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Anotace 

Diplomová práce se zabývá možnými variantami rekultivace Dolu Nástup 

Tušimice, zvláště pak zbytkovou jámou Libouš. 

Práce hodnotí varianty po stránce technické a ekonomické a také z hlediska 

dopadu resp. Přínosu pro životní prostředí 

Klíčová slova: rekultivace, povrchová těžba, hydrogeologie, ekologie, technologie 

dobývání. 

 

 

 

Summary 

The dissertation deals with possible variant sof reclamation at the mini Nastup 

Tušimice, especially the residual pit Libouš . 

The work evaluates variants in technological and economic aspects, and too from 

the point of view of impal resp. benefit to the enviroment. 

Klíčová slova: reclamation, stripminig, geology, ecology, technologie mining. 
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Seznam použitých zkratek 

POPD           Plán otvírky, přípravy a dobývání 

DNT             Doly Nástup Tušimice 

VEP              Vedlejší energetický odpad 

EPRU            Elektrárna Prunéřov 

ETU               Elektrárna Tušimice 
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1. Úvod 
Ve své diplomové práci jsem se zabývala problematikou zahlazení lomové 

činnosti, pojmem rekultivace a popisem jednotlivých typů z  hlediska krajinotvorby.  

Zmínila jsem zde i legislativu spojenou s  rekultivací a nastínila jsem obsah plánu 

rekultivace. 

 

Vybrala jsem si tři varianty zahlazení zbytkové jámy Libouš na Dolu Nástup 

Tušimice. A to variantu se zatopením zbytkové jámy na kótu 255m.n.m., druhou se 

zatopením zbytkové jámy na kótu 275,2m.n.m. a v té třetí jsem navrhla lesnickou 

rekultivaci.  

 

V každé z variant jsem popsala parametry dotčeného území, postup při rekultivaci 

a doplnila o orientační výpočet financí potřebných na rekultivaci. 

 

V závěru své práce jsem všechny varianty porovnala, zhodnotila jejich 

ekonomicko-technickou stránku a dopad na životní prostředí. 
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2. Charakteristika zájmové oblasti 

2.1. Stručná geologie a stratigrafie 

Zájmové území se nachází uvnitř dobývacího prostoru Tušimice (viz.příloha č.1). Území je 

situováno na Z až JZ od Chomutova v Ústeckém kraji na katastrech obcí Ahníkov, Březno, 

Černovice, Družkovice, Kralupy u Chomutova, Krbice, Místo, Prunéřov, Spořice a Tušimice. 

Z geologického hlediska náleží do Mostecké pánve západního  geomorfologického celku 

Chomutovsko-teplické pánve). Jedná se o plochou pahorkatinu, mírně ukloněnou od 

severozápadu k jihovýchodu. Na severu je pánev ohraničená prudce se zvedajícími svahy Krušných 

hor. V rámci ZZ Libouš (1985) byla pro zkoumané území nově vypracovaná účelová stratigrafie 

terciéru.(  viz.tabulka  č. 1. ) [6]   

Tabulka  č. 1 : Účelová stratigrafie terciéru 

souvrství vrstvy poloha facie 

 libkovické oxidovaný horizont  

  šedých monotónních 
jílovců 

 

  šedých jílovců bez 
montmorillonitu 

 

  hnědých 
bituminózních jílovců 

 

 holečnické svrchní uhelná  

 svrchní část svrchní neuhelná písčitá 

   jílovitá 

  střední uhelná  

Mostecké  spodní neuhelná písčitá 

(viz.příloha č.5)   jílovitá 

  spodní uhelná  

 holešická spodní část svrchních písčitých jílů písčitá 

   jílovitá 

  svrchních uhelných 
jílovců 

 

  spodních písčitých 
jílovců 

písčitá 

   jílovitá 

  spodních uhelných jíl. uhelná 

   zelenošedých jílovců 

   písčitá 

 střezovské  vulkanitu s.s 

   vulkanoklastik 

   splachu z vulkanokl. 

