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ANOTACE 

Ústředním tématem mé bakalářské práce je rekultivační proces, zabývající se 

odstraňováním pozůstatku důlní činnosti. Úvodem je pohled zpět do historie těţby 

hnědého uhlí v oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Tato bakalářská práce se 

zabývá návrhem lesnické rekultivace, popisem a vyuţitím rychlerostoucích dřevin 

v oblasti výsypek – lokality Merkur. Závěrem se věnuji nejbliţší budoucnosti 

realizace rekultivační činnosti v dané oblasti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Rekultivace, Důl, Historie, Rychlerostoucí dřeviny, Výsadba  

SUMMARY 

Core topic of my bachelor thesis is recultivation process concerned with removing of 

mining activity remains. The introduction part is retrospection to the history of 

brown coal mining in The North Bohemian brown coal field. This bachelor thesis is 

engaged in forest recultivation proposal, description and usage of fast-growing woody 

plants in the area of mine dumps - Merkur locality. In the conclusion I am focused on 

the nearest future of recultivation activity realization in the given area. 

KEYWORDS 

Recultivation, Mine, History, Fast-growing woody, Outplanting 
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ÚVOD 

Všichni dobře víme, ţe člověk je tvor velice zvídavý a vede ho touha za poznáním. 

Je to právě touha, která nás stále nutí vymýšlet a hledat něco nového. Kromě touhy nás 

také často dokáţe ovlivnit i obyčejná závist. A tak stále bádáme, zkoumáme a vymýšlíme 

nové věci, kterými bychom si ulehčili práci a zajistili si blaho a pohodlí. Bohuţel, ale toto 

blaho, po kterém tak touţíme, nás občas a v posledních letech bych řekla častěji, vede 

nepříliš dobrou cestou. Mnoho lidí jde bohuţel jen směrem dopředu a to co po sobě 

zanechávají často moc neřeší. Z mého pohledu je to ale velká škoda, protoţe bychom se 

měli opravdu zamyslet nejen nad tím čeho jsme dokázali, ale také bychom měli věnovat 

větší pozornost tomu, co tu po nás zůstane.  

Moţná by nebylo na škodu zamyslet se nad tím, jestli opravdu ke svému 

spokojenému ţivotu potřebujeme tolik věcí a hlavně energie. Protoţe energie z čehosi 

pochází. V dnešní době je převáţná většina energie tvořena výhradně z přírodních zdrojů. 

Tyto zdroje jsou však neobnovitelné a bohuţel nejsou bezedné.  Z mého pohledu není třeba 

se aţ tak dalece zabývat tím, ţe skoro za domem mi leţí zdevastovaná krajina. Podle mého 

názoru je třeba si uvědomit, ţe bez uhlí bychom si jen stěţí uţívali elektrické energie. 

Neváţíme si toho, ţe máme doma teplo a světlo. 

Zde je prioritní to, ţe výhledově se zničené krajině vrátí její nenahraditelná tvář. 

Krajina se ale sama od sebe do původního stavu vrátí jen stěţí, a proto je potřeba 

cílevědomě a s pečlivostí věnovat pozornost rekultivačním celkům. 

Pojem rekultivace můţeme také chápat jako aktivní obnovu a tvorbu půdního fondu 

v oblasti, která byla devastovaná nejen hornickou činností. Rekultivovat je potřeba tak, aby 

jednotlivé části nové krajiny do sebe funkčně i strukturálně zapadaly, a také aby nové 

plochy respektovaly nejen přírodní ale i sociální a ekonomické podmínky dané oblasti. 

Ţivotní prostředí dostávalo zabrat zejména v pánevních oblastech severočeského kraje. 

 Dnes uţ naštěstí vidíme na kaţdém kroku, a to nejen v Podkrušnohoří, ţe z 

bývalých šachet vznikají nová jezera. I v Krušných horách na zdravém lesním porostu, se 

ţivotní prostředí radikálně zlepšuje. Ten kdo projíţdí krajinou severočeské hnědouhelné 

pánve, vnímá zpravidla spíše jen těţbu a s ní spojenou devastaci krajiny. Nově vzniklá 

pole, lesy, sady a jezera bere jako něco samozřejmého. Jen málo lidí se zamyslí nad tím, ţe 
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za vnik této nové krajiny bychom měli být vděční především dlouholeté práci desítek 

odborníků, mnoha stovek lidských rukou. Bohuţel se mezi námi najdou i lidé, kteří tuto 

činnost nevidí, anebo spíše vidět nechtějí. Moţná je tíţí vzpomínky na rodnou vesničku, ve 

které dlouhá léta ţili, a díky postupu lomu muselo dojít k jejímu zbourání.  Moţná z těchto 

důvodů nechtějí vidět úpornou a především úspěšnou snahu o nápravu krajiny. Druhou 

pravdou je to, ţe bez energetických zdrojů se neobejdeme, ale bez krásné přírody se nám 

bude ţít jen těţce. 
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1 HISTORIE HORNICTVÍ VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ 

1.1 Popis a charakteristika území  

Základ geologické stavby Chomutovska byl poloţen v prvohorách, kdy v období 

karbonu a permu došlo k mohutnému variskému vrásnění spojenému s výstupy hlubinných 

i výlevných magmatických hornin. Na samém úpatí Krušných hor leţí severočeská 

hnědouhelná pánev. Je uloţena v rozsáhlé kotlině ohraničené na severu pásmem právě 

Krušných hor, na jihovýchodě českým středohořím, ze dvou stran ji obepíná řeka Labe a 

Doupovské hory. Otevřena zůstává jen směrem do Ţatecké plošiny. Mezi údolím pánve a 

náhorní částí Krušnohorského masívu je výškový rozdíl 250 aţ 900 metrů. Hlavním 

nerostným bohatstvím severočeské hnědouhelné pánve je, jak uţ ostatně napovídá samotný 

název, mocná sloj hnědého uhlí. V průměru dosahuje mocnost 25 metrů, ve střední 

nejbohatší části aţ 40 metrů. V západní části pánve kolem Chomutova se uhelná sloj štěpí 

na několik lávek, které se při západním okraji opět sbíhají [6]  

1.2 Historie dolu Merkur   

Důl Merkur byl situován asi 1 km severovýchodně od obce Milany původně jiţ v  

1. polovině 19. století pod názvem Josef Karolína František, později jenom Josef. Brzy byl 

však opuštěn. Aţ v 70. letech 19. století, z iniciativy firmy Poschl a Pehner došlo 

k obnovení. Teprve v r. 1904 byl znovu otevřen pod názvem Bernard. Po vytvoření 

těţařstva Merkur v r. 1912 důl nesl toto jméno. Hlavním předmětem těţby byla aţ 8,5 m 

mocná sloj uloţená v hloubce kolem 80 m. Uhlí se dopravovalo asi 500 m dlouhou 

lanovkou k překladišti na trati Prunéřov – Březno. Ještě před vypuknutím hospodářské 

krize byl důl nečekaně zastaven, přestoţe v důlním poli bylo ještě 1,5 milionu tun 

dobyvatelných zásob. K znovu obnovení těţby se přistoupilo po druhé světové válce v    

50. letech. Těţbě hnědého uhlí postupně předcházely po gelologických výzkumech 

demoliční procesy a bourání několika vesnic, pod nimiţ se nalézala největší zásoba 

hnědého uhlí. Do elektráren vybudovaných poblíţ lomu se uhlí dopravovalo pomocí dráhy 

a později pomocí pásových dopravníků [7]  
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Obrázek 1: Dvojče – „výsypka“ Merkur – těžba, snímek z roku 1970 
1
 

1.3 Výstavba elektráren 

Vzhledem k tomu, ţe se na lomu Merkur těţilo hnědé uhlí, došlo k postupné 

výstavbě tepelných elektráren pro odbyt tohoto nerostného bohatství. Jako první se začalo 

s výstavbou tepelné elektrárny, která dostala název Tušimice I. Tato elektrárna začala být 

budována v  roce 1960 a mohla se pochlubit šesti bloky o jednotlivém výkonu 110 MW a 

celkovém výkonu 660 MW. První blok této elektrárny se uvedl do chodu v roce 1963 a 

poslední blok byl zprovozněn v roce 1964. Ještě neţ došlo k dostavbě Elektrárny Tušimice 

I, započaly práce na tepelné elektrárně Prunéřov s celkovým počtem šest bloků, kaţdý o 

výkonu 110 MW. Poslední blok této elektrárny se vybudoval a do provozu se uvedl v roce 

1968. Mezitím probíhala výstavba tepelné elektrárny Tušimice II se čtyřmi bloky o 

jednotlivém výkonu 200 MW. První blok se spustil v roce 1974 a jako poslední přišla na 

řadu v roce 1977 výstavba elektrárny Prunéřov II. S pěti bloky o jednotlivém výkonu 

210 MW tato elektrárna byla dokončena v roce 1982 [7]  

                                                 
1
 Zdroj: Osobně věnoval - Ing. Stanislav Štýs 
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Obrázek 2: Pohled na výsypky Merkur a v pozadí - Elektrárna Tušimice   
2
 

1.4 Krajinný ráz – lokalita Merkur 

Jiţ zrekultivované plochy lokality Merkur (viz příloha č. 1) obklopuje z jedné 

strany královské město Kadaň, v němţ jsem se narodila a stále v něm ţiji.  Na 

jihovýchodní straně této lokality stojí elektrárna Tušimice II, v dřívější době zde fungovala 

i ETU I, která jiţ doslouţila. Elektrárna Tušimice II je postavena přímo u zdroje paliva - 

Doly Nástup Tušimice. Umístění elektrárny v centru výskytu hnědého uhlí s pasovou 

dopravou od těţebních strojů, je hlavní předností lokality Tušimice, neboť zde zcela 

odpadají náklady za dopravu uhlí po ţeleznici. To významně sniţuje výrobní náklady a 

řadí elektrárnu mezi nejefektivnější provozy v České republice.  

Východní okraj jiţ zrekultivovaných ploch je lemován koridorem pásových 

dopravníků a také se zde nachází homogenizační skládka (viz příloha č. 2). Při 

homogenizaci na vstupu skládky je uhlí ukládáno tak, aby byla v objemu celé skládky 

(nebo sektoru) zajištěna konstantní a známá kvalita. Toho je dosaţeno postupným 

ukládáním o různé kvalitě na určené místo podle mnoţství a kvality předem uloţeného 

                                                 
2
 Zdroj: Osobně věnoval - Ing. Stanislav Štýs 
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uhlí, čímţ se dosáhne optimálně definovaného obsahu v rámci určené lokace. V rámci 

homogenizační skládky jsou popeloměry umisťovány na pásových dopravnících před 

vstupem uhlí na skládku pro určení kvality. Uhlí pokračuje dále na skládkových strojích 

pro zjištění skutečného mnoţství a kvality ukládaného do dané lokace a dále na výstupu 

skládky pro ověření účinnosti a správnosti homogenizace. Na severní straně jiţ 

zrekultivovaných ploch se nachází tzv. Letiště EPRU I. a úloţiště popelovin. 

Na výsypkových plochách označovaných jako lokalita Merkur je realizovaná 

zemědělská, lesnická, hydrická a ostatní rekultivace. Při provádění zemědělské rekultivace 

byly nejprve provedeny terénní úpravy, navezená ornice o mocnosti 0,5m z předpolí před 

postupem lomu. Dále na   těchto plochách byl realizován přípravný agrocyklus, jehoţ 

součástí byla příprava půdy (organické hnojení,   zaorání, vláčení, smykování) a výsev 

zemědělských plodin (oves, vojtěška, jetelotravní směsi, hořčice na zelené   hnojení). Na 

plochách lesnické rekultivace byly přímo do upravené plochy (bez naváţky ornice) 

vysázené sazenice (olše lepkavá a šedá, modřín opadavý, borovice lesní, topol osika, jeřáb 

ptačí, třešeň ptačí, jabloň lesní). 

V současné době krajinu tvoří nejen zemědělská pole a louky, ale jsou zde vidět 

vzrostlé stromy borovic, bříz, modřínů, topolů a dalších dřevin. Na jiţ zrekultivovaných 

plochách je vidět obrovská pečlivost díky, které zde vnikla opravdu moc krásná příroda. 

 Člověka neznalého tohoto kraje, by jistě ani nenapadlo, ţe ještě v nedávné době 

zde fungoval povrchový lom, na kterém bylo k vidění mnoho velkostrojů.  Zrekultivované 

plochy na sebe dokonale navazují a tvoří krajinu, která skutečně funguje tak, jak má. Je 

tedy třeba jednoznačně potvrdit, ţe účel rekultivace, která zahrnuje lesnickou a 

zemědělskou rekultivaci byla provedena na dotčených plochách po povrchové těţbě 

hnědého uhlí do plánovaného stavu podle souhrnného plánu sanace a rekultivace, a došlo 

k začlenění do okolní krajiny tak, ţe je moţné tyto plochy vyuţívat k hospodářským a 

ostatním účelům.  
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Obrázek 3: Pohled na zrekultivované výsypky Merkur v pozadí Krušné hory3 

Nechybí tu ani přírodně vzniklé vodní plochy, kde s oblibou hnízdí divoké kachny 

a jiné druhy ptactva. Zřejmě se v této lokalitě vyskytují i srnky a jiná divoká zvěř, neboť 

jsou zde vybudovány dřevěné posedy a tak soudím, ţe i myslivci si v této lokalitě přijdou 

na své.  Vybudování těchto lokalit dalo určitě obrovskou práci a snaha všech pracovníků, 

kteří se podíleli na vybudování této nové krajiny je znát na kaţdém kroku a pohledu, neboť 

v této lokalitě jiţ není památky po velkolomu, který se zde nacházel. Jediné co mi tu chybí 

je vybudování cyklostezky, kterou by jistě hojně vyuţívalo mnoho lidí, kteří ţijí v blízkém 

městě Kadani. Věřím tomu, ţe cyklostezky by vyuţilo mnoho lidí i z nedalekého města 

Chomutov, jelikoţ v současné době se dá jezdit na kole pouze po rychlostní silnici, která se 

stává čím dál tím víc nebezpečnější. Kdo ví, moţná se i já dočkám podobného projektu a 

věřím, ţe si na tento nápad vzpomenou i další. Na to si ale ovšem budeme muset ještě pár 

let počkat, a to minimálně do té doby dokud se v lomu bude těţit drahocenné hnědé uhlí, 

bez něhoţ bychom se jen těţko obešli. 

  

                                                 
3
 Zdroj: Vlastní fotografie pořízená v březnu roku 2011 
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2 OBNOVENÍ KRAJINY - REKULTIVACE 

2.1 Nejvýznamnější poţadavky na rekultivace 

Doly rekultivaci zajišťují v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití 

nerostného bohatství a s řadou dalších předpisů orientovaných na zemědělství, lesnictví, 

výstavbu, ochranu přírody a přírodního prostředí. Rekultivace jsou nedílnou součástí 

důlního procesu. V důsledku odtěţení důlního materiálu, došlo k velkoplošné devastaci 

krajiny. Dle horního zákona je organizace provádějící těţbu uhlí na lomu povinna vytvářet 

finanční rezervy pro znovu obnovení původního rázu krajiny. Nejvýznamnější poţadavky 

na rekultivace jsou především takové, aby krajina zůstala ekologicky vyváţená. Za 

nejúčinnější stabilizační prvky jsou povaţovány zejména: výsadba lesů, parků, lesoparků a 

vodních ploch. Dále je třeba krajinu tvořit tak, aby byla ekonomicky efektivní. Musejí v ní 

být zastoupeny vysoce produktivní formy zemědělských rekultivací. Podstatná je rovněţ 

kvalita rekultivovaných půd, ve kterých by měly být zastoupeny bakterie, houby a další 

mikroorganismy, na nichţ je závislý ţádoucí koloběh látek [8]  

2.2 Metody rekultivační činnosti 

Během několika desítek let byla ve spolupráci s mnoha vědeckými pracovišti 

vypracována a do praxe uvedena specifická soustava rekultivačních metod členěných do 

několika etap. Nejprve proběhne tzv. přípravná etapa, která probíhá v podobě 

průzkumných, koncepčních a projektových aktivit jiţ během těţby a je orientována na 

vytváření vhodných podmínek pro vlastní rekultivaci. Následuje technická etapa 

rekultivací, která je zaměřena na technickou úpravu daného území. Tato etapa zahrnuje 

práce, které se zabývají zejména pečlivou přípravou, jako je třeba úprava plošin výsypek 

pro zemědělskou činnost. Jedná se především o úpravu sklonu svahů, tyto úpravy jsou 

potřebné pro lesnickou rekultivaci. Sklony svahů jsou navrhovány tak, aby zde došlo k co 

nejpřijatelnějším podmínkám pro zdárný růst nově vysázených dřevin. Další důleţitou 

činností je také úprava vodního reţimu tak, aby bylo umoţněno vsáknutí vody do 

rekultivačního profilu. Je důleţité, aby docházelo ke správnému odtoku sráţkových vod. 

V praxi nejvíce vyuţívané jsou zejména čtyři základní způsoby rekultivací. Jsou to 

především rekultivace:  zemědělské, lesnické, hydrologické a ostatní. V podstatě se jedná o 
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tři podskupiny prací. Práce s lesními dřevinami jako je například zakládání lesů, lesoparků, 

parků, doprovodné zeleně a zemědělské alternativy, kde je v rámci rekultivací obnovován 

zemědělský půdní fond formou tvorby polí, luk a ovocných sadů. Dále pak jde o práce 

spojené s rekultivační výstavbou prostor určených k rekreaci a vyuţívání volného času, 

budováním sportovišť v okolí vodních ploch[4][2].  

Za jeden z nejdůleţitějších činitelů ovlivňující provádění biologické rekultivace 

v podmínkách vytvářených nově vzniklých půd – antropozemí na výsypkách lze povaţovat 

vlastnosti vytvářeného půdního profilu, který je ovlivněn jiţ v průběhu tzv. technické 

rekultivace, která se provádí terénními a dalšími úpravami za účelem omezení erozí a 

neţádoucích sesuvných procesů. Jde zde také o vytváření půdního prostředí s příznivými 

chemickými a ostatními půdními vlastnostmi pro následný vývoj vegetace. Dalšími 

ekonomickými hledisky je vyuţívají skrývky humusových horizontů, jakoţ i sprašové 

hlíny, slínovců a různých dalších průmyslových kompotů, včetně vyuţití elektrárensky 

upravených popelovin, které jsou zbytkem po spalování uhlí. Odpady organického původu 

se můţou za určitých podmínek vyuţívat po dalším zpracování a stát se nejen významným 

zdrojem humusu v půdě. Můţou také plnit funkce protierozní a upravovat vodní reţim 

půdy[4].  

Výčet prvků rekultivační technologie není zdaleka vyčerpávající. Přesto je z něho 

zřejmé, ţe rekultivace jsou profesně velmi pestrou činností zasahující do mnoha dalších 

oborů a profesí [4]  

2.3  Heterogenita půdních vlastností  

Půdní pokryv představuje velice heterogenní systém s výraznou proměnlivostí jak 

v čase, tak zejména v prostoru. Variabilita půdních vlastností ovlivňuje moţnosti vyuţití 

půdy, její úrodnost, i to jak plní půda své funkce mimoprodukční. Patří mezi ně 

hospodaření s vodou v krajině, ovlivňování koloběhu ţivin a dalších látek. Antropogenní 

půdy vzniklé lidskou činností, tzn. půdy rekultivované na výsypkách po povrchové těţbě 

hnědého uhlí, mají hlavní vliv na půdní vlastnosti a jich variabilitu způsob rekultivace a 

druhu pouţitých materiálů, jak minerálních, výsypkových zemin, tak organických, kde má 

velký vliv případný překryv. Způsob rekultivace a na něm závislé půdní charakteristiky 
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rekultivovaných půd pak určují moţné zemědělské, lesnické či jiné vyuţívání těchto 

ploch[9]. 

Výsledkem statického zpracování, geostatického zpracování, variogramů a 

krigingové mapy lze určit půdní vlastnosti. Ve vybrané lokalitě převládají půdy těţké a 

velmi těţké s vysokým obsahem jemných, jílnatých částic, a naopak s nízkým obsahem 

hrubších částic písčitých. Těţší zrnitostní sloţení znamená předpoklady pro vyšší 

vododrţnou schopnost a vyšší schopnost zadrţovat ţiviny a jiné látky. Současně to ale 

znamená velmi omezenou propustnost půd pro vodu, omezené provzdušnění, ztíţený vývoj 

půdní organické hmoty a nepříznivé technologické vlastnosti. Mezi které patří zejména 

vysoká přilnavost a soudrţnost. Podobný charakter však mají nejen rekultivované půdy, ale 

většinou i přirozené půdy ve sledované oblasti[9].  

Pro zkvalitnění půd se všeobecně doporučuje projevit snahu o zvýšení mnoţství 

organické hmoty v půdě dostatečným organickým hnojením, a také věnovat větší 

pozornost vodnímu a vlhkostnímu reţimu těchto půd s ohledem na omezenou propustnost 

a nebezpečí povrchového zamokření. Pokud by i přes veškerá úsilí přeci jen došlo 

k zamokření, je potřeba zajistit dostatečný odtok a následně provést kypření půdy [9]  

3 NÁVRH REKULTIVACE – alternativní řešení 

Rekultivace bude provedena na území nacházejícím se na výsypkách – lokalita – 

Merkur. Přesněji se v tomto návrhu - alternativního řešení jedná o lokalitu Merkur XX. Na 

tomto území je jiţ navrţena rekultivace zemědělská a to o rozloze 33,46 ha a rekultivace 

lesnická o rozloze 28,26 ha. Předmětem tohoto návrhu je vytvořit namísto zemědělské 

rekultivace, rekultivaci lesnickou s pouţitím rychlerostoucích dřevin.  

 Výsypky v části tohoto prostoru se začaly vytvářet s postupem třetího skrývkového 

řezu bývalého lomu Merkur s rozšířením do prostoru bývalého lomu Březno. Následně 

v rámci nového dobývacího prostoru překryl postup výsypek nové těţební lokality. 

Technická rekultivace bude z větší části respektovat úpravy provedené v rámci stabilizace 

výsypkového tělesa provozem. 

 Celý prostor této výsypky vytváří jakýsi okraj kolem homogenizační skládky uhlí, 

která bude v provozu do konce ţivotnosti celého lomu. V blízkém okolí homogenizační 
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skládky dochází k velké prašnosti. Z tohoto důvodu je vhodné svahy kolem spodního 

výsypkového stupně zalesnit a oddělit celý prostor skládky uhlí od okolních rekultivací. 

Obdobným způsobem je řešen i západní okraj homogenizační skládky v rámci rekultivace 

Merkur IX.  

 Pro realizaci tohoto návrhu bude potřeba vybudovat komunikační sítě, které 

umoţní přístup k jednotlivým plochám tak, aby navazovaly na jiţ zrealizované rekultivační 

plochy. Podél nově vybudovaných komunikačních přístupových cest budou budovány 

příkopy, které budou slouţit k odvodnění. Pro lesnickou rekultivaci navrhuji rychlerostoucí 

dřevinu - japonský topol. Pro výsadbu japonských topolů jsem se rozhodla proto, ţe jejich 

pěstování není náročné. Při pěstování rychlerostoucích dřevin dochází ke zkvalitnění 

podmínek ţivotního prostředí, a také nám pěstování těchto dřevin přináší vyuţití 

v energetice, papírenství a dřevařském průmyslu. 

 

3.1 Popis dřeviny 

Japonský topol představuje v České republice nejrozšířenější pěstovanou rychle 

rostoucí dřevinou. Jedná se konkrétně o kříţence topolu černého, který je pěstován po 

celém evropském kontinentu, s topolem Maximowičova, jehoţ původ je aţ na dalekém 

ostrově Sachalin. Rychle rostoucí dřevina – Japonský topol je se svou schopností růstu, 

adaptabilitou a nenáročností na pěstování efektivním řešením pro získání dřevní hmoty. Po 

kaţdé sklizni kmen znovu obrůstá a jediným pravidlem pro zachování kontinuity porostu je 

ponechání pouze nejsilnějšího výhonu. Plantáţe Japonského topolu mají při efektivním 

vyuţití ţivotnost 20-25 let.  Nejdůleţitější potřebou Japonského topolu je hodně vláhy, ale 

bez problémů snese i letní vysoké teploty. Ani jeho sázení není nikterak náročné, stačí 

pouhé zasázení sazenic, které jsou předpěstované z tzv. řízků. Japonský topol má 

významnou výhodu a tou je, ţe dospělosti dosahuje aţ kolem 8 roku po výsadbě, takţe při 

těţbě po 5 a 6 letech nedojde k jeho vysemenění. Pro jejich zdárný a zdravý růst je potřeba 

především slunce a voda, ale na druhou stranu dokáţe tato dřevina přeţít i dvouměsíční 

sucho, coţ je výborná vlastnost vzhledem k našim klimatickým podmínkám [1]  
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Obrázek 3: Alej Japonských topolů (JATOP)
4
 

3.2 Technologický postup výsadby 

Před zahájením výsadby navrhuji daný prostor celoplošně zorat do hloubky cca 

15 cm za účelem potlačení bureně, provzdušnění a urovnání půdy. Před úpravou bude 

nanesen postřik přípravkem ROUNDUP. Návazně na předešlý postup bude provedeno 

celoplošné hnojení organickým hnojivem. Výsadbu dřevin navrhuji provést v měsíci 

březen – duben, dle klimatických podmínek. Jednotlivé uvedené činnosti bude třeba 

načasovat tak, aby vysazené kultury nebyli výrazně ohroţené vláhovým deficitem. Proto je 

nutné výsadbu provést po výraznější dešťové sráţce. Sazenice dřevin budou vysázeny 

ručně do jamek o něco větších, neţ je obal i se substrátem. Šíři řádků doporučuji v rozmezí 

1,6 – 2,0 m a vzdálenost rostlin na řádku 0,5 - 1,0 m. Na 1 ha se všeobecně doporučuje 

vysázet 8 000 kusů sazenic. Sázeny by měly být jen rostliny v předepsané kvalitě tzn. 

nepoškozené, nejevící ţádné známky napadení hmyzem, plísní, houbami apod. s průměrně 

kvalitně rozvinutým kořenovým systémem. Pouţity budou pouze dobře rostoucí jednoroční 

sazenice, které nejeví známky mechanického poškození. 

V prvním roce po výsadbě bude provedeno celoplošné mechanické propracování 

povrchu půdy, jednak diskováním do hloubky 5-10 cm, k tomuto účelu bude pouţita 

                                                 
4
 zdroj: http://www.jatop-topoly.cz/fotogalerie/category/2-fotografie-japonskeho-topolu 

http://www.jatop-topoly.cz/fotogalerie/category/2-fotografie-japonskeho-topolu
http://www.jatop-topoly.cz/fotogalerie/2-fotografie-japonskeho-topolu/detail/131-japonskytopol
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dostupná mechanizace, a pak bude následovat ruční okopávání. Ruční okopávání navrhuji 

provádět alespoň 40 cm okolo sazenice. Bude tak činěno zejména, aby došlo ke sníţení 

výparu vody z povrchu, a také tento okop bude slouţit jako prevence proti biologickým 

škůdcům. V prvním roce také dojde ke kontrole stavu porostů. Boj s plevely je v prvních 

dvou letech pěstování Japonského topolu ta nejdůleţitější a nejnáročnější činnost. 

Zanedbáním této činnosti by mohlo dojít k malým přírůstkům, k nerovnoměrným 

přírůstkům, anebo dokonce k úplnému uhynutí rostlin. Plevely Japonskému topolu 

zásadním způsobem ubírají v nadzemní části světlo a v podzemní části vláhu a ţiviny. 

Proto je třeba veškeré plevely systematicky a nekompromisně likvidovat, aby byla plantáţ 

zcela čistá.  

Ve druhém roce po výsadbě navrhuji provést opět řádné propracování půdy. 

Okopávka se provede v období vegetace pouze jednou, za účelem omezení 

evapotranspirace, růstu bureně. Okopávka by měla být mělká, aby nedocházelo 

k poškozování nových adventivních kořínků v okolí krčku sazenic.  

Ve třetím roce dojde k propracování půdy. Bude provedena třikrát a to tak, ţe dojde 

k ručnímu okopávání kolem sazenic. Je velice důleţité v prvních čtyřech letech pečlivě 

sledovat, jak se porostu daří. Je třeba zajistit pravidelné hnojení a postřiky proti případným 

škůdcům nebo plísním.  

Pro ochranu mladých sazenic proti okusu zajíci nebo rozrýváním divokými prasaty 

navrhuji daný prostor oplotit. Oplocení navrhuji provést ve vzdálenosti 2 m od hranice 

plochy. Oplocení navrhuji na okraji po celém obvodě pletivem, které bude nataţeno na 

dřevěné kůly, které budou naimpregnovány proti zemní vlhkosti a které budou vsazeny do 

země. Kůly navrhuji ve standardní velikosti a to v průměru 200 mm a délky nejméně 2,8 

m, hloubka usazení kůlu by neměla být menší neţ 1,0 m. Jelikoţ se do prostoru výsadby 

bude muset pravidelně vstupovat, bude potřeba vybudovat nejméně jeden vysazovací pruh 

a to nejméně tři metry dlouhý. Vysazovací  pruh bude osazen ráhnem, za který bude 

moţno celý díl uchopit a sejmout. 

V měsíci červnu a červenci po třetím roce pěstební péče navrhuji provést inventuru 

v zaloţené kultuře a z výsledků bude navrţena následná pěstební péče na další roky. 
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3.3 Vyuţití japonských topolů 

Japonský topol je určen k produkci dřevní suroviny, nejčastěji štěpky, vyuţívané 

zejména pro energetiku, ale i pro papírenství a biorafinerie. Ve světě se zejména uplatňují 

tzv. výmladkové plantáţe rychlerostoucích dřevin a tak představují novou formu 

hospodářství. Regenerační výmladkové schopnosti vybraných klonů topolů umoţňuje 

opakované sklízení bez potřeby zaloţení nového porostu. Ve světě byla tato metoda 

s velkým úspěchem realizována např. v Severním Irsku, Anglii a Švédsku. V Evropě se 

štěpka stala velmi ţádaným biopalivem v teplárnách a velkých elektrárnách[1].  

Dřevo japonského topolu patří mezi měkká dřeva. Svou výhřevností však naprosto 

zaskočí. Japonské dřevo dosahuje daleko vyšší výhřevnosti, neţ třeba například hnědé uhlí.  

Výmladkové plantáţe jsou z hlediska hospodaření přijatelným zdrojem a představují 

pozitivní vliv na ţivotní prostředí[1].  

Při pěstování japonských topolů zatím nebyl zaznamenán ţádný negativní faktor, 

který by ovlivňoval kvalitu ţivotního prostředí. Nedochází ani k ovlivňování sloţení půdy. 

Naopak pěstováním těchto rychle rostoucích dřevin dochází ke zkvalitnění půdy, neboť 

opad listí zajišťuje přirozené organické hnojení, které příznivě působí na drobnou půdní 

faunu[1]. 

 Jedním z dalších způsobů vyuţití dřevní hmoty Japonského topolu je výroba pelet. 

Pelety jsou malé vysušené granule rozdrcené dřevní hmoty slisované pod obrovským 

tlakem, jedná se o šetrné palivo jak z pohledu ekologického tak ekonomického. Pelety při 

hoření vyprodukují minimální mnoţství oxidu uhličitého. Ve srovnání s jinými palivy mají 

dřevěné pelety mnohonásobně vyšší účinnost spalování a navíc po vyhoření zůstává 

minimum popela, který se dá skvěle vyuţít, jako např. zahradní  hnojivo[1]. 

 Další nemalou výhodou porostů rychle rostoucích dřevin je, ţe poskytují také 

dobré podmínky pro budování hnízdišť pro ptactvo a také poskytují úkryt pro jiné 

ţivočichy [1]  
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Obrázek 4: Sklizeň Japonských topolů (JATOP)
5
 

Závěrem lze konstatovat, ţe důsledné vyuţívání vhodných pozemků pro komerční 

pěstování Japonských topolů a následná výroba biomasy- energetické štěpky pro potřeby 

místní energetiky, neznamená nebezpečí devastace stávajících přírodních zdrojů, ale 

naopak vytváří předpoklady pro jejich lepší vyuţívání [1]  

 

4 VÝHLED ROKU 2011 – lokalita Merkur 

Plán sanace a rekultivace pro rok 2011 reaguje na věcné změny, ke kterým dochází 

ve vývoji báňského provozu, v územním plánování a v poţadavcích státní správy a 

samosprávy obcí. Vychází z předpokladu, ţe při změnách krajinných struktur v důsledku 

hornické činnosti, dochází nejen k devastaci rozsáhlého území. V rámci následné sanace a 

rekultivace je moţné a nutné vytvářet novou komplexní krajinu s novým reliéfem a 

novými funkcemi. Při zdařilém řešení můţe mít tato nová krajina vyšší kvalitu neţ krajina 

z období před zahájením těţby. Prostorové členění jednotlivých druhů rekultivací se řídí 

                                                 
5
 Zdroj: http://www.jatop-topoly.cz/fotogalerie/category/2-fotografie-japonskeho-topolu 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/drevni-stepka-zelena-hneda-bila
http://www.jatop-topoly.cz/fotogalerie/category/2-fotografie-japonskeho-topolu
http://www.jatop-topoly.cz/fotogalerie/2-fotografie-japonskeho-topolu/detail/126-japonskytopol
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zásadou účelnosti a funkčnosti celého budoucího systému tím, ţe sdruţuje plochy pro 

obhospodařování do větších celků a zároveň umoţňuje propojení ekologicky stabilnějších 

lesních porostů do souvislých pásů[11].  

Dominantní vodní plochou v řešeném území se stane krajinářsky významná vodní 

nádrţ Tušimice, která vznikne zaplavením deprese v území mezi homogenizační skládkou 

a koridorem uhelných odtahů.  Vznikne tak nádrţ Tušimice, která bude mít výměru 

35,51 ha. Z krajinotvorného hlediska jsou velmi důleţitým prvkem také malé vodní plochy 

a toky, které budou významnou součástí i budoucích rekultivovaných ploch[11]. 

 

 

Obrázek 5: Dvojče – výsypka Merkur – zrekultivováno, snímek z roku 2010
6
 

Svoji funkci mohou splnit zejména za předpokladu, ţe se budou nacházet ve stavu 

blízkému přírodě. Stojaté i tekoucí vody by proto měly být koncipovány co nejpřirozeněji, 

s cílem zajistit dobrou ekologickou stabilitu těchto systémů. V průběhu rekultivace území 

dotčeného těţbou se proto počítá se zřizováním akumulačních a sedimentačních nádrţí 

přírodního charakteru, které budou vyuţívány v průběhu zatápění zbytkové jámy a po 

ukončení napouštění se stanou trvalou součástí vodohospodářského systému. Kromě těchto 

                                                 
6
 Zdroj: Osobně věnoval – Ing. Stanislav Štýs 
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budovaných nádrţí budou na území v určité míře ponechány i samovolně vzniklé vodní 

plochy v terénních depresích a vhodným způsobem budou začleněny do revitalizované 

krajiny[11].  

 

Tabulka 1: Plán rekultivace území dotčeného těžbou dolů Nástup Tušimice (SDAS)
7
 

Plán rekultivace SD, a.s. - Doly Nástup Tušimice - LOKALITA MERKUR 

Akce Výměra (ha) 
zahájená ukončená 

Název zemědělská lesnická hydrická ostatní celkem 

Merkur VII   2,2     2,2 1990 2012 
Merkur IX   11,89     12,11 2002 2016 
Merkur XI   5,29   0,22 5,29 1995 2011 
Merkur XIV   18,48     18,48 1998 2013 
Merkur XV   7,89   0,57 8,46 1998 2013 
Merkur VX   6,69     6,69 1999 2015 
Merkur XVI 14,06 5,77   0,52 20,35 2003 2020 
Merkur XVII 30,66 34,77 0,1 1,95 67,48 2005 2022 
Úložiš. letiště 35,6 69,22   7,55 112,37 2007 2022 
Merkur XIX 19,54 27,04   0,07 46,65 2008 2024 
Merkur XVIII   38,95   0,1 39,05 2009 2025 

4.1 Rekultivace zahajované v roce 2011 – lokalita Merkur 

V roce 2011 budou do rekultivace zařazeny další uvolněné plochy na výsypce 

Merkur a bude se jednat o následující akce: 

Níţe uvedená etapa rekultivace navazuje na severní hranici akce Merkur XIX, na 

homogenizační skládku a na koridor pásových dopravníků. Jedná se o území, které bude 

pro rekultivační činnost uvolněno v roce 2011. Členění jednotlivých ploch navazuje na 

předchozí akci, na rovinných plochách bude provedena zemědělská rekultivace, svahové 

partie budou zalesněny.  Zemědělská rekultivace je plánována do roku 2016, lesnická bude 

pokračovat aţ do roku 2026 [11]. 

 

 

                                                 
7
 Zdroj: (Severočeské doly a.s. Chomutov) – vlastní zpracování 
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Merkur XX  

Plocha rekultivace celkem  61,72 ha   

z toho zemědělská  33,46 ha 

lesnická    28,26 ha 

 

Další plocha ve střední části výsypky Merkur, která navazuje na předchozí akci a 

rozšiřuje rekultivované plochy severním směrem. Vzhledem k tvaru a členitosti terénu je 

na celé ploše navrţeno zalesnění. Akce bude realizována ve stejných termínech jako 

předchozí[11]. 

 

Merkur XXI  

Plocha rekultivace celkem  30,71 ha   

z toho lesnická   30,71 ha 

 

4.2 Rekultivace rozpracované – lokalita Merkur 

V roce 2006 byly ukončeny rekultivační práce na celkové výměře 102,7803 ha. Na 

několika dílčích plochách o níţe uvedené výměře však lesnická výsadba dosud nesplňuje 

podmínky zajištěné kultury lesního porostu, a proto na těchto plochách bude pěstební péče 

pokračovat.  Toto prodlouţení je plánováno do roku 2012. Jedná se o tuto lokalitu:[11]. 

 

Merkur VII 

Plocha rekultivace celkem 2,20 ha   

z toho lesnická  2,20 ha 
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Další Plocha se nachází na svahu mezi východní hranicí rekultivace Merkur VIII a 

homogenizační skládkou. Rekultivační práce byly zahájeny v roce 2002, v současné době 

na lesnické rekultivaci pokračuje pěstební péče. Práce jsou plánovány do roku 2016[11]. 

 

Merkur IX 

Plocha rekultivace celkem  12,11 ha 

z toho  lesnická   11,89 ha 

ostatní     0,22 ha 

 

Lesnická rekultivace plochy Merkur XI o výměře 24,46 ha byla provedena na části 

výsypky Merkur leţící mezi hrází sloţiště popela „Letiště“ a asfaltovou spojovací 

komunikací Prunéřov - Tušimice. Rekultivace byla zahájena na podzim 1995, následně 

proběhl přípravný agrocyklus a v roce 1997 byla realizována základní výsadba. Převáţná 

část rekultivace o výměře 19,17 ha byla na konci roku 2008 ukončena. Z plochy XI. etapy 

však bylo vyčleněno území o výměře 5,29 ha vymezené hrází sloţiště 

popela, odvodňovacím příkopem a retenční nádrţí, kde jsou lesní porosty značně 

nevyrovnané.  S ohledem na tento stav bude pěstební péče na těchto porostech pokračovat 

do konce roku 2011[11]. 

 

Merkur XI 

Plocha rekultivace celkem  5,29 ha   

z toho lesnická   5,29 ha 

 

Rekultivační práce byly zahájeny v roce 1998, dvouletý přípravný agrocyklus  byl 

ukončen v roce 2000. Na zemědělské rekultivaci byl realizován pětiletý meliorační 

agrocyklus, který byl v roce 2005 ukončen. Na lesnické rekultivaci proběhla na podzim 

2001 základní výsadba, rekultivační práce budou pokračovat do roku 2013[11].   
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Merkur XIV 

Plocha rekultivace celkem  18,48 ha 

z toho  lesnická  18,48 ha 

                

Rekultivace Merkur XVI byla zahájena v roce 2003.  Vzhledem k tomu, ţe tato 

akce byla zařazena do financování z fondu ekologických škod podle usnesení vlády č. 

272/2002, byl další postup prací závislý na rozhodnutí Ministerstva financí o zařazení akce 

do výběrového řízení. Technická etapa, jejíţ součástí jsou terénní úpravy, výstavba 

přístupových cest a odvodňovacích příkopů a pováţky ornicí, byla v roce 2008 ukončena. 

Následně byla na zemědělské a lesnické rekultivaci zahájena etapa biologická. 

Projektované ukončení zemědělské rekultivace se předpokládá v roce 2011, lesnická 

rekultivace bude pokračovat do roku 2020[11]. 

 

Merkur XVI 

Plocha rekultivace celkem 20,35 ha 

 z toho zemědělská  14,06 ha 

 lesnická   5,77 ha 

 ostatní pl.   0,52 ha 

 

Další plocha leţí v severozápadní části výsypky Merkur, kde navazuje na 

rekultivaci Merkur XVI, západní hranici tvoří úloţiště EPRU Severní lom. Je zde 

plánována zemědělská a lesnická rekultivace tak, ţe zemědělské plochy budou zaloţeny na 

rovinných partiích v severovýchodní i západní části lokality. Na svaţitých plochách 

proběhne lesnická rekultivace[11].  

V průběhu technické etapy budou odstraněny bezodtoké deprese a urovnány 

plošiny a prudké svahy, sklon plošin je navrţen od 0,5% do 10%, svahy budou upraveny 

do max. sklonu 25 %. Dále bude zřízena přístupová komunikace o celkové délce 1 058 m. 

Plochy určené pro zemědělskou rekultivaci budou povezeny ornicí v objemu 5 000 m
3
/ha. 

Po navezení ornice a jejím zapravení do povrchové vrstvy bude povrch srovnán vláčením a 
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smykováním a bude zahájen meliorační agrocyklus. Na lesnicky rekultivovaných plochách 

bude po provedených úpravách zahájena základní výsadba. Práce na zemědělské 

rekultivaci jsou plánovány do roku 2012, na lesnické do roku 2022[11]. 

Merkur XVII 

Plocha rekultivace celkem  67,48 ha 

z toho zemědělská  30,66 ha 

 lesnická   34,77 ha 

 hydrická     0,10 ha 

 ostatní      1,95 ha 
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Obrázek 6: Provedené rekultivace po ukončení těžby
8
 

 

 

 

Na výše uvedeném obrázku je zakreslena situační dispozice prostoru, který zde 

vznikne po ukončení těţby hnědého uhlí.  Současný dobývací prostor se nachází mezi 

městy Kadaní a Chomutovem (viz příloha č. 3). V okolí lomu zůstalo zachováno několik 

desítek vesnic. Po ukončení těţby zde vznikne nová lokalita, která bude vyuţívána nejen 

pro lesnické a zemědělské účely ale bude zde také vybudováno například velké jezero 

v blízkosti Chomutova, u jehoţ břehu vznikne rekreační oblast[11]. 

                                                 
8
 Zdroj: http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=565 
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5 REKULTIVACE - STATISTICKÉ ÚDAJE  

5.1 Výhled rekultivací do roku 2050  

Jak jiţ bylo řečeno, doly rekultivaci zajišťují v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb. 

o ochraně a vyuţití nerostného bohatství a s řadou dalších zákonů orientovaných na 

zemědělství, lesnictví, výstavbu, ochranu přírody a přírodního prostředí. Rekultivace jsou 

nedílnou součástí důlního procesu, v důsledku odtěţení důlního materiálu, došlo 

k velkoplošné devastaci krajiny. Dle horního zákona je organizace provádějící těţbu uhlí 

na lomu povinna vytvářet finanční rezervy pro znovu obnovení původního rázu krajiny. 

  

 

Graf č.1: Rekultivace celkem – výhled do roku 2050
9
 

Výše uvedený graf nám procentuelně zobrazuje tvorbu rekultivačních činností 

v lokalitách Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Jiţ na první pohled je zřejmé, ţe nejvíce 

převládá rekultivace lesnická a naopak nejméně vyuţívanou rekultivací se stává 

rekultivace ostatní. 

                                                 
9
 Zdroj: http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=1550 
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5.2 Čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, v platném znění, 

ukládá důlní organizaci zajistit sanaci a rekultivaci všech pozemků dotčených těţbou. 

Za sanaci se povaţuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a všech 

územních struktur. K zajištění sanace a rekultivace je organizace povinna vytvářet rezervu 

finančních prostředků. Čerpání finančních prostředků z rezervy na sanace a rekultivace 

upravuje ustanovení § 37a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění. Finanční rezerva 

je určena výlučně na vypořádání důlních škod, resp. pro sanaci a rekultivaci pozemků 

dotčených těţbou výhradních loţisek [10]. 

 

 

Graf č. 2: Čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace
10

 

 

Výše uvedený graf nám představuje čerpání finančních rezerv na sanace a 

rekultivace v oblasti Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina v letech 1991 aţ 2010.

                                                 
10

 Zdroj: http://www.sdas.cz/showdoc.do?docid=1550 a interních zdrojů SD a.s. 
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6  ZÁVĚR 

Na závěr bych chtěla poukázat na důleţitost rekultivačních činností, neboť krajina 

v okolí byla v minulých desetiletích velmi silně devastována lidskou činností.  Nyní je 

potřeba věnovat značné úsilí tomu, aby se přírodě vrátila její nenahraditelná tvář. Zásluhou 

rekultivačních činností je znovu obnovená krajina, která je nejen krásná na pohled, ale 

splňuje i svou funkční stránku. Na výsypkách je hojně vyuţívána především lesnická a 

zemědělská rekultivace.  

Z mého pohledu bychom se měli zajímat i o ekonomické vyuţívání 

rekultivovaných ploch. Na základě této úvahy navrhuji v této bakalářské práci pěstování 

rychlerostoucích dřevin a jejich vyuţití v energetice nebo papírenském průmyslu. Je 

samozřejmě jasné, ţe nelze těchto rychlerostoucích dřevin vyuţívat jako hlavního zdroje 

pro energetiku, ale jako příměs k hnědému uhlí nebo vyuţití těchto dřevin v papírenském 

či dřevařském průmyslu. Tato myšlenka se mi zdá být více jak reálná. Rostliny a zejména 

dřeviny pěstované pro potřeby cílené produkce energeticky vyuţitelné biomasy je moţné 

vyuţít ke zlepšení fungování krajiny. V navrhované lokalitě Merkur XX by rychlerostoucí 

dřeviny slouţily i jako clona proti velké prašnosti, která vzniká provozováním 

homogenizační skládky uhlí, nacházející se v blízkosti této lokality. V původním návrhu je 

plánovaná lesnická, ale i zemědělská rekultivace. Vzhledem k tomu, ţe homogenizační 

skládka uhlí zde bude fungovat do konce ţivotnosti lomu, měli bychom se nad tvorbou 

zemědělské rekultivace v lokalitě Merkur XX více zamyslet. Přiznejme si, kdo by s chutí 

konzumoval zaprášené plodiny, které se v této lokalitě budou do konce fungování lomu 

pěstovat.  

Další výhodou pěstování rychlerostoucích dřevin je především vyuţití jejich 

účinných vlastností pro zkvalitnění podmínek ţivotního prostředí, ochrany přírody a tvorby 

krajiny. A v neposlední řadě je moţno konstatovat, ţe důsledné vyuţívání vhodných 

pozemků pro komerční pěstování Japonských topolů neznamená nebezpečí devastace 

stávajících přírodních zdrojů, ale naopak vytváří předpoklady pro jejich lepší vyuţívání. 



Petra Pokorná: Rekultivace po těţbě na Kadaňsku 

 

Literatura a jiné pouţité zdroje 

[1] JATOP - Japonské topoly nejen pro celou rodinu. [Online] http://www.jatop-

topoly.cz. 

[2] KRYL, Václav a FRÖHLICH, Emil. 2002. Zahlazení hornické činnosti a 

rekultivace. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. str. 79. ISBN 80-

248-0111-6. 

[3] PECH, Karel, BLÁHOVÁ, Oldřiška a DIRNER, Vojtěch. 1992. Ochrana 

životního prostředí. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1992. str. 234. 

ISBN 80-7078-141-6. 

[4] Severočeské doly a.s., Rekultivace-Ţivotní prostředí-Budoucnost. 

[5] ŠTÝS, Stanislav a kolektiv. 1981. Rekultivace území postižených těžbou nerostných 

surovin. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. str. 678. 

[6] Podkrušnohoří a hnědouhelná pánev. [Online] www. krusnohorsky.cz 

[7] DOLY NÁSTUP TUŠIMICE, Uhlí je vzácný nerost, Tiskárny Havlíčkův Brod, str. 

136 

[8] Štýs S., Helešicová L: Proměny měsíční krajiny, Praha 1992, článek zveřejněn na 

www.cemost.cz/rekultivace 

[9] ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, Heterogenita půdních vlastností 

na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Nástup Tušimice, Praha, listopad 2008 

[10] Doc. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. (1999). ČESKÉ HORNÍ PRÁVO. Ostrava: 

MONTANEX a.s.ISBN 80-7225-033-7 

[11]  SOUHRNÝ PLÁN DOLY NÁSTUP TUŠIMICE, aktualizace pro rok 2011 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cemost.cz/rekultivace


Petra Pokorná: Rekultivace po těţbě na Kadaňsku 

 

Seznam tabulek  

Tabulka 1: Plán rekultivace území dotčeného těţbou dolů Nástup Tušimice (SDAS)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petra Pokorná: Rekultivace po těţbě na Kadaňsku 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Dvojče – „výsypka“ Merkur – těţba, snímek z roku 1970  
Obrázek 2: Pohled na výsypky Merkur a v pozadí - Elektrárna Tušimice    
Obrázek 3: Alej Japonských topolů (JATOP) 

Obrázek 4: Sklizeň Japonských topolů (JATOP) 
Obrázek 5: Dvojče – výsypka Merkur – zrekultivováno, snímek z roku 2010 
Obrázek 6: Provedené rekultivace po ukončení těţby 

 



Petra Pokorná: Rekultivace po těţbě na Kadaňsku 

 

Seznam grafů  

Graf 1: Rekultivace celkem – výhled do roku 2050 
Graf 2: Čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petra Pokorná: Rekultivace po těţbě na Kadaňsku 

 

Seznam příloh 

Příloha 1: Celková mapa rekultivovaných oblastí Doly Nástup Tušimice    
Příloha 2: Přehledná situace rekultivované oblasti 
Příloha 3: Přehledná situace lomu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


