 ha ostatní - 117,92 ha

 

Zdroj: www.suas.cz 

  

Z grafu 9  vyplývá, ţe v sokolovském revíru se na obnově narušené lokality 

především podílejí rekultivace zemědělské a lesnické, v menší míře ostatní a hydrické. 

Jejich základem jsou rekultivace technické, kdy jsou prováděny práce na úpravě 

terénu, odvodnění pomocí otevřených příkopů, u vodních nádrţí těsnění dna a 

hospodárnice - cesty slouţící pro přepravu techniky a závoz potřebného materiálu na 

poţadované místo v rekultivované lokalitě .   

Mezi úspěšné rekultivace patří např. tzv. „Jeţkova“ naučná stezka, která byla 

vybudována v roce 1995, kde se návštěvník můţe seznámit s ekologickými specifikacemi 

výsypek, vodní nádrţ Michal (viz obrázek 3), kdy zbytková jáma lomu byla rekultivována 

hydrickým a lesnickým způsobem a v okolí důlního jezera bylo pak vytvořeno moderní 

koupaliště o výměře 29 ha a s objemem 8 tis. m
3
. Na severních svazích vodní nádrţe 

proběhla výstavba sportovně rekreačního areálu. Rekreační provoz byl zahájen v roce 

2004. Mezi obcí Vřesová a městem Chodov je Smolnická výsypka, na jejímţ okraji se 

rozprostírá vodní plocha „Bílá voda“, kde byla vybudována písčitá pláţ a na přilehlých 

plochách byla provedena lesnická rekultivace a zatravnění. Ve východní části lokality 

Silvestr bylo vybudováno golfové hřiště o výměře necelých 100 ha. V současnosti je 

realizována rekultivace výsypky Silvestr IIA, jejíţ cílem je vybodování lesoparku, 

zooparku, biocentra, geologické a ekologické stezky. Lokality Silvestr a Michal tak tvoří 

sportovně rekreační oblast. 

http://www.suas.cz/
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Obrázek 3: Vodní nádrž Michal (www.suas.cz) 

 

 Obnovu území a krajiny zasaţenou báňskou činností v Mostecké pánvi zajišťuje 

skupina Czech Coal a Severočeské doly, a.s.. V rámci rekultivací skupiny Czech Coal 

celková plocha dotčená těţbou v roce 1999 představovala 14,9 tis. ha. V současnosti činí 

plocha ukončených rozpracovaných a plánovaných rekultivací 9894 ha (viz graf 10). 

Rozpracované rekultivace povrchových lomů ke konci roku 2009 tvořily 14% území. 

Ukončené rekultivace k 31.12.2009 činí 6444 ha. Rozpracované rekultivace včetně 

ukončených v roce 2009 činí 1306 ha. 

 

Graf 10: Přehled rekultivací skupiny Czech Coal k 31.12. 2009  

Přehled rekultivací skupiny Czech Coal k 31.12.2009

44%

14%

42%

ukončené - 4396 ha rozpracované - 1347 ha plánované - 4141 ha 

 

Zdroj: www.czechcoal.cz 

 

http://www.suas.cz/
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Graf 11: Rozpracované a ukončené rekultivace skupiny Czech Coal v roce 2009 (z celkové plochy 1306 ha)  

Rozpracované a ukončené rekultivace skupiny Czech Coal v 

roce 2009 (z celkové plochy 1306 ha)

17%

39%
3%

41%

zemědělské - 222 ha lesnické - 513 ha hydrické - 42 ha ostatní - 529 ha

 

Zdroj: www.czechcoal.cz 

 

Komplexně rekultivovaná krajina je typická hlavně pro bezprostřední okolí velkých 

pánevních měst; jako příklad lze uvést okolí Mostu, druhého největšího města 

severozápadních Čech. K historicky významným rekultivačním projektům patří 

Velebudická výsypka (800 ha) - kompletně zrekultivované území tvoří rekreační zázemí 

města Mostu. Dominantní plochou je plocha dostihového závodiště (hipodrom) 

s travnatým povrchem, ţivými ploty překáţek a zatravněnými tribunami. Na rekultivované 

Velebudické výsypce se nachází golfové hřiště, dále jsou na ploše realizovány lesnické 

a zemědělské rekultivace. Areál autodromu spolu s 40 ha vodní plochy nádrţe Matylda 

(viz obrázek 4 a obrázek 5) byl vybudován na ploše po bývalém lomu Vrbenský - soubor 

rekultivačních staveb pro krátkodobou rekreaci obyvatel a pro provozování 

automobilových soutěţí. Závodní okruh byl zprovozněn v roce 1982. Areál doplnila v roce 

1992 vodní plocha s pláţovými a parkovými úpravami s moţností koupání a provozování 

vodních sportů. V roce 2008 byla kolem vodní plochy vybudována dráha pro rekreační in-

line bruslení. Mezi další významné rekultivační projekty lze zařadit rekultivace rozsáhlých 

těles vnějších výsypek, které jsou z převáţné části jiţ dokončeny. Na rozloze přes 4 000 ha 

ploch vnějších výsypek byly realizovány rekultivace převáţně lesnické a zemědělské. 

Krajinné řešení výsypek v blízkosti města Mostu bylo zčásti realizováno formou  rekreační 

zeleně s doplněním základního komunikačního systému s nezbytnými vodními plochami. 

http://www.czechcoal.cz/
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Rekultivované plochy vnějších výsypek dnes zaujímají rozsáhlá území s plnohodnotným 

postavením k plochám původním. 

 

 

 

Obrázek 4: Areál vodní nádrže Matylda (stav před realizací rekultivace; www.15miliard.cz)  

 

 

 

Obrázek 5: Areál vodní nádrže Matylda (stav po realizaci; www.15miliard.cz) 

 



Monika Rousková: Těţba hnědého uhlí v severozápadních Čechách 

2011 

 
 

28 

Severočeské doly a.s. vykazují k 31. 12. 2009 4161 ha ukončených  a 2812 ha 

rozpracovaných rekultivací . Z celkové plochy ukončených a rozpracovaných rekultivací 

6973 ha připadá 2062 ha na zemědělskou, 3475 ha na lesnickou, 168 ha na hydrickou a 

1268 ha  na ostatní rekultivace (viz graf 12). 

 

Graf 12: Stav rekultivací společnosti Severočeské doly a.s. k 31.12.2009 (z celkové plochy 7973 ha) 

Stav rekultivací společnosti Severočeské doly a.s. k 31.12.2009 

(z celkové plochy 7973 ha)

29,6%

49,8%

2,4%

18,2%

zemědělské - 2062 ha lesnické - 3475 ha hydrické - 168 ha ostatní - 1268 ha

 

Zdroj: www.suas.cz 

 

 K významným rekultivačním projektům lze zařadit rekultivace částí  vnějších 

výsypek , které jsou realizovány na obou lokalitách SUAS. Patří mezi ně například 

rekultivace výsypek Pokrok (viz obrázek 6 a obrázek 7) a Radovesice v bílinské oblasti a 

výsypek Merkur a Prunéřov na Tušimicku.  Účelem těchto rekultivací, které zahrnují 

lesnickou a zemědělskou rekultivaci, je uvedení dotčených ploch po povrchové těţbě uhlí 

do plánovaného stavu, aby je bylo moţno začlenit do okolní krajiny a vyuţívat 

k hospodářským a ostatním účelům.  

 

http://www.suas.cz/
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Obrázek 6: Výsypka Pokrok (stav před realizací rekultivace; www.15miliard.cz) 

 

 

 

Obrázek 7: Výsypka Pokrok (stav po realizaci; www.15miliard.cz) 

 

 Cílem současné koncepce rekultivací je vytvořit vyváţenou polyfunkční krajinu 

s moţnostmi lesnického, zemědělského a rekreačního vyuţití včetně podnikatelských 

aktivit. Jde především o to, aby se do rozsáhlého území, které bylo dlouhou dobu 

vyuţíváno pro povrchovou těţbu uhlí, vrátili lidé.  
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5 Prognózovaný vývoj těţby hnědého uhlí a jeho vliv na 

sociálně-ekonomickou situaci regionu 

 

 V současnosti má naše republika k dispozici pro výhledovou těţbu v rámci územně 

ekologických limitů cca 1 mld. tun vytěţitelných hnědouhelných zásob. V období let 1945 

- 2005 byly v Sokolovské a Mostecké pánvi vytěţeny téměř 3,8 mld. tun hnědého uhlí a 

v dlouhodobém výhledu je tak do vyuhlení v rámci limitů k dispozici pouze necelých 30 % 

objemu jeho dosavadní poválečné těţby (Valášek 2009). Lze tedy konstatovat, ţe obě 

pánve se jiţ nacházejí ve fázi douhlování. 

 Vytěţitelné zásoby dosaţitelné v rámci územně ekologických limitů budou 

vyčerpány kolem roku 2050 uzavřením lomu Vršany. Následující tabulka 4 ukazuje 

pravděpodobný průběh vývoje těţeb hnědého uhlí. 

 

Tabulka 4: Vývoj těžeb HU v ČR bez uvolnění ÚEL [v mil.tun] 

rok 2007 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 2054 

sokolovská pánev 10,2 9,0 9,0 9,0 3,8 2,0 2,0 0,0 0,0 

mostecká pánev 38,9 39,0 32,5 31,0 26,7 19,0 7,0 7,0 2,4 

hnědé uhlí celkem 49,1 48,0 41,5 40,0 30,5 21,0 9,0 7,0 2,4 

státní energetická 

koncepce 
x 44,6 x 40,5 x 32,6 x x x 

 
Zdroj: Valášek, 2009 

 

5.1 Vývoj těţeb v regionu při prolomení ÚEL 

 

 Úprava územně ekologických limitů zahrnuje variantu jejich minimálního a 

maximálního uvolnění. Minimální úprava zahrnuje podle Valáška (2009) pouze uvolnění 

zásob hnědého uhlí v přímém předpolí lomů Čs. armády a Bílina (jedná se o zhruba 407 

mil. tun). Podle výše ročních těţeb se ţivotnost uvedených lomů prodlouţí do období let 

2064 aţ 2071, resp. do roku 2050. Vývoj těţby hnědého uhlí v České republice pak bude 

mít pozvolnější pokles, neţ v případě zachování územně ekologických limitů. Zvýšení 
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úrovně  ročních těţeb hnědého uhlí  lze  podle Valáška (2009) očekávat aţ v období po 

roce 2020.  

 Při maximálním uvolnění limitů je moţné v Mostecké pánvi zahrnout do výhledové 

těţby v dlouhodobé prognóze vyuhlení území III. a IV. etapy lomu Čs. armády se zhruba 

490 mil. tun vytěţitelných zásob, popř. i cca 450 mil. tun ze tří nových otvírek. Při této 

variantě budou dosaţitelné vytěţitelné zásoby hnědého uhlí v České republice vyčerpány 

aţ v období po roce 2130 (Valášek 2009). 

 Kdyţ porovnáme všechny tři varianty moţného vývoje těţby hnědého uhlí u nás, 

můţeme říci, ţe pro variantu s nulovou korekcí územně ekologických limitů bude roční 

úroveň těţby hnědého uhlí aţ o 11 mil. tun niţší neţ uvádí předpoklad Státní energetické 

koncepce.  

 Tomu se blíţí varianta s minimálním uvolněním limitů, jeţ předpokládá, ţe 

v období mezi lety 2035 aţ 2050 bude úroveň těţeb o 6 aţ 13 mil. tun ročně vyšší neţ při 

variantě se zachováním územně ekologických limitů, čímţ je tedy moţné zajistit 

bezproblémové zásobování elektráren, a to aţ do období kolem roku 2050 (Valášek 2009).  

 Kaţdopádně, volba varianty budoucího vývoje úrovně těţby hnědého uhlí v České 

republice bude závislá zejména na tom, zda naše vláda připustí orientaci palivo-energetické 

koncepce státu na jadernou energetiku, dále na reálné úrovni vyuţívání obnovitelných 

zdrojů a rovněţ na celkovém vývoji ekonomické úrovně. 

 

5.2 Změny osídlení regionu spojené s rozvojem těţby 

 

 Mostecká pánev, nejvýznamnější uhelné loţisko České republiky, zasahuje na 

území pěti okresů Ústeckého kraje (chomutovského, lounského, mosteckého, teplického a 

ústeckého). Uhlonosné vrstvy této pánve zabírají území o rozloze asi 850 km
2
, coţ je téměř 

16 % plošné výměry kraje. V současnosti zde probíhá těţba hnědého uhlí jiţ pouze na šesti 

dolech na území měst Kadaň, Chomutov, Litvínov, Most a Bílina, kde ţije zhruba 265 tis. 

obyvatel (coţ je pětina obyvatelstva kraje). V místech nad uhelnou slojí a v jejím blízkém 

okolí ţije aţ 500 obyvatel na 1 km
2
, coţ výrazně převyšuje jak průměr kraje (154 

obyv./km
2
), tak i ten celorepublikový (130 obyv./km

2
). 

 Průmyslový rozvoj lomového dobývání vedl jiţ na začátku minulého století 

k rozsáhlejší devastaci území a i k prvním likvidacím obcí. Celkem 71 měst a obcí muselo 
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ustoupit rozšiřující se těţbě, zejména ve 2. polovině 20. století; dalších 28 obcí bylo 

báňským zásahem částečně narušeno. V období 50. aţ 70. let minulého století bylo 

přesídleno obyvatelstvo 57 obcí s 55 tis. obyvateli, vzhledem k téměř trojnásobnému 

zvýšení těţby hnědého uhlí v Mostecké pánvi.  

 Obyvatelstvo likvidovaných obcí bylo ve většině případů přestěhováno do měst 

pánevních okresů. K přestěhování bylo třeba realizovat výstavbu cca 27 tis. bytových 

jednotek. V období let 1949 - 2005 vzrostl počet obyvatelstva 46 měst Ústeckého kraje 

takřka o 60 % a počet měst s obyvatelstvem nad 10 tis. se v kraji zvýšil z 10 na 17. Počet 

obyvatelstva se v porovnání let 1949 a 2005 výrazně zvýšil v 11 městech, přičemţ největší 

nárůst zaznamenala města Most, Kadaň a Litvínov (Valášek 2009). 

 

5.3 Vliv úrovně těţeb na sociálně-ekonomickou situaci regionu 

 

 Můţeme říci, ţe těţební průmysl byl ještě v 80. letech 20. století největším 

zaměstnavatelem v regionu Severozápad, kdy zaměstnával na 60 tis. pracovníků. Avšak v 

důsledku diverzifikace výroby elektrické energie a legislativních opatření moţného 

rozsahu důlní činnosti se hlavně v 90. letech těţba hnědého uhlí rychle sniţovala aţ na 

současnou úroveň kolem 45 mil. tun (došlo tak k jejímu sníţení na 50 %). Odrazilo se to 

rovněţ ve sniţování počtu zaměstnanců v důlních provozech (z více neţ 47 tis. na méně 

neţ 14 tis., znamenající pokles na necelých 30 %), coţ bylo provázeno i úbytkem 

zaměstnanců energetických provozů na území regionu (Seidl et al. 2002, in Valášek 2009). 

 Sniţování stavu zaměstnanců celého palivo-energetického komplexu se tak 

negativně odrazilo ve vysokém růstu míry nezaměstnanosti v pánevních okresech regionu, 

poněvadţ velmi rychlý útlum doposud stěţejních odvětví nebyl provázen vytvářením 

nových pracovních příleţitostí v netradičních oborech hospodářského zaměření regionu. 

 Je však potřeba dodat, ţe růst zdejší nezaměstnanosti není jen důsledkem 

propouštění zaměstnanců z podniků palivo-energetického komplexu, ale je rovněţ 

způsoben tím, ţe jde většinou o pracovníky s nízkou kvalifikací, jeţ se jen obtíţně 

uplatňují v jiných oborech. 

 V období od poloviny 90. let do konce roku 2006 se míra nezaměstnanosti 

nejvýrazněji zvýšila v okrese Most, a to více neţ čtyřnásobně v roce 2004 (z 5,4 % aţ na 

22,7 %). Mostecký okres tak vykazuje - i přes pokles po roce 2005 - nejvyšší míru 
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nezaměstnanosti v celé České republice (v okrese Sokolov je míra nezaměstnanosti 

14,12%, v okrese Chomutov 9,2%) . Příčiny výše uvedeného lze spatřit podle Valáška 

(2009) v klesající těţbě hnědého uhlí a tedy i ve sniţujícím se počtu vlastních zaměstnanců 

uhelných společností (viz graf 13). Teprve po roce 2005 se začíná projevovat výraznější 

vliv postupně se měnící hospodářské orientace tohoto regionu.  

 

Graf 13: Vývoj počtu zaměstnanců uhelných společností v letech 2003 – 2009 
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 Hodnocení dalšího vývoje míry nezaměstnanosti v těţebně stále aktivních 

pánevních okresech Ústeckého kraje je podle Valáška (2009) potřeba z časového hlediska 

rozdělit. Lomy Libouš na Chomutovsku a Bílina na Teplicku ukončí těţbu nejdříve 

v období po roce 2030, s postupným sniţováním stavu zaměstnanců. Lze proto 

předpokládat souběţný vznik nových pracovních příleţitostí v oborech pro tyto okresy 

dosud netradičních. Obdobná situace je i na Sokolovsku, kde lom Jiří ukončí těţbu aţ ve 

druhé polovině 20. let tohoto století. 

 Daleko nepříznivěji se bude vyvíjet situace na Mostecku, protoţe lom Jan Šverma 

ukončí provoz v roce 2012 a lom Čs. armády, při zachování limitů těţby, nejpozději roku 

2021. K rychlému poklesu stavu zaměstnanců tohoto lomu bude docházet rovněţ jiţ od 

roku 2012, a tím pádem i k opětovnému výraznému růstu míry nezaměstnanosti během 

následujících let.    

 Ke zmírnění tempa růstu míry nezaměstnanosti na Teplicku můţe výrazně přispět 

prodlouţení ţivotnosti lomu Bílina zhruba o 15 let (120 mil. tun zásob hnědého uhlí); na 
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Mostecku pak lomu Čs. armády. Předpokládá se, ţe stavy pracovníků tohoto lomu budou 

konstantní aţ do období kolem roku 2040. Pokračující těţba tak zabrání enormnímu 

zvýšení míry zaměstnanců v okrese Most a vytvoří naopak dostatečnou časovou rezervu 

pro změnu hospodářské orientace (Valášek 2009). 

 Avšak ani uvolnění územně ekologických limitů pro pokračující těţbu nemůţe 

ovlivnit její trvale klesající trend, a tedy sníţit míru nezaměstnanosti v severozápadních 

Čechách na celostátní úroveň. Ve skutečnosti by nedošlo k nárůstu těţby, ale pouze 

k jejímu přemístění, a proto nelze očekávat výrazný nárůst pracovních míst, ale spíše půjde 

o udrţení zaměstnanosti.  

Pokud by těţba uhlí dlouhodobě stagnovala  v souladu s předpoklady Státní 

energetické koncepce, lze po roce 2020 očekávat pokles zaměstnanosti. Tuto tendenci je 

moţné kompenzovat podporou realizace nových průmyslových a víceúčelových 

podnikatelských zón, vytvořením více pracovních příleţitostí v souvislosti s realizací 

rekultivací a postupným zvyšováním vzdělanostní úrovně zdejšího obyvatelstva. 
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6 Závěr  

 

 Česká republika patří ke státům s pestrou geologickou stavbou území, jíţ odpovídá 

i charakter výskytu loţisek nerostných surovin, hlavně však hnědého uhlí. Nejzávaţnějším 

devastačním prvkem v krajině je pak jeho těţba, zejména ta povrchová, jeţ je soustředěna 

do severozápadních Čech, do oblasti podkrušnohorských pánví (Sokolovské a Severočeské 

hnědouhelné, dnes jiţ Mostecké).  

 Těţba nerostných surovin - včetně hnědého uhlí - povrchovými i podpovrchovými 

způsoby dobývání nepředstavuje pouze značný ekonomický přínos, ale rovněţ i rozsáhlou 

devastaci krajiny a také všech jejích sloţek. Hnědé uhlí je sice perspektivním energetickým 

zdrojem (a to nejen v rámci našeho hospodářství, ale i Evropské unie), jehoţ vyuţití nám 

poskytuje vysoký stupeň energetické nezávislosti a spolehlivosti dodávek energie (ostatně 

jeden z cílů Státní energetické koncepce), nicméně jeho zásoby jsou u nás administrativně 

blokovány.  

 Na kaţdý pád, problémy vzniklé v souvislosti s těţbou hnědého uhlí je třeba řešit, a 

sice náročnými nápravnými opatřeními. Jedním z těch nejvýznamnějších jsou prováděné 

rekultivace, jejichţ úkolem je úprava devastovaného území, jeţ by vyhovovalo současným 

společenským potřebám daného regionu, ale také plnilo své původní funkce. Právě proto je 

největší rekultivační pozornost věnována těţebním oblastem severozápadních Čech, a to 

především Sokolovsku a Mostecku.  

 Na konci 20. století zde byla největší pozornost věnována zemědělským způsobům 

rekultivací, které byly doplňovány úměrným podílem vysoké zeleně. V současné době ale 

dochází k nárůstu podílu rekultivace lesnické (z ekonomického hlediska je levnější),  jeţ se 

rozkládá prakticky na polovině celého obnoveného území; zemědělská rekultivace se 

podílí zhruba jednou třetinou, přičemţ svůj objem postupně zvyšuje i rekultivace hydrická. 

 Je zřejmé, ţe kvalitní obnova území po těţbě propojená s následnou revitalizací a 

resocializací území vytvoří podmínky pro návrat ţivota do krajiny. Právě vyuţití 

potenciálu takovéto krajiny pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu můţe sníţit míru 

nezaměstnanosti v pánevních okresech severozápadních Čech na celostátní úroveň; moţné 

uvolnění limitů pro pokračující těţbu stejně nemůţe ovlivnit její trvale klesající trend. 
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