   hornin bez vulk. přím. 
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 Starosedelské souvrství  

Horniny starosedelského souvrství byly prokazatelně zastiženy pouze 

v propadlině u Libouše. Jde o pestré maarové sedimenty - naspodu vulkanické brekcie , 

následují písčito-jílovité sedimenty , svrchu jsou pelity s cca 15m mocnou slojí jílovitého 

uhlí . Tato sloj sice splňuje podmínky využitelnosti, ale vzhledem k úložným poměrům 

(hloubka uložení) ji nepovažujeme za součást ložiska. [6]   

 Mostecké souvrství (viz.příloha č.5) 

Střezovské vrstvy 

Střezovské vrstvy sedimentovaly v několika faciích, jejichž charakter a rozšíření 

jsou dány primární členitostí území a jeho vzdáleností od zdroje vulkanického materiálu. 

V oblasti přilehlé krušnohorskému svahu dominuje dotace vulkanického materiálu 

z lokálních zdrojů a s tím je spojená značná petrografická pestrost vulkanogenních 

sedimentů. Pro zbylou část území je charakteristická dotace z velkých vulkanických center 

( Doupov, oblast Střezovského hřbetu ) a tudíž i petrograficky „klidnější“ regionální 

charakter sedimentů. [6]   

Vulkanity se vyskytují v několika vulkanických centrech, které jsou vázány na 

křížení tektonických linií. Petrograficky se jedná o převážně silně zjílovělé bazanity. Facie 

vulkanoklastik obklopuje vulkanická centra. Je tvořena pestře zbarvenými, často 

sideritizovanými tufy a tufity s polohami tufitických jílovců s vložkami brekcií. Facie 

splachů z vulkanoklastik je tvořena pestře nebo šedozeleně zbarvenými tufitickými jílovci . 

Plynule přechází do facie vulkanoklastik. Facie hornin bez vulkanické příměsi se vyskytuje 

v oblastech, do kterých nebyl vyvrhován ani splachován vulkanický materiál. Ve facii jsou 

zastoupeny různé typy jílovců s vložkami písků, uhelných jílovců a lokálně i 

sladkovodních vápenců. Ukončení sedimentace střezovských vrstev je spojeno se 

slábnutím sopečné činnosti. Hranice s holešickými vrstvami je neostrá,  místy je přechod 

faciální . [6]   
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 Holešické vrstvy  

Holešické vrstvy se usazovaly v tektonicky predisponovaném sedimentačním 

bazénu vymezeném na S „prahem“ krystalinika, na Z a JZ  vulkanity Doupovských hor a 

Střezovského hřbetu. Na V pokračovala sedimentace plynule na Mostecko. Při sedimentaci 

docházelo k postupnému zaplňování a zarovnání primárně členitého  sedimentačního 

bazénu, ze kterého vyčnívaly elevace odolnějších hornin krystalinika a vulkanitů. Po 

počáteční petrograficky pestré sedimentaci lokálního charakteru   postupně došlo k jejímu 

uklidnění a svrchní část vrstev („hlavní sloj“) má již v celém  zájmovém území 

pravidelnou stavbu. [6]   

Uhelná sedimentace byla v celé oblasti Chomutovska silně ovlivňovaná přínosem 

klastického materiálu od J až JV z prostoru tzv. žatecké delty. Díky tomu došlo 

k rozštěpení vrstev do poloh, lišících se navzájem obsahem  klastického materiálu. Směrem 

k SZ přínos slábnul, až postupně zanikl. Konečným důsledkem tohoto trendu je tzv. 

jednotná uhelná sloj. Holešické vrstvy se ve smyslu účelové stratigrafie dělí na dvě části a 

dále na devět poloh a řadu facií. [6]   

Spodní část holešických vrstev 

Ve spodní poloze uhelnatých jílovců  se projevila členitost pánevního dna, která 

spolu s  obecným trendem zjemňování sedimentace od JV k SZ vedla ke vzniku tří facií : 

Písčitá facie je tvořena světle šedými prachovitými až písčitými jílovci s polohami 

jílovitých písků a nepravidelně vyvinutou polohou  (slojkou) uhelnatých jílovců. [6]   

Facie zelenošedých jílovců je nejrozšířenější a tvoří ji zelenošedé až hnědošedé 

proklouzané drobivé prachovité jílovce, často sideritizované, s hojnými rostlinnými 

zbytky. V jílovcích je vyvinuta nepravidelná a nesouvislá slojka uhelnatých jílovců. [6]   

Facie uhelná vznikala v místech s minimálním přínosem klastického materiálu. 

Nejvýrazněji je vyvinuta v bývalém d.p. Kralupy, kde je reprezentována tzv. spodními 

sloji. Ostatní výskyty , např. u Spořic a u Libouše , nemají praktický význam . [6]   

Spodní sloj se vytvořila v depresi ohraničené ze tří stran elevacemi krystalinika. 

Pouze na JV plynule přechází do facie. Na S spodní sloj přímo nasedá na podložní horniny 
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krystalinika, zároveň na ni nasedá přímo sloj hlavní. Směrem k  J a JV pak mocnost 

„meziloží“ narůstá až na 38,3 m (KB 60). Spodní sloj dosahuje maximální mocnosti přes 

20m (KB 214 – 20,5 m ). Na rozdíl od hlavní sloje nemá pravidelnou vertikální stavbu . 

Sloj je tvořena lesklým silně gelifikovaným xyliticko-detritickým uhlím s lasturnatým 

lomem . [6]   

Spodní poloha písčitých jílovců  

Písčitá facie je vyvinuta na JV zájmového území. Je zde tvořena světle šedými, 

jemnozrnnými až středně zrnitými písky, jílovitými písky, písčitými jílovci. Směrem k SZ 

přechází do jílovité facie, dále pak při postupném zmenšování mocnosti vykliňuje . [6]   

Svrchní poloha uhelnatých jílovců  má daleko pravidelnější vývoj. Je tvořena 

uhelnatými a uhelnými jílovci, na S místy až bilančním jílovitým uhlím. Svrchní poloha 

písčitých jílovců má stejný charakter, členění  a vývoj jako poloha. [6]   

Svrchní část holešických vrstev   

Svrchní část holešických vrstev představuje vlastní ložisko hnědého uhlí a je 

v praxi označována jako hlavní sloj. Dělíme ji na tři  polohy uhelné, označované jako sloje,  

a dvě polohy neuhelné, tvořící jejich meziloží (svrchní a spodní). [6]   

Uhelné polohy  

Maximální kvality dosahují uhelné polohy na SZ lokality, kde jsou tvořeny 

převážně uhlím. Neuhelné polohy jsou tu nezřetelné  (v uhelném vývoji) a celá svrchní část 

holešických vrstev tak vytváří sloj bez zřetelné vnitřní stavby označovanou jako „jednotná 

sloj“. Směrem k  JV dochází k postupnému vyčleňování a zvýrazňování neuhelných poloh. 

Ve stejném směru dochází i k postupnému štěpení uhelných poloh, přičemž přibývá 

jílovitého uhlí na úkor uhlí, objevují se četnější proplástky uhelných jílovců. V důsledku 

štěpení je sloj na JV tvořena rychle se střídajícími vrstvičkami uhelných a neuhelných 

hornin . [6]   

Hlavním petrografickým uhelným typem na lokalitě je xylitický detrit, méně se 

vyskytuje detrit. Pásky a čočky xylitu dosahují obvykle mocnosti 0,5 - 5,0 cm. V méně 

kvalitních částech sloje jsou běžné lupenité xylitické detrity, u nichž se mocnost pásků 

pohybuje od 0,5 do 5 mm. Typický xylitický detrit je kostkovitě rozpadavý, pevný, křehký,  
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pololesklý s lasturnatým lomem. Uhelné horniny obsahují značné množství síry zejména 

v podobě jemně rozptýlených sulfidů železa, což se projevuje jejich zelenavým 

zabarvením. [6]   

V severozápadní části území je při hlavě jednotné sloje běžně vyvinuto až několik 

poloh černého tvrdého silicitu. Na výchozech došlo k oxidaci uhlí (až do hloubky 30m pod 

povrchem) vedoucí ke vzniku oxyhumolitů[6]  .  

Neuhelné polohy  

Maximální mocnosti dosahují na JV zájmového území, kde jsou tvořeny písčitými 

a prachovitými  jílovci  s četnými polohami jílovitých písků a písků. Četné jsou 

prouhelnělé rostlinné zbytky a sideritizované polohy. Uhelné horniny v podobě uhelných a 

uhelnatých jílovců tvoří jen několik nesouvislých poloh . [6]   

Směrem k SZ dochází k postupnému přechodu z klastické sedimentace do uhelné. 

Písčité horniny jsou nahrazovány jílovitými a dále pak uhelnými, až dojde k úplnému 

splynutí neuhelných a uhelných poloh. [6]   

 Libkovické vrstvy 

Sedimentace libkovických vrstev znamená zánik uhlotvorného močálu a vytvoření 

postupně se zahlubujícího jezera vyplněného monotónními pelitickými sedimenty. 

Libkovické vrstvy lze z geologického hlediska rozčlenit na tři základní polohy : [6]   

Poloha hnědých bituminózních jílovců je produktem mělkého teplého jezera 

s bohatstvím fauny a flóry. Je tvořena kávově hnědými, bituminózními (až uhelnatými),  

výrazně slídnatými a páskovanými jílovci s proměnlivým obsahem karbonátu. Od sloje je 

poloha oddělena ostře, přechod do nadloží je pozvolný, mocnost kolísá mezi 0,7 až 2,5 m. 

[6]   

Poloha šedých jílovců bez montmorillonitu je tvořena hnědavě šedými 

prachovitými jílovci mocnosti 50-60m, s tenkými polohami karbonatických hornin. [6]   

Poloha šedých monotónních jílovců s montmorillonitem se makroskopicky od 

podložní polohy příliš neliší. Největší mocnosti (kolem 70m) dosahuje tato poloha jílů a 

jílovců v synklinální ose pánevních sedimentů. [6]   
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Při povrchu (až do hloubky 30m) je vyvinut oxidovaný „degradovaný“ horizont 

rezavě zbarvených rozbřídavých jílů, vzniklý mrazovým zvětráváním v kvartéru. [6]   

 

 Kvartér 

Charakter kvartérního pokryvu je silně ovlivněn morfologií území a liší se na 

úpatí Krušných hor a v ploché části lokality. Na úpatí krušnohorského svahu převládají 

svahové sutě a hlíny, které dosahují mocnosti až několika desítek metrů. Zvláštní 

pozornost zasluhuje fosilní sesuv  mezi Málkovem a  Černovicemi. V ploché části lokality 

je kvartér reprezentován hlínami a hlinitými terasovými štěrkopísky mocnosti 1 - 3m. 

Recentní povrch je tvořen ornicí. [6]   

 

Obrázek číslo 1. Mostecká pánev. 

2.2. Hydrogeologická charakteristika výhradního ložiska 

Je třeba konstatovat, že přirozené hydrogeologické poměry lokality i jejího okolí 

jsou dlouhodobě transformovány těžební činností (nejdříve hlubinou, pak povrchovou). Na 

lomech DNT působí jako významné kolektory obnažená sloj včetně přerubaných partií, 

krystalinikum, písky koryta ve spodní neuhelné poloze u Libouše a lokálně i písky 

v oblasti krušnohorského svahu. [6]   
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2.2.1. Zvodnění jednotlivých litostratigrafických jednotek  

 

 Krystalinikum lze charakterizovat jako málo zvodnělý kolektor slabě 

puklinově propustný, který je stíněn kaolinickými zvětralinami, a to i v prostoru kralupské 

poruchy. [6]   

 Svrchně křídové horniny vytvářejí v severovýchodní části dobývacího 

prostoru poměrně rozsáhlý hydraulicky propojený a napjatý zvodněný systém. Při 

čerpacím pokusu bylo prokázáno, že tato zvodeň vykazuje značné nasycení plyny (CO2, N 

a nepatrně H2S). Izolační schopnosti horizontu mezi křídovým kolektorem a uhelnou slojí 

jsou lokálně zhoršovány výskytem terciérních písčitých hornin a tektonicky porušenými 

zónami. V rámci těžebního průzkumu bude problematika dále sledována. [6]   

 Tercierní písky v podloží sloje zasahují do plochy POPD z východu ve třech 

nesouvislých horizontech v poloze písčitých jílovců. Tělesa jsou nepravidelného tvaru a 

značně proměnlivého petrografického charakteru. Na ně jsou vázány stagnující artézské 

zvodně. [6]   

 Zvodnělý systém uhelné sloje je dostatečně znám. Uhelná sloj má charakter 

puklinového kolektoru, který se však vzhledem k rozměrům a frekvenci puklin projevuje 

jako průlinový. Jednotný zvodnělý systém v důsledku štěpení slojí k JV přechází v systém 

tří samostatných zvodněnců, který je komplikován výskyty meziložních písků. 

Z hydrogeologického hlediska anomálními strukturami umělými jsou stařiny,  přírodními 

pak písčité výplně koryt. Do hydrogeologických poměrů sloje v širším okolí se významně 

promítá ukončení hlubinné těžby na dole Jan Žižka, následované nekontrolovaným 

zatápěním stařin. [6]   

  V neuhelných polohách svrchní části holešických vrstev (t.j. ve vlastním 

ložisku) se nacházejí písčité kolektory v podobě nepravidelných čoček a klínů. Jejich 

charakter je podobný jako u „podložních písků“, míra zvodnění je však výrazně nižší. 

Jejich nejvýznamnější výskyty jsou soustředěny do okolí písčitých koryt u Března a 

Libouše a „propadliny u Libouše“. [6]   
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2.3. Strukturní a tektonické poměry  

Dnešní podoba ložiska vznikla kombinací primárních struktur sedimentů a 

druhotných deformací - diferenciální diagenetickou kompakcí sedimentů a tektonickými 

pohyby spojenými s výzdvihem Krušných hor. [6]   

Tektonická stavba území je kerná. Byly zjištěny čtyři zlomové systémy V- Z, S–J, 

SZ-JV, JZ-SV , kterým dominuje regionální krušnohorský směr JZ-SV. Projevuje  se jako 

širší pásmo směrných zlomů v severním svahu lomu, rozčleněné příčnou tektonikou. 

Porušení sloje má charakter ohybů a vleku vrstev. Střižné deformace jsou poměrně vzácné, 

nejvýraznější (zjištěná v délce několika set metrů) má výšku skoku cca 15m při sklonu 40-

70
o
 k JJV. [6]   

Ostatní zlomy na lokalitě mají jen místní význam. Výraznější je tzv. kralupská 

(ludmilská) porucha, která se projevuje jako komplikovaná soustava několika přibližně 

paralelních zlomů směru SZ – JV, délky téměř 2 km a šířky několika desítek metrů. Sloj je 

při výšce skoku téměř 20m shozena k S . Překonání poruchy bude spojeno s řešením celé 

řady problémů a rizik ( smíšené řezy, zhoršená stabilita, hydrogeologické poměry, 

zahlubování báňské technologie do pokleslé kry sloje atd. ). Veškeré nově získané údaje o 

této struktuře jsou vyhodnoceny ve zprávě Kralupská porucha (1995) a (1996). [6]   

Nejvýraznější anomální geologickou strukturou je výchoz sloje na krušnohorském 

svahu. S výzdvihem Krušných hor se území svahu rozpadlo na relativně malé tektonicky 

omezené bloky. Tektonické pohyby se ve sloji i v nadloží projevují převážně plastickými 

deformacemi a malými střihy. Při těžbě je nutno předpokládat oživení predisponovaných 

ploch a vznik skluzových pohybů  nadložních zemin a uhelné sloje. Nelze vyloučit ani 

vytváření skluzných ploch v odlehčeném podloží. Ohrožení nasazené báňské technologie 

náhlými skluzy se minimalizuje průběžným monitoringem celého severního  svahu lomu. 

[6]   

 

Druhou anomální strukturu tvoří vulkanická tělesa v podloží sloje u Spořic a 

Černovic, tvořená vulkanity s.s. a vulkanoklastiky. V počátečním období sedimentace 

holešických vrstev vyčnívaly nejvyšší partie vulkanitů nad uhelný močál. Proto na nich 

není vyvinuta spodní část holešických vrstev (nebo je silně redukována). V důsledku 
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minimální kompakce vulkanitů je pak redukována i mocnost vlastní sloje. Během následné 

diageneze byla sloj nad vulkanity klenbovitě deformována. [6]   

Třetí anomální strukturou je písčito-jílovité koryto ve střední části porubní fronty 

lomu Libouš, které lze vysledovat až k Černovicím. Toto koryto je pozůstatkem vodního 

toku, který vytvořil ve spodní neuhelné poloze akumulaci klastického materiálu. Příčným 

průřezem struktury je nepravidelná čočka šířky 200-250m, mocnosti až 24m a délky 

několika km, na které došlo k deformaci sloje vyklenutím. To má částečně negativní vliv 

na báňské řešení postupů v tomto prostoru . [6]   

 

3. Zhodnocení stávajícího stavu technologie dobývání, 

dopravy a zakládání 

 
Na  DNT je na těžbu uhlí a odklizu používán transportní systém dobývání s 

podélným přemísťováním nadložních hornin. 

     Vlastní  technologie  dobývání   je  v   závislosti  na  použitém technologickém  

zařízení  kontinuální, což  znamená,  že všechny fáze technologického  procesu  (dobývání, 

doprava, zakládání) probíhají nepřetržitě a použité zařízení je kontinuálně pracující. 

     Na celkem třech skrývkových řezech jsou nasazena kolesová rypadla řady TC2 

(SchRs 1550-1.skrývkový řez (dále jen SŘ), SchRs 1320 – 2.SŘ a KU 800-3.SŘ),  kdy  

volba optimální technologie dobývání je v rozhodující míře ovlivněna technickými 

parametry nasazeného stroje a báňsko-geologickými podmínkami dobývání. U 

jednotlivých rypadel je uplatňována jednořezová a víceřezová technologie dobývání. 

Skrývkové řezy postupují v současné době víceřezovou technologií směrem východním a 

vytvářejí závěrné svahy podél hranic dobývacího prostoru. 1.SŘ postupuje v jižní části 

porubní fronty dočasně ve smíšených řezech. Těžené uhlí se však vyznačuje poměrně 

nízkou kvalitou (viz.příloha č.1). 

  Výsypkové etáže jsou  zakládány  pásovými  zakladači řady  TC2 (ZP5500, ZP 

6800,  ZPDH  6300),  které  umožňují  technologii zakládání výsypkových etáží jak 

výškově (sypání nad  úrovní pojezdové roviny  zakladače), tak hloubkově (sypání pod 
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úrovní  pojezdové roviny zakladače). Výsypkové stupně 1.SŘ (ZP 6800) a 2.SŘ (ZP 5500) 

v současné době postupují podél severních závěrných svahů směrem západním, 3.SŘ 

(ZPDH 6300) směrem východním. 

 Mimo  tuto  základní  dvouetážovou   technologii  s  jednou  pracovní plošinou, je 

uplatňována  technologie  více  etáží s větším množstvím pracovních plošin, vyžadující  

přejíždění zakladače mezi  pracovními plošinami. Tato technologie je uplatňována na 

výsypce v západní části lomu Libouš (prostor odstavené porubní fronty - OPF). 

     Doprava uhlí z uhelného lomu je řešena také transportním způsobem dobývání 

s podélným a příčným způsobem přemísťování  meziloží a výklizu z uhelné sloje. Podélný 

způsob přemísťování navazuje na pásový zakladač řady TC1 (ZP3500, PVZ), který 

hloubkovým a výškovým způsobem vytváří proplástkovou výsypku. Příčný způsob 

přemísťování vytváří systémem pasových vozů předvýsypku. 

 

  Obrázek číslo 2. Pohled na dobývání v DNT. 

  Na uhelném  lomu  jsou  nasazena  kolesová  rypadla  řady TC1 (KU 300, K 

800N ),  těžící  různorodou  uhelnou  substanci  v  těžebních  cyklech s proměnlivými 

kvalitativními parametry těženého uhlí. Frekvence změn kvality je ovlivňována jednak 

krátkodobým cyklem kvalitativních změn vyvolaných  střídáním  lávek  různé  kvality,  tak 
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sekundárním denním cyklem vyvolaným střídavým  provozem  jednotlivých   rypadel,  

nebo kombinací  rýpadel  a  v  neposlední  řadě  středním  cyklem vyvolaným postupem 

rýpadla  podél porubní fronty,  jehož trvání závisí  na délce  porubní fronty, kde nasazené 

rypadlo pracuje. V současné době postupují uhelná rýpadla v prostoru odstavené porubní 

fronty (dále jen OPF) směrem západním, dále v prostoru hlavní porubní fronty (dále jen 

HPF) směrem severním a v prostoru Libouš II Sever směrem východním. Postup na OPF a 

HPF je dočasný, provoz zde bude ukončen po dosažení hranic závěrných svahů, což je u 

OPF konec roku 2012 a u HPF konec roku 2015. 

     Na podkladě geologického průzkumu jsou pro určitou projektovanou 

technologii dobývání  stanoveny  kvalitativní  parametry s předpokládanými výkyvy kvalit 

těženého uhlí ve vazbě na jednotlivé cykly. Korigování výkyvů kvalit paliva je řešeno 

formou egalizace, sledující udržení průměrných vlastností suroviny v daných tolerancích. 

Egalizačního účinku je dosahováno jak nahodilým procesem, tak řízeným procesem, kdy je 

řízení práce rozestavěných strojů v jednotlivých těžebních lávkách zajišťováno 

kvalitativním dispečinkem s využitím provozované homogenizační skládky. 

 

Obrázek číslo 3. Pohled na část Doly Nástup Tušimice-Libouš. 
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4. Variantní možnosti rekultivace zbytkové jámy po 

ukončení těžby na Dolu Nástup Tušimice  

 

Rekultivace je soubor opatření na úpravu území poškozených přírodními nebo 

antropogenními vlivy, sledující zlepšení biologických funkcí. [3] 

Etapy rekultivací[3]: 

 Etapa přípravná 

 Etapa technická 

 Etapa biotechnická 

 Etapa postrekultivační 

 

Typy rekultivací z hlediska krajinotvorby 

Obnova území po těžbě s vhodným uspořádáním krajinných prvků formou 

realizace jednotlivých typů rekultivace vychází z krajinného řešení souhrnného plánu 

sanací a rekultivací. Práce technické a biologické povahy jsou v rekultivačním procesu 

řešeny prostřednictvím základních druhů rekultivace. [1] 

Rozdělení: 

 Zemědělská rekultivace – realizace vychází ze zákona o ochraně zemědělského 

půdního fondu a z povinnosti skrývky kulturních vrstev půdy. Technologický 

postup zemědělské rekultivace je ovlivněn požadovaným výsledkem, kterým může 

být orná půda, louka, pastvina a další jiné druhy zemědělské rekultivace. 

Rekultivační osevní postupy jsou prováděny v období 2 – 6 let. [1] 

 Lesnická rekultivace – je prioritou v rekultivačním procesu s vazbou k mnoha 

zvláštním ochranným funkcím lesa. Realizace má dvě základní fáze, tj. přípravu 

ploch a zakládání sazenic v rozsahu 1 – 3 roky a pěstební péče v rozsahu 6 – 8 let. 

Uplatňovány jsou dřeviny domácího původu ve schválené skladbě a dřeviny 

vhodné vzhledem k inklinaci rekultivovaného území. [1] 

 Vodohospodářská rekultivace – představuje tvorbu nového vodního režimu 

rekultivované krajiny formou stavebně technických opatření. V rámci menších 
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vodohospodářských děl jsou budovány např. příkopy, drény, odvod. žebra, retenční 

nádrže, za účelem regulace odtoku vody a zachycení erozního sedimentu. 

Respektují se vytvořené lokální deprese vody jako stabilizující ekologický prvek 

v krajině. Větší vodní plochy jsou vytvářeny s vazbou na zaplavování zbytkových 

jam či velkých depresí pro účely příměstské rekreace a jiná funkční využití. [1] 

 

 Ostatní rekultivace – funkční a rekreační zeleň. Při navrhování krajinotvorného 

řešení touto formou není volen klasický způsob rekultivace lesní nebo zemědělské, 

ale forma rozptýlené zeleně (roztroušená zeleň). Patří k významným 

krajinotvorným prvkům. Jejich cílem je vytvoření např. parků, sadovnických úprav, 

příměstské zeleně, začlenění rekreačních a sportovních ploch do krajiny, úprava 

okolí průmyslových objektů a skládek atd. Významným vegetačním prvkem na 

rekultivovaných výsypkách je doprovodná zeleň okolo vodotečí a břehových partií 

zatopených zbytkových jam. Do rekultivované krajiny jsou navrhována také 

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

ohrožených svazích výsypek aj. Svůj význam má i vhodné využití ploch s různým 

stupněm dosažené sukcese, která je vnímána jako součást rekultivačního procesu 

zvyšující přírodní pestrost a přirozenost nových území. [1] 

Legislativa: 

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

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

Za sanaci se považuje 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. [3] 

Část objemu prací je hrazena z jiných zdrojů – finančních prostředků státu na 

zahlazení škod minulosti, což vyplývá z usnesení vlády č. 242/2002. Jednotlivé projekty 

splňující výzvu meziresortní komise k předložení projektů na odstranění škod minulosti 

jsou na základě jejich přijetí realizovány v režimu státních prostředků. Zájmy státu 

zastupuje na jednotlivých rekultivačních akcích supervizor. Těžební organizace vynakládá 
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přímé náklady na sanace a rekultivace, které odstraňují škody na krajině dotčené těžbou 

nevyhrazených nerostů. 

Zákon ČNR č.334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, §4 Zásady 

ochrany zemědělského půdního fondu. [3] 

 

Obsah plánu rekultivace 

1) Úvod 

2) Základní údaje k plánu rekultivace DP: 

 Název 

 Umístění 

 Důvod umístění v dané lokalitě 

 Po rekultivaci bude území (navráceno pro plnění původních funkcí přírodní lesní 

krajiny) 

 Žadatel 

 Uživatel 

 Projektant 

 Charakteristika technického řešení těžby 

 Roční objem těžby 

 Časové rozdělení těžby 

 Součásti rekultivace 

3) Popis zájmového území se zaměřením na přírodní prostředí 

   (Podrobně dokumentace EIA) 

4) Technická část (plán sanace, terénní úpravy pozemků, hydromeliorační opatření, 

hydrotechnická opatření, technická protierozní opatření, dopravní zpřístupnění) 

    - Cíