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Anotace 

V předloţené práci je zpracován přehled současného stavu zájmového území lomu 

Jan Šverma a jsou navrţené varianty řešení při zrušení čerpací stanice A1, která byla 

vybudována jako ochrana lomu Jan Šverma před povrchovými vodami. V první části jsou 

vysvětleny obecné pojmy o ţivotním prostředí, charakteristika a vymezení zájmového území. 

V dalších částech je provedeno vyhodnocení současného stavu zájmového území lomu Jan 

Šverma včetně ohroţeného lokálního biocentra „V Kyjických lukách“. Dále stanovení 

faktorů, které vyhodnocují moţné ohroţení biocentra při ukončení čerpání stanice A1. 

V poslední části je zpracováno několik variant moţného řešení při ukončení čerpání stanice 

A1. Z nichţ je na závěr práce vyhodnocena a vybrána nejoptimálnější varianta. 

Klíčová slova: revitalizace, biocentrum, povrchový lom Jan Šverma, čerpací stanice 

Summary 

In the submited work is a review of the present condition of the interest area quarry 

Jan Šverma and proposed alternative solutions for repeal water-pumping station A1, which 

was built as a protection of the quarry Jan Šverma against the surface waters. In the first 

section are  explained the general environmental concepts, characterization and demarcation 

of interest area. In other parts there is an evaluation of the current condition of the interest 

area quarry Jan Šverma  including the endangered local biocentre „In Kyjicky medows“.  

Futher derermine  the factors that  assess the potential  danger at the terminating activity of 

the water-pumping station A1. The last part contains several types of possible solutions if 

pumping of water-pumping station A1 will be finished. From which the conslusion of the 

work assessed and selected the most optimal variant. 

Keywords: revitalization, biocentre, surface quarry Jan Šverma, pumping station 
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Úvod 

Pánevní oblast Mostecka se nachází v Ústeckém kraji, které se potýká ve svém 

okolí s důlní činností, která zde byla jiţ v 70. letech 19. století velkou dominantou 

a největším přínosem zisků díky těţbě hnědého uhlí. Dříve neţ nastal mohutný rozvoj 

těţby hnědého uhlí, zejména povrchovým lomovým způsobem, bylo Mostecko krajinou 

velice heterogenní s významným podílem vodních či zamokřených ploch. Jelikoţ město 

Most je mé rodné město, dovolila bych si hned v úvodu velmi okrajově pohovořit o těţbě 

uhlí, které způsobilo značné zásahy do krajiny a přeměnu územních struktur včetně reţimu 

krajiny. Díky této situaci mohu dnes popsat jednu z lokalit, kterou je povrchový lom Jan 

Šverma a jeho blízké okolí. 

 Historie důlního lomu Jan Šverma má své počátky jiţ od roku 1860, avšak ne 

jako důl Jan Šverma, ale jako důl Robert který zakoupila těţební společnost Britania. 

V roce 1886 byl uveden do provozu první parní těţní stroj. Od roku 1919 byla zahájená 

těţba povrchovým způsobem a souběţně s ní i těţba hlubinným způsobem. V roce 1946 

byl slavnostně přejmenován důl Robert na důl Jan Šverma. Během následujících let byly 

uvedené do provozu lopatová, kolesová a korečková rýpadla či nové zakladače, které 

vykonávaly svou těţební činnost aţ do roku 1992, po tomto roce se těţba začala postupně 

utlumovat. Na dole Jan Šverma (dříve důl Robert) byla během těţby provedena četná 

opatření, která vedla k ochraně dolu před povrchovými vodami. Především došlo 

k urychlenému odvedení vody z předmětného území a také k zamezení přítoků do tohoto 

prostoru. Jako ochrana před povrchovými vodami byla vybudována takzvaná Jihozápadní 

bariéra, coţ byl systém odvodňovacích vrtů a dále čerpací stanice A1, ze které byly 

přebytečné povrchové vody odváděny mimo zájmový prostor [11]. 

Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnotit a posoudit faktory mající vliv na 

moţné ohroţení lokálního biocentra „V Kyjických lukách“ nacházejícího se v bezodtokové 

oblasti, která je stanovena jako zátopová oblast pro havarijní přeliv vodního díla Újezd, při 

zrušení čerpací stanice A1. Čerpací stanice A1 byla vybudována z důvodu ochrany 

povrchového lomu Jan Šverma před povrchovými vodami, ale nyní pozbývá účelu, jelikoţ 

dochází k zasypávání zbytkové jámy dolu Jan Šverma. Dalším cílem bakalářské práce je 

zpracovat návrh moţného řešení pro vytvoření retenčního prostoru s ustálenou výškou 
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hladiny tak, aby nedocházelo k narušení přilehlého biocentra „V Kyjických lukách“ 

a revitalizovat území dotčeného těţbou hnědého uhlí. 
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1 Vymezení a charakteristika zájmového území 

1.1 Geologie 

Geologie je obecně nauka o Zemi, která zkoumá stavbu, sloţení a historický 

vývoj. Je mimo jiné vědou časoprostorovou, která se zabývá určitou dobou a zhodnocuje 

jevy určitého prostoru. Přesuňme se konkrétně do lokality Mostecka, kde díky přeměnám 

usazených a vyvřelých hornin vzniklo krušnohorské krystalinikum. Toto krystalinikum 

tvoří horniny magnetického nebo sedimentačního původu. Území Mostecka procházelo po 

mnoho milionů let přeměnami, které se rozdělily do čtyř cyklů. 

Prvním a nejstarším je permokarbonský sedimentační cyklus. V relativně členitém 

reliéfu krajiny je jeho prostor vymezen mezihorskými kotlinami. Pro jeho výplň jsou 

charakteristické hrubozrnné splachy, kterými jsou pískovce, slepence a zpevněné 

úlomkovité usazené horniny světlejší barvy nebo-li arkózy. 

Druhým v pořadí je svrchnokřídový cyklus, který má počátky v moři, kde došlo 

k přesunu do severních Čech z lipského zálivu. I tento cyklus začínal se sladkovodními 

hrubozrnnými sedimenty, avšak v následném mořském prostředí se usazovaly sedimenty 

pelitické. Tyto usazeniny se zachovaly v jiţní okraji okresu. K severní okrajové části pánve 

zasahují jen pískovce bazální. 

Třetihorní cyklus, jak je zřejmé i z názvu, je v pořadí třetí, který je 

charakterizován nejdříve sopečnou činností provázenou přemísťováním částí zemské kůry 

nebo-li zlomovou tektonikou. V Českém masívu probíhal třetihorní vulkanismus ve třech 

fázích. První, nejhlavnější je nejstarší předmiocenní aţ spodnomicenní fáze, druhá se 

odehrávala ve svrchním miocénu aţ pliocénu a třetí fáze byla ukončena aţ ve čtvrtohorách. 

Díky sopečným činnostem vznikly pohoří, která počínala na Mostecku a končila aţ na 

Lounsku. Díky paleogeografické změně ve spodním miocénu se začal měnit sedimentační 

prostor a vznikla tak rozsáhlá jezerní pánev, která byla rozprostřena na severu 

krušnohorského krystalika a vybíhala aţ na jih k Rakovnicku. Do jezerní oblasti je 

zanášeno uhlí, písky a jíly, které jsou povaţovány pro toto prostředí jako cizorodý materiál. 

Hlavní sloj severočeské pánve tvoří odumírající rostlinná hmota, která byla součástí 

baţinných pralesů. V této oblasti došlo k vzestupu vodní hladiny a tím pádem došlo zcela 
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k zániku baţinatých pralesů a oblast působila jako rozsáhlé mělké jezero, které tvořilo 

písčito-jílové vrstvy. Tyto vrstvy jílovců při usazování způsobily takové změlčení jezera, 

ţe lokalita začala zarůstat rostlinnou vegetací. V ojedinělých místech přecházely usazeniny 

do vrstev jílovitého uhlí. Soubor těchto vrstev je označován jako vrchní sloj. Následují ho 

soubory miocénních jílů aţ jílovců a písků, které jsou nazývány a označovány jako 

nadloţní vrstvy, kterými končí jezerní miocénní etapa. Od té doby se jiţ v této lokalitě 

nevytvořil rozsáhlejší sedimentační prostor. 

Čtvrtohory byly z celé geologické historie nejrevolučnějším obdobím. K tak 

výrazným změnám, na které příroda potřebovala v předchozích érách desítky milionu let, 

došlo ve čtvrtohorách během dvou milionů let. Morfologicky se zvýrazňuje pohraniční 

pohoří Čech a zásadně se mění říční síť. Dnešní tvárnost Mostecké krajiny má na svědomí 

tektonický rozpad území, který byl doprovázen vertikálními pohyby země. Tyto změny 

způsobily, ţe krystalinikum vystoupilo oproti dnu pánve o více neţ 1200 m a tím 

vznikající Krušné hory převýšily pánevní oblast o více neţ 500 m. Opakovaným 

vyrovnáváním výškových rozdílu bylo důkazem toho, ţe krušnohorská zóna stoupá 

i nadále. Krajina procházela mnohými klimatickými změnami od drsných a mrazivých 

poměrů, kdy mráz zanechal ve skalních horninách stopy po roztrhání aţ po teploty 

podobající se středomořským teplotám [10]. 

1.2 Biosférická specifikace 

1.2.1 Litosféra 

Litosféra je zevní zemský obal tvořený horninami, sahá do hloubky aţ 

1200 kilometrů. Jedná se o sféru, u které vnímáme nejvíce její změny, přesněji na nás 

působí změny reliéfu krajiny. Severočeská hnědouhelná pánev byla původně rovinou, 

v současné době sahá hloubka lomů od 170 metrů do 300 metrů. Na základě tohoto faktu 

vznikají díky výsypkám nové kopce. Člověk v tomto směru zastupuje přírodu, jelikoţ je 

sám tvůrce nové nenapodobitelné krajiny. Ale někdy do tvorby krajiny člověkem zasáhne 

i příroda a pokračuje v dalších tvarovacích změnách. Příkladem jsou devastovaná území, 

převýšené výsypky a odvaly. Tyto změny se projeví svahovými sesuvy, masa zeminy se 

můţe posunout aţ na vzdálenost několika set metrů [3]. 
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1.2.2 Atmosféra 

Klimatické poměry a vegetace se mění na základně změn nadmořské výšky či 

sloţení půdy. Silnému slunečnímu záření jsou vystaveny lomy a výsypky, kde je vyšší 

vstup sluneční energie do půdy. Mikroklima devastovaných území je ovlivňováno nejen 

barvou povrchu, ale i rostlinami, které v dané lokalitě rostou. Inverzní stavy 

a několikahodinové ranní inverze jsou specifické hlavně pro hůře provětrávané lomy. Při 

inverzních stavech je silně zvýšena koncentrace kysličníku siřičitého, který se nachází 

v přízemních vrstvách [3]. 

1.2.3 Hydrosféra 

Hydrosféra je věda, která se zabývá vodstvem na Zemi, v podzemí i v ovzduší. 

Zaměříme se pouze na vodní plochy a toky na povrchu a také na vody v podzemí. Jelikoţ 

ty souvisejí s počátkem těţby a následným vznikem lomů. Lomy fungují jako pomyslný 

trychtýř, do kterého se voda stahuje z celého okolí. Z tohoto důvodu byla vytvořena 

opatření, která mají za úkol odčerpávat vodu z lomů a zabraňovat jejich zatopení. Tato 

odčerpaná voda obsahuje velké mnoţství iontů kovů, coţ způsobuje, ţe tato voda je 

zamořená, tvrdá a velmi kyselá. Proto pokud nedojde k její úpravě je nepouţitelná a slouţí 

jiţ jen jako voda uţitková.  

Tato povrchová voda má ale i své kladné vlivy, dochází k zamokřování či 

zavodňování některých ploch. Tyto změny pak způsobí, ţe vznikají mokřady a v nich 

vhodné podmínky pro chráněné ţivočichy a rostliny. V případě zavodňování některých 

ploch bývalých lomů pak vznikají rekreační vodní plochy, které posléze fungují jako jezera 

či nádrţe, které navštíví mnoho lidí v letních měsících za účelem vodní rekreace [3]. 

1.2.4 Pedosféra 

Je oblast vědy, která se zabývá půdou a půdotvornými sloţkami. Půda je 

základním činitelem ekologie. Je nezbytná pro vyváţený stav ekosféry, které nastane při 

vyváţení koloběhu látek a energií. Jak jiţ bylo zmíněno, tvoří jí sloţky, které mají 

konzistenci kapalnou, plynnou či tuhou. Kapalnou sloţku tvoří půdní a podzemní voda, 

sloţku plynnou tvoří vzduch obsahující vzácné plyny, vodní páry, kyslík, dusík a jiné 

látky. Mezi poslední jmenovanou tuhou sloţku patří kořeny, houby, hnojiva, řasy, rostlinné 
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a ţivočišné zbytky, ale také minerální látky. Jelikoţ se okrajově zabýváme tématem, které 

souvisí s těţbou, zmínila bych zde i to, jaký dopad má těţba na stav půdy. Narušením půdy 

dochází při vysoušení těţebních ploch či zamokřením v okolí výsypek. Pedosféra se nedá 

zcela uchránit před těţbou, lze však škodu omezit tím, ţe se zemina bude selektovat a tím 

se zachová původní struktura. Díky tomu se obnoví alespoň z části půdotvorný proces na 

nových výsypkách [3]. 

1.3 Vymezení zájmového území 

Zájmové území, které je tématem mé práce se nachází západně od nádrţe Kyjice – 

Újezd poblíţ dopravního Komořanského koridoru, který vede mezi Mostem 

a Chomutovem. Přístupovou cestou je silnice I. třídy č. 13 (E442) tzv. Komořanský 

dopravní koridor, který je spojnicí mezi městy Most a Chomutov. Z tohoto dopravního 

koridoru vede odbočka na silnici III. třídy ve směru na Vrskmaň, ze které je po zhruba 

1,5 km vedena odbočka po provozní panelové komunikaci. Na Obr. 1 je zobrazena obecná 

lokalita popisovaného místa, na Obr. 2 jiţ detailnější pohled na vodní nádrţ Kyjice (dále 

jen vodní dílo Újezd) a povrchového lomu Jan Šverma [8]. 

 

Obr. 1: Orientační situace zájmového území 
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Obr. 2: Bližší orientace zájmového území-vodní nádrž Kyjice a povrchový lom Jan Šverma 

1.4 Charakteristika zájmového území 

Díky výstavbě Ervěnického koridoru, vodního díla Újezd s přeloţkou řeky Bíliny 

a převýšení okolní krajiny vnitřní výsypky povrchového lomu Jan Šverma, vznikl při 

pohledu od vodního díla Újezd ve východní části povrchového lomu Jan Šverma v okolí 

čerpací stanice A 1 bezodtokový prostor. Celou plochu zájmového území můţeme vidět 

na Obr. 3 zdokumentovanou ze silnice III. třídy u vodního díla Újezd [8]. 

 

Obr. 3: Zájmové území povrchového lom Jan Šverma 

Na zájmovém území se nachází nesečené louky s náletovými porosty dřevin jako 

jsou například břízy, vrby, olše, javory a zbývající větší část představují ladem ponechaná 

pole. Přístupová silnice prochází severní částí území, z této silnice odbočuje další 
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komunikace, která vede kolem betonové vodní nádrţe o rozloze cca 0,1 ha při západním 

okraji zájmového území.  

Na severozápadě a při jihovýchodním okraji území se nacházejí zemědělsky 

vyuţívané pozemky. Bývalá hráz o délce 300 m se nachází ve střední části území 

severojiţním směrem, naopak jihozápadním směrem pod hrází se rozkládá vzrostlý listnatý 

les, který se skládá z javorů, lípy a dubů. Jihovýchodně od hráze je místo s vykopanou 

zeminou nebo-li deponie ornice, které zarůstá náletovými dřevinami a plevelem [8]. 

1.5 Charakteristika biocentra „V Kyjických lukách“ 

Zájmová lokalita se nachází východně od vodního díla Újezd, jedná se o rostlý 

terén pod vnitřní výsypkou povrchového lomu Jan Šverma. Na Obr. 4 vidíme louku, se 

kterou rovnoběţně vedou sloupy elektrického napětí, za nimiţ se nachází shluk stromů, 

díky kterým víme, ţe se v tomto místě nachází biocentrum „V Kyjických lukách“. Tato 

lokalita je velice bohatá na mokřady, tůně, lesní porosty viz. Obr. 5. Dále se v této lokalitě 

nachází mnoho zajímavých rostlin, z nichţ jsou některé druhy stanoveny jako ohroţené. Je 

tedy pravděpodobné, ţe tato oblast je bohatá nejen na floru, ale také na faunu. I zde 

nachází své zázemí mnoho ţivočichů, z nichţ je kaţdý druhý ohroţeným druhem.  

 

Obr. 4: Pohled na biocentrum "V Kyjických lukách" 
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Obr. 5: Tůně "V Kyjických lukách" 
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2 Vyhodnocení současného stavu 

2.1 Povrchový lom Jan Šverma  

V současné době byla vlastní těţební činnost přesunuta do těţebních postupů 

lomu Vršany a do povrchového lomu Jan Šverma jsou jiţ pouze zakládány skrývkové 

zeminy. Z povrchového lomu Jan Šverma byly skrývkové zeminy zakládány částečně také 

na vnější výsypku Velebudice a na vnitřní výsypku povrchového lomu Jan Šverma. 

V současné době je postupně ukončováno zakládání výsypkových zemin v této části 

výsypky a dochází k postupnému procesu rekultivace a revitalizace dotčeného území. 

V prostoru povrchového lomu Jan Šverma se nachází čerpací stanice A1, která je 

pozůstatkem ochrany systému povrchového lomu Jan Šverma před povrchovými vodami, 

která pozbývá nyní účelu, jelikoţ dochází k zasypávání zbytkové jámy povrchového lomu 

Jan Šverma a tím pádem přestává plnit původní funkci. Jak je zřejmé z Tab. 1, která 

zobrazuje sledování přítoků do povrchového lomu Jan Šverma v letech 2001 aţ 2006, 

vzniká zde díky situovanému okolí bezodtokový prostor, ve kterém se voda zadrţuje. 

Okolí, které způsobuje bezodtokový prostor se skládá z Ervěnického koridoru, jeho 

výstavba vznikla na severní straně, hráz vodního díla Újezd s přeloţkou řeky Bíliny se 

nachází na západní straně, převýšená výsypka na východní straně a postupně svaţovaný 

terén od obce Vrskmaň uzavírá tuto oblast na jiţní straně. Je tedy nutné, byť přestala 

čerpací stanice A1 plnit svoji původní funkci odčerpávání pro ochranu povrchového lomu 

Jan Šverma, zváţit variantu zrušení čerpací stanice a moţné následky [5]. 

Tab. 1: Čerpání objemů z čerpací stanice A1 v letech 2001-2006 

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. celkem 

rok m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 

2001 13536 10828 14664 9136 7332 6316 4624 4737 5076 4286 9926 10941 101402 

2002 7106 8008 9926 7445 8573 9701 8686 7445 7332 8234 11731 17597 111784 

2003 6655 7783 9814 7445 4625 6881 6881 6655 2992 5114 3794 14796 83435 

2004 7650 15538 18205 5548 5560 3679 4051 1273 1117 2813 5740 8465 79639 

2005 10069 9710 9820 36126 16362 7902 7004 9252 5886 8532 10314 13284 144261 

2006 20622 15122 25074 20160 10416 11046 5964 4032 3066 1722 1932 2226 121382 

Zdroj:[5] 
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Na Obr. 6 vidíme zobrazení současného stavu zájmového území, kde je barevně 

odlišeno vyuţití pozemků dolu Jan Šverma. Hnědou barvou linkovaného vodorovného 

značení je ohraničená orná půda, modrou barvou je vymezená vodní plocha, zelenou 

barvou lesní pozemek, fialovou barvou dobývací prostor, oranţovou barvou linkovaného 

vodorovného značení je označená ostatní plocha, naopak plně vybarvený prostor 

oranţovou barvou značí ostatní plochu – silnice a ostatní komunikace. Jako poslední 

v legendě je na obrázku vyznačené červenou barvou hranice zájmového území. 

 

Obr. 6: Současný stav zájmového území 

2.2 Biocentrum „V Kyjických lukách“  

Díky přírodovědnému průzkumu, který se konal od dubna do srpna roku 2007, 

byly zjištěny údaje, které poslouţí k vyhodnocení zájmového území. V tomto průzkumu 

bylo cílem poznání a zdokumentování flóry vyšších rostlin a fauny bezobratlích, 

obratlovců vyjma ryb a letounů v jarním a letním aspektu.  
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Botanickým průzkumem, který byl prováděn volnou pochůzkou, byly zjištěny 

druhy, které jsou uvedeny v Tab. 2 českým i vědeckým názvoslovím. U zajímavých 

a vzácných druhů je uvedena přesná lokalizace nálezu, případně poznámka o kvantitě 

populace [7]. 

Tab. 2: Cévnaté rostliny vyjma dřevin 

Vědecký název Český název §
2 

ČS
1 

Poznámka 

Campanula glomerata Zvonek klubkatý   10 exemplářů, únik ze 

zahrádky 

Impatiens noli-tangere netýkavka nedůtklivá   Vzácně 

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá   naturalizovaný neofyt 

Iris pseudacorus kosatec ţlutý   Vzácně 

Reynoutria cf.  Japonica křídlatka japonská   invazní neofyt 

Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův   invazní neofyt 

Thalictrum lucidum ţluťucha lesklá  C3 6 exemplářů v ladech 

jiţně od budovy 

přečerpávací stanice 

Vicia pisiformis vikev hrachovitá  C3 roztroušeně na okraji 

lesního porostu severně 

od budovy přečerpávací 

stanice 

Solidago canadensis zlatobýl kanadský   invazní neofyt 

Zdroj:[7] 

1 –  stupeň ohroţení druhu podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000) – 

Procházka (2001): 

C1 – kriticky ohroţený druh 

C2 – silně ohroţený druh 
C3 – ohroţený druh 

C4a – vzácnější druh vyţadující další pozornost – méně ohroţený 

C4b – vzácnější druh vyţadující další pozornost – dosud nedostatečně prostudovaný 

2 –  stupeň ochrany druhu podle vyhlášky MŢP č. 395/92 Sb.: 

§1 – kriticky ohroţené 

§2 – silně ohroţené 
§3 - ohroţené 

Zoologický přírodovědný průzkum byl stejně jako biologický prováděn volnou 

pochůzkou. Zjišťování ptactva v terénu bylo prováděno akusticky i vizuálně v době 

od 7 do 10 hodin. Jedenkrát byl prováděn průzkum pozorováním také v nočních hodinách. 

Zoologický průzkum je zobrazen ve čtyřech tabulkách respektive v Tab. 3, Tab. 4, Tab. 5, 

Tab. 6, které jsou rozděleny podle druhu, kde jsou u nalezených druhů zobrazeny stupně 

ohroţení a ochrany podle vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí (dále jen MŢP) 

č. 395/1992 Sb. Přesná lokalizace nálezu je pouze u vzácných či zajímavých druhů [7]. 

Tab. 3: Ptáci 

Český název Vědecký název §
1 

Poznámka 

Ťuhýk obecný Lanius collurio §3 pravidelně pozorovaný druh 

Zdroj:[7] 

1 –  stupeň ochrany druhu podle vyhlášky MŢP č. 395/92 Sb.: 

§1 – kriticky ohroţené 

§2 – silně ohroţené 
§3 – ohroţené 
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Tab. 4: Plazi 

Český název Vědecký název §
1 

Poznámka 

ještěrka obecná Lacerta agilis §2 v oblasti obecný výskyt 

Zdroj:[7] 

1 –  stupeň ochrany druhu podle vyhlášky MŢP č. 395/92 Sb.: 

§1 – kriticky ohroţené 

§2 – silně ohroţené 

§3 – ohroţené 

Tab. 5: Obojživelníci 

Český název Vědecký název §
1
 Poznámka 

Čolek obecný Triturus vulgaris §2 odloveno několik exemplářů 

Čolek velký Triturus cristatus §2 nalezen 1 exemplář v jedné 

z tůní severně od budovy 

přečerpávací stanice 

ropucha obecná Bufo bufo §3 hojný druh v oblasti 

skokan hnědý Rana temporaria  hojný druh v oblasti 

skokan štíhlý Rana dalmatina §2 hojný druh v oblasti 

skokan skřehotavý Rana ridibunda §1 velmi hojný druh v oblasti 

Zdroj:[7] 

1 –  stupeň ochrany druhu podle vyhlášky MŢP č. 395/92 Sb.: 

§1 – kriticky ohroţené 

§2 – silně ohroţené 

§3 – ohroţené 

 
Tab. 6: Savci 

Český název Vědecký název §
1 

Poznámka 

hraboš polní Microtus arvalis  zpravidla nalézány pobytové 

stopy 

Zdroj:[7] 

1 –  stupeň ochrany druhu podle vyhlášky MŢP č. 395/92 Sb.: 

§1 – kriticky ohroţené 

§2 – silně ohroţené 

§3 – ohroţené 

Souhrn informací za faunu i floru 

Zájmová lokalita, jak je zřejmé z uvedených tabulek, je nejhodnotnější na 

botanický výskyt. Nejvíce druhů fauny a flory se nachází u přečerpávací stanice. Drobné 

tůně zarostlé okřehkem menším (Lemna minor) a nedeterminovaný hvězdoš (Callitriche 

sp.) tvoří centrální část lokality. Nevhodné pro rozvoj litorální vegetace jsou břehy, které 

jsou dosti strmé, nicméně se zde vyskytují kosatec ţlutý (Iris pseudacorus), sítiny (Juncus 

sp.), ţabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), chrastice rákosová (Phalaris 

arundinaceae) a některé ostřice (Carex sp.). 
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Obklopující lesní porost v centrální části má charakter luhu, ve kterém převaţuje 

vrba bílá (Salix alba) a olše lepkavá (Alnus glutinosa). Dále se tu v hojném počtu nachází 

také vrba křehká (Salix fragilis) a vrba jíva (Salix caprea). To na okraji lesíka roste z větší 

části vrba křehká (Salix fragilis) a bříza (Betula pendula), vzácněji se vyskytuje topol osika 

(Populus tremula) a jilm drsný (Ulmus glabra). Dominantou okolních lesních porostů je 

dub letní (Quercus robur), dalšími zástupci této lesní soustavy, i kdyţ v menším počtu jsou 

– jilm drsný (U. glabra), jilm vaz (Ulmus laevis), topol bílý (Populus albus) a  bříza 

(Betula pendula). Místy pak ojediněle jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor mléč (Acer 

platanoides), javor babyka (Acer campestre) a javor klen (Acer pseudoplatanus). 

V letním období dominuje v bylinném podrostu kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica), lopuchy (Arctium sp.), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), svízel přítula 

(Galium aparine), lipnice hajní (Poa nemoralis). Toto území se dále vyznačuje velkým 

mnoţstvím lián – opletníku plotního (Calystegia sepium) a chmele otáčivého (Humulus 

lupulus). Na okraji lesíku nacházíme další bylinný podrost, kterým je vikev hrachová 

(Vicia pisiformis). Tato rostlina je ohroţená a evidována v červeném seznamu cévnatých 

rostlin. Mezi dominanty v kategorii křovin řadíme šípek (Rosa canina agg.) či trnka 

(Prunus spinosa). 

Ruderální vegetace porůstá většinu zájmové lokality, patří sem například metlice 

trsnatá (Deschampsia cespitosa), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) dále pak mrkev 

obecná (Daucus carota), bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus), lopuchy 

(Arctium sp.), vratič obecný (Tanacetum vulgare) podběl lékařský (Tussilago farfara), 

komonice (Melilotus sp.) a spousty jiných běţných rumištních rostlin. Ruderální vegetace 

zarůstá také díky náletovým dřevinám a keři, kterými jsou například jiţ zmíněný šípek 

(Rosa canina agg.), ostruţníky (Rubus sp.) a bříza (Betula pendula). 

Významné jsou také nevyuţívané pozemky leţící ladem, tyto lokality jsou 

většinou silně degradované se spoustou rostlin, z nichţ jsou některé evidovány v červeném 

seznamu cévnatých rostlin jako ohroţené. Nachází se zde například chrastice rákosová 

(Phalaris arundinaceae), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), krvavec toten 

(Sanguisorba officinalis), sítina (Juncus sp.), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), kakost 

bahenní (Geranium palustre), tuţebník jilmový (Filipendula ulmaria) vzácně pak i výskyt 

ţluťochy lesklé (Thalictrum lucidum). 
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Zpravidla hustě zarostlé jsou linie odvodňovacích kanálů, zde se vyskytuje vrbka 

chlupatá (Epilobium hirsutum), orobinec širokolistý (Typha latifolia) a jiné mokřadní 

druhy. 

V zájmové lokalitě se nachází budova přečerpávací stanice, jejíţ součástí je 

rozpukaná havarijní betonová nádrţ s vodou. V blízkém okolí této stavby se nachází vlčí 

bob (Lupinus polyphyllus) či zvonek klubkatý (Campanula glomerata). Výsadba hrušní 

vzrůstá podél přístupové cesty, která je zpevněná a vede do zájmové lokality. Nalezneme 

zde i pole s kukuřicí. 

Celkový souhrn po důkladném průzkumu zájmové lokality zní takto. Bylo 

nalezeno 13 druhů ptáků z toho dle vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb. je 1 druh zvláště 

chráněný. Tímto chráněným druhem je ťuhýk obecný (Lanius collurio), avšak v těchto 

podmínkách a blízkém okolí je druhem poměrně obecným. Hnízdění vodních ptáků 

neumoţňuje vlastní nádrţ a jejich další přítomnost v jiné formě nebyla zaznamenána. 

Dále byl nalezen 1 druh plazů, jímţ je uţovka obojková (Natrix natrix). I ta patří 

mezi zvláště chráněné druhy dle jiţ zmíněné vyhlášky a k často pozorovaným druhům 

v této lokalitě. Ze savců byl vypozorován a nalezen taktéţ 1 druh, a to hraboš polní 

(Microtus arvalis).  

Jako poslední bylo zaznamenáno 5 druhů obojţivelníků, které byly nalezeny 

pouze v tůních s přírodními břehy. Čolek velký (Triturus cristatus), ropucha obecná (Bufo 

bufo), skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a skokan hnědý (Rana temporaria) jsou 

označovány jako zvláště chráněné druhy dle vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb. navíc čolek 

velký je druhem silně ohroţeným dle zavedených směrnic EU z důvodů vytváření soustavy 

NATURA 2000. 

Jelikoţ je v řešení moţná varianta spočívající v zátopě zájmové lokality, je 

důleţité doporučení záchranného transferu nalezených rostlin ţluťuchy lesklé (Thalictrum 

lucidum) na vhodnější náhradní stanoviště [7]. 
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Na Obr. 7 vidíme barevné vymezení hranic zájmového území a biocentra 

„V Kyjických lukách“. Zelenou barvou jsou vymezené hranice biocentra. 

 
Obr. 7: Zájmové území biocentrum "V Kyjických lukách" 
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3 Stanovení a vyhodnocení ovlivňujících faktorů na 

ohrožení biocentra při ukončení čerpání ve stávající 

čerpací stanici A1 

Faktorů, které ovlivňují povrchový lom Jan Šverma a zvláště pak biocentrum 

„V Kyjických lukách“, je velké mnoţství. Kaţdý faktor je ovlivněn na základě jiné 

klimatické podmínky či charakteristiky prostředí. Povrchový lom Jan Šverma je 

pozůstatkem po lomové těţbě, je tedy nutné si připomenout, ţe toto prostředí prodělalo 

spoustu změn, ať uţ vytvářením nových výsypek a odvalů, kdy sypané vrstvy nebyly ze 

stejné zeminy, ale byly tvořeny jílem, pískem a jinou navrstvenou zeminou, která se při 

hloubení jámy naváţela do okolí. Se změnou krajiny souvisí i působení slunečního záření, 

jeho působení a intenzita záření je ovlivněna vzhledem a úpravou terénu, ke které v dole 

docházelo.  

Dále je v řešení hydrosféra nebo-li vodstvo, ať uţ formou dešťových sráţek, 

přelivem ze sousedícího vodního díla Újezd či přítoky, které vznikly na základě svaţitosti 

terénu od Vrskmaně. Jeden přítok je součást původního odvodnění a ochrany povrchového 

lomu Jan Šverma před povrchovou vodou, který byl vybudován v rámci ochrany 

„montáţního místa velkostrojů Vrskmaň“ k odvedení povrchové vody do prostoru čerpací 

stanice A1. Druhým přítokem je budovaný odvodňovací příkop. Díky těmto faktorům 

dostává zájmové území dostatek závlahy. Proto zde vzniklo prostředí bohaté na zeleň, 

kterou tvoří pole, louky či různorodé lesní porosty včetně druhů vzácných i chráněných.  

V tomto prostředí se nachází i naše zájmové území – biocentrum „V Kyjických 

lukách“, které je tvořeno hlavně mokřady a tůněmi. Na tomto území dochází přirozeným 

způsobem k zahnízdění ţivočišných druhů ať ohroţených nebo neohroţených. Vzhledem 

k těmto třem faktorům působících na zájmové prostředí je v řešení riziko moţného 

zatopení. Mnoţství nashromáţděné vody ať z přítoků či díky dešťovým sráţkám v prostoru 

povrchového lomu Jan Šverma reguluje čerpací stanice A1, která díky odčerpávání 

přebytečné vody do řeky Bíliny zabraňuje zatopení zájmového území.  
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Dojde-li však k dlouhým obdobím dešťů, při kterých stoupne hladina řek a dojde 

k naplnění vodního díla Újezd, slouţí celý prostor povrchového lomu Jan Šverma jako 

zátopová oblast v případě havarijního přelivu z vodního díla Újezd. V tomto případě 

odčerpávání do řeky Bíliny nepřichází v úvahu, protoţe má jiţ maximální průtok vody na 

horní hranici svých moţností. V tomto případě krátkodobé zatopení biocentra není na 

škodu a nedojde k ohroţení ani fauny ani flory. V opačném případě při dlouhodobém 

zatopení je nutné stanovit variantu, která vyřeší záchranu biocentra „V Kyjických lukách“. 
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4 Variantní možnosti technického řešení 

Pro zachování biocentra „V Kyjických lukách“ byly navrţeny čtyři varianty 

řešení. Kaţdá z variant byla zpracována, či vyčíslena jak z pohledu technického řešení, tak 

z pohledu předpokládaných finančních nákladů na realizaci. Z navrţených variant bude 

vybrána optimální varianta, která zajistí ochranu stávajícího biocentra „V Kyjických 

lukách“ a zároveň umoţní vyřešení vodního reţimu v dané oblasti. 

4.1 Varianta č. 1 

Pro zachování biocentra se nabízí varianta současná. Tato varianta by nepřinesla 

s sebou ţádné změny, jelikoţ by se zachoval stávající reţim. Čerpací stanice A1 by se 

ponechala a i nadále by odčerpávala přebytečnou vodu a zabránila by tak zatopení 

zájmového území. Tím by se sice vyřešila záchrana biocentra, nikoliv však finanční 

stránka problému. Čerpací stanice A1 s sebou nese náklady související s provozem 

a údrţbou, přestoţe na tomto území jiţ neprobíhá těţba uhlí a čerpací stanice pozbyla své 

opodstatněnosti ve vztahu k provozu lomu. Stávající varianta je variantou, která řeší 

nynější problém, ale není variantou dlouhodobého charakteru. Tento stav zabraňuje 

investorovi s objektem dané lokality jakkoliv obchodně manipulovat, jelikoţ čerpací 

stanice A1, jako věcné břemeno, není pro případné zájemce o pozemek vyhovující. S koupí 

tohoto pozemku včetně věcného břemene vyvstávají další provozní náklady. Pro úplnost 

uvádím náklady na čerpání v minulých dvou letech. 

Tab. 7: Náklady čerpací stanice A1 

Přímé náklady 2008 2009 

spotřeba el. energie 157 883,20 Kč 153 275,10 Kč 

distribuce el. energie  69 786,30 Kč   76 644,20 Kč 

Ostatní náklady 337 562,90 Kč 296 678,40 Kč 

Celkem náklady 565 232,40 Kč 499 597,70 Kč 

Zdroj:[6] 

V ostatních nákladech se promítají kontroly pracovišť, údrţba, výměna čerpací 

techniky, správní reţie - tato sloţka je pohyblivá a činí cca 300 000,- Kč za rok dle 

náročnosti oprav. 
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4.2 Varianta č. 2 

V druhé variantě návrhu řešení je navrţeno zrušení čerpací stanice A1 bez dalších 

opatření odčerpávání přítoků. V případě této varianty se vychází z předpokladu, ţe díky 

přítokům a dešťovým sráţkám dojde k vytvoření vodní plochy s ustálenou hladinou, která 

bude časem vyrovnána díky součtu objemů přítoků a odparu z volné plochy hladiny. 

Výpočtem však bylo zjištěno, ţe při daném mnoţství současných přítoků by se vodní 

plocha hladiny ustálila aţ na výměře cca 60 ha, coţ je kóta 271 m n. m., která značí, ţe tato 

výška hladiny přesahuje moţnosti daného území a došlo by i k trvalému zatopení biocentra 

„V Kyjických lukách“. Dalším faktorem určujícím nevhodnost této varianty je skutečnost, 

ţe po naplnění tohoto prostoru povrchovou vodou, přestává být tento prostor havarijním 

prostorem pro případ přelivu vodního díla Újezd. Tuto situaci lze vyřešit a zajistit 

jednorázovým odčerpáním vody z dané lokality mobilní jednotkou čerpací stanice, tato 

varianta však není optimálním řešením, jelikoţ náklady na provoz by byly větší, neţ při 

zachování čerpací stanice A1. Jelikoţ však v této variantě dochází plánovaně k zatopení 

daného prostoru, je potřeba provést těsnění dna budoucí vodní zdrţe, coţ v našem případě 

znamená návoz cca 1 200 000 m
3
 těsnících jílů, které musí být hutněny. Těmto terénním 

úpravám musí předcházet majetkové vyrovnání s vlastníky a nájemci pozemků, provedení 

vykácení stromů a skrytí orniční vrstvy zeminy cca 400 000 m
3
. 

Tab. 8: Postupné kroky technického řešení u varianty č. 2 

Získání souhlasných stanovisek vlastníků pozemků - 

Vykácení dřevin cca 28 ha 12 500 000,-Kč 

Sejmutí orniční vrstvy cca 40 000 m
3
 9 500 000,-Kč 

Návoz zemin ze vzdálenosti do 10 km v objemu cca 120 000 m
3
 90 000 000,-Kč 

Hutnění zeminy 25 000 000,-Kč 

Celkem náklady za variantu č. 2 137 000 000,- Kč 

Zdroj:[9] 

Jako potřebná výparná plocha pro zachování vyrovnané bilance sráţky – výpar, je 

orientačním výpočtem stanovena plocha o rozloze 605 000 m
2
 (60,5 ha). V tomto výpočtu 

byly zohledněny veškeré přítoky do předmětné plochy, dešťové sráţky dané pro tuto oblast 

a odpar z volné hladiny daný pro tuto nadmořskou výšku. V následující tabulce je 

zpracován přehled výparných ploch a kolísání hladiny. 
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Tab. 9: Stanovení potřebné výparné plochy 

Navrţená výparná plocha Kolísání hladiny 

(m
2
) (m) 

50000 11,78 

100000 5,36 

150000 3,22 

200000 2,15 

250000 1,51 

300000 1,08 

350000 0,77 

400000 0,54 

450000 0,36 

500000 0,22 

550000 0,11 

600000 0,01 

605000 0,00 

650000 -0,07 

700000 -0,14 

750000 -0,21 

800000 -0,26 

Zdroj:[9] 

Tato varianta neřeší daný problém zachování biocentra z důvodu nemoţnosti 

odvedení přebytečné vody mimo tento prostor, jelikoţ potřebná velikost výparné plochy 

přesahuje prostorové moţnosti dané lokality. 

4.3 Varianta č. 3 

Další moţnou variantou je vytvoření vodní plochy při omezení čerpání z čerpací 

stanice A1. V rámci realizace se provede odstranění, respektive odklonění nadbytečných 

přítoků, čímţ se zmenší potřebná odparná plocha a bude vybudována vodní nádrţ, ze které 

budou nadbytečné vody odváděny do jímky čerpací stanice A1. Regulace přítoků do 

sanovaného prostoru by spočívala v odklonění dvou jiţ dříve zmíněných přítoků 

směřujících od obce Vrskmaň. Tyto nadbytečné přítoky by se odklonily a nasměrovaly do 

Zaječické nádrţe. Tato varianta je z pohledu zachování biocentra  „V Kyjických lukách“ 

příznivá, jelikoţ hladina vody bude díky čerpání ustálena na stanovené kótě 259 m n.m., 

přičemţ plocha vodní hladiny bude o rozloze cca 3 ha. Odkloněním přítoků bude dotace 

území zmenšena o cca 40%, coţ spolu s odparem z volné plochy sniţuje náklady na 

čerpání dle varianty č. 1 na polovinu. Vybudování vodní nádrţe bude provedeno 
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postupným prohloubením dna budoucí nádrţe, vytvořením břehové linie, dosypáním 

prostoru tak, aby nedocházelo k vytvoření okolních bezodtokových prostor.  

Tab. 10: Postupné kroky technického řešení u varianty č. 3 

Získání souhlasných stanovisek vlastníků pozemků - 

Vykácení dřevin cca 6 ha 2 000 000,-Kč 

Sejmutí orniční vrstvy cca 10 000 m
3
 1 300 000,-Kč 

Návoz zemin ze vzdálenosti do 10 km v objemu cca 60 000 m
3
 8 000 000,-Kč 

Hutnění zeminy 1 000 000,-Kč 

Celkem náklady za variantu č. 3 12 300 000,- Kč 

Zdroj:[9] 

Varianta  vybudování vodní nádrţe s hladinou na kótě  259 m n.m. s přepadem do 

jímky čerpací stanice A1 sice vyhovuje podmínce zachování biocentra „V Kyjických 

lukách“ i při havarijním přelivu z vodního díla Újezd, ale neřeší trvalé zastavení čerpání 

z daného prostoru. 

4.4 Varianta č. 4 

Poslední navrhovanou variantou je varianta ukončení čerpání na čerpací stanici 

A1 při vybudování vodní nádrţe s přepadem do řeky Bíliny. Tato varianta je technicky 

nejnáročnější, jelikoţ počítá s vybudování trubní propusti pod Ervěnickým koridorem 

s odtokem do odtrubněného koryta řeky Bíliny. V rámci této varianty by byla vytvořena 

vodní plocha s hladinou na kótě 262 m n.m., ze které by byla prostřednictvím odtokového 

objektu odváděna nadbytečná voda mimo daný prostor. Terénní úpravy budou spočívat 

v odtěţení zeminy z důvodu prohloubení budoucí nádrţe, čímţ dojde k zvýšení kapacity 

zadrţované vody. Tato zemina bude pouţita na vytvoření břehových valů, které budou 

plynule navazovat na okolní terén tak, aby nevznikala ţádná další bezodtoková pásma. 

Trubní propust, která bude napojena na výpustní objekt nádrţe, bude opatřena uzávěrem, 

který bude v případě havarijního průtoku vody v řece Bílině uzavřen. Tím sice můţe dojít 

k zatopení okolí vodní nádrţe, ale po opadnutí vody v řece můţe být bezproblémově 

zahájeno regulované odpouštění zatopeného území. Při krátkodobém zatopení biocentra 

nedojde k váţným škodám a ohroţení fauny či flory. 
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Tab. 11: Postupné kroky technického řešení u varianty č. 4 

Získání souhlasných stanovisek vlastníků pozemků - 

Vykácení dřevin cca 13 ha 6 000 000,-Kč 

Sejmutí orniční vrstvy cca35 000 m
3
 5 500 000,-Kč 

Návoz zemin ze vzdálenosti do 500 m v objemu cca 250 000 m
3
 25 000 000,-Kč 

Hutnění zeminy 12 000 000,-Kč 

Výpustní objekt s protlakem pod Ervěnickým koridorem 22 400 000,-Kč 

Celkem náklady za variantu č. 4 70 900 000,-Kč 

Zdroj:[9] 

Tato varianta technicky optimálně řeší jak zachování biocentra „V Kyjických 

lukách“ i při havarijním přelivu z vodního díla Újezd a současně řeší trvalé zastavení 

čerpání z daného prostoru 
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5 Výběr a rozpracování optimální varianty 

Porovnání výsledků řešení jednotlivých variant: 

Varianta 1:  Tato varianta splňuje podmínku ochrany Biocentra před zatopením 

povrchovou vodou, ovšem za předpokladu zachování čerpání na čerpací stanici A1. Tato 

varianta se také jeví z hlediska nákladů jako nejvýhodnější, ovšem pouze do stanovení 

časového horizontu nutnosti čerpat. Tím náklady přirozeně s časem rostou. Tyto náklady je 

třeba ještě cca po 5-ti letech navýšit o náklady spojené s rekonstrukcí čerpací jímky 

a jejího vybavení.  Dále není ani jasný vývoj cen energií, čímţ narůstají i přímé náklady.  

Varianta 2:  Tato varianta je z hlediska poţadavků na funkčnost daného prostoru 

zcela nevyhovující a to jak z pohledu zachování biocentra, kdy dojde k jeho trvalému 

zaplavení, tak i z pohledu havarijní zátopové oblasti v případě přelití vodního díla Újezd, 

kdy celý retenční prostor by byl jiţ naplněn vodou. Také náklady na vytvoření tak velké 

vodní nádrţe jsou jednoznačně nejvyšší ze všech navrţených variant. 

Varianta 3: Varianta splňuje podmínku ochrany Biocentra před zatopením 

povrchovou vodou za podmínky sice sníţeného a dá se říci sezónního čerpání, ale to 

nemění nic na skutečnosti, ţe bude neustále trvat povinnost vlastníka pozemku udrţovat 

v chodu čerpací stanici A1. Náklady vyobrazené viz. Graf 2, pak kaţdoročně porostou 

o přímé a provozní náklady spojené s čerpáním. 

Varianta 4:  Poslední navrhovaná varianta splňuje jak podmínku ochrany 

Biocentra před zatopením povrchovou vodou, tak moţnost zastavení čerpání a zrušení 

čerpací stanice A1 se zachováním moţnosti retenčního prostoru pro havarijní přeliv 

z vodního díla Újezd. Navrţené řešení vychází z koncepce vybudování vodní nádrţe 

s přepadem do řeky Bíliny. Toto technicky náročné řešení se jeví jako nejvýhodnější pro 

svůj trvalý charakter a provozní spolehlivost. 
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Varianta 3 Celkový přehled nákladů za terenní úpravy + přímé a ostatní náklady

Varianta 4 Celkový přehled nákladů za terenní úpravy + přímé a ostatní náklady

 

Graf 1: Porovnávací graf celkových nákladů variant 1, 2, 3, 4 

Popis grafu 1: 

U varianty č. 1, která je na grafu vyznačena červeně, vidíme v horizontu 

nastávajících 30 let, jak se náklady postupně navyšují. Částka, o kterou se náklady čerpací 

stanice A1 navyšují výhledově do dalších let je zvolena průměrem na částku 500 000,- Kč 

z let 2008 a 2009, kdy se tato částka pohybovala v tomto rozhraní dle Tab. 7. Tato částka 

je odhadní, protoţe v sobě nezahrnuje navyšování cen energií ani případnou rekonstrukci 

čerpací jímky, která bude potřeba zrealizovat za cca 5 let. 

U varianty č. 2, která je na grafu vyznačena ţlutě vidíme, ţe se po dobu 

nastávajících 30 let náklady nenavyšují. Jsou zde vyčíslené prvotní náklady za celkové 

terénní úpravy, které činní 137 000 000,- Kč dle Tab. 8. 

U varianty č. 3, která je na grafu vyznačena zeleně, vidíme v horizontu 

nastávajících 30 let, jak se náklady postupně mírně navyšují. Částka, o kterou se náklady 

čerpací stanice A1 navyšují výhledově do dalších let je zvolena na základě varianty č. 1 

průměrem, a to na poloviční částku 250 000,- Kč z let 2008 a 2009, kdy se tato částka 

pohybovala v tomto rozhraní dle Tab. 7. Tato částka je zvolena na poloviční hodnotu neţ-li 

varianta č. 1 z důvodu sezónního čerpání. I tato částka je pouze odhadní, jelikoţ v sobě 

nezahrnuje navyšování cen energií ani případnou rekonstrukci čerpací jímky, která bude 

potřeba zrealizovat za cca 5 let. 
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U varianty č. 4, která je na grafu vyznačena modře vidíme, ţe se po dobu 

nastávajících 30 let náklady nenavyšují, významným rozdílem oproti variantě č. 2 je 

poznatek, ţe náklady jsou mnohem niţší. Jsou zde vyčíslené prvotní náklady za celkové 

terénní úpravy, které činní 70 900 000,- Kč dle Tab. 11. Díky těmto skutečnostem vidíme, 

ţe kdyby graf postupoval v dalších letech, náklady u této varianty by zůstaly stále na stejné 

hodnotě a tato varianta, byť se to na první pohled nezdá, vychází jako nejoptimálnější. 
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Graf 2: Porovnávací graf přímých a ostatních nákladů variant č. 1, 3 

Popis grafu 2: 

U varianty č. 1, která je na grafu vyznačena červeně, vidíme v horizontu 

nastávajících 30 let, jak se přímé a ostatní náklady postupně navyšují. Částka, o kterou se 

náklady čerpací stanice A1 navyšují výhledově do dalších let, je zvolena průměrem na 

částku 500 000,- Kč z let 2008 a 2009, kdy se tato částka pohybovala v tomto rozhraní 

dle Tab. 7. Tato částka je odhadní, protoţe v sobě nezahrnuje navyšování cen energií ani 

případnou rekonstrukci čerpací jímky, která bude potřeba zrealizovat za cca 5 let. 

U varianty č. 3, která je na grafu vyznačena zeleně, vidíme v horizontu 

nastávajících 30 let, jak se přímé a ostatní náklady postupně mírně navyšují. Částka, 

o kterou se náklady čerpací stanice A1 navyšují výhledově do dalších let, je zvolena na 

základě varianty č. 1 průměrem, a to na poloviční částku 250 000,- Kč z let 2008 a 2009, 

kdy se tato částka pohybovala v tomto rozhraní dle Tab. 7. Tato částka je zvolena na 

poloviční hodnotu oproti variantě č. 1 z důvodu sezónního čerpání. I tato částka je pouze 



Lenka Borlová: Posouzení vlivu zrušení čerpací stanice na jiţ fungující lokální biocentrum. 

2010 27 

odhadní, jelikoţ v sobě nezahrnuje navyšování cen energií ani případnou rekonstrukci 

čerpací jímky, která bude potřeba zrealizovat za cca 5 let. 

5.1 Rozpracování varianty č. 4 jakožto nejoptimálnějšího řešení 

dané problematiky 

Vybudování vodní nádrţe s kótou hladiny 262 m n.m. o výměře cca 12 ha 

s vybudováním výpustního objektu navazujícím na potrubí protlačené tělesem Ervěnického 

koridoru a nátokem do řeky Bíliny, je koncepčně nejvýhodnějším a trvalým řešením 

přítoků povrchových vod do prostoru čerpací stanice A1. 

Způsob realizace: 

 V první fázi bude provedeno vykácení vzrostlých stromů a křovin na ploše cca 13 ha. 

Zároveň bude provedeno odstranění pařezů. Dřevo bude rozřezáno a odvezeno 

z plochy staveniště. Drobnější kmeny a větve budou zpracovány na dřevní štěpku 

a později vyuţity při biologické rekultivaci. 

 Na ploše určené pro vybudování vodní nádrţe bude provedeno sejmutí orniční vrstvy 

(pouze v místech, kde je orniční vrstva vyvinuta). Tato bude deponována na provozním 

depu a následně bude vyuţita pro rekultivaci plochy zasaţené terénními úpravami. 

 Dno budoucí vodní nádrţe bude prohloubeno tak, aby se hloubka budoucí vodní nádrţe 

pohybovala mezi 3 aţ 5-ti metry, tj. na kótu 257 m n.m. Vytěţená zemina bude pouţita 

na vyrovnání a zestrmnění budoucího břehu vodní nádrţe, aby bylo zabráněno 

přílišnému rozlití hladiny. Břehy budou navazovat na původní terén plynule, aby 

nedocházelo k tvorbě lokálních bezodtokových pásem. 

 Dno nádrţe bude povezeno 0,5 m mocnou vrstvou těsnících jílů, které budou zhutněny, 

aby nedocházelo ke styku vody s podloţím. 

 Bude proveden protlak potrubí tělesem Ervěnického koridoru. Protlačené potrubí bude 

ve spádu cca 0,5% - 1%, aby byl zajištěn odtok, ale musí být také dodrţena výpusť nad 

hladinou řeky Bíliny. 
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 Vybudovaný výpustní objekt, na který navazuje protlačené potrubí, bude opatřen 

uzávěrem pro případ havarijního průtoku vody v řece Bílině. 

 Plocha terénních úprav nad hladinou nádrţe o výměře cca 7,5 ha bude urovnána, 

povezena 0,3 m mocnou vrstvou zúrodnitelných zemin a předána k biologické 

rekultivaci. 

 Rekultivace bude provedena formou trvalých travních porostů se skupinovou výsadbou 

dřevin. 

 

Obr. 8: Cílový stav zájmového území 
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6 Závěr 

V úvodu této práce byly charakterizovány geologické směry, a to hlavně 

z pohledu těţby uhlí a jejích následků na krajinu v těchto lokalitách. Dále byla popsána 

a vymezena zájmová lokalita povrchového lomu Jan Šverma, kde jiţ těţba neprobíhá 

a očekávají se zde revitalizační a rekultivační úpravy území. V současném stavu bylo 

zjištěno, ţe na povrchovém lomu Jan Šverma se díky neaktivní těţební činnosti neuplatní 

plnohodnotně čerpací stanice A1, která byla zřízena pro odčerpávání povrchových vod ze 

zájmového území při těţbě uhlí. Dále bylo z dostupných materiálů zjištěno, ţe se na 

zájmovém území nachází biocentrum „V Kyjických lukách“, které skýtá spoustu 

chráněných či ohroţených druhů fauny a flory dle vyhlášky MŢP č. 395/1992 Sb., z toho 

jeden druh je dokonce silně ohroţeným dle zavedených směrnic EU z důvodů vytváření 

soustavy NATURA 2000. 

Vzhledem k tomuto zjištění bylo potřeba navrhnout varianty, které posoudí moţné 

následky, při zrušení čerpací stanice A1. Posuzovala jsem celkem čtyři navrţené varianty. 

Kaţdá z variant byla zpracována, či vyčíslena jak z pohledu technického řešení, tak 

z pohledu předpokládaných finančních nákladů na realizaci. Přímé a ostatní náklady byly 

posuzovány v horizontu následujících 30 let, aby bylo zřejmé, která varianta bude 

z dlouhodobého charakteru nejvýhodnější a nejoptimálnější. Tyto náklady byly vyobrazeny 

do sloupcových grafů pro lepší a jasnou přehlednost a orientaci. Z navrţených variant byla 

vybrána optimální varianta, která zajistí ochranu stávajícího biocentra „V Kyjických 

lukách“ a zároveň umoţní vyřešení vodního reţimu v dané oblasti. Vybraná varianta č. 4 

byla posuzována nejenom z pohledu ekonomického a technického řešení, ale také 

z enviromentálního pohledu na řešenou oblast, jakoţto na území návratu přírody a lidí 

do posttěţební krajiny. Varianta č. 4 naplňuje navázání zemědělsky obhospodařované půdy 

se sukcesním biocentrem, kde bude k dispozici dostatek vláhy, ale na druhé straně 

nevyvstává nebezpečí trvalého zatopení. 
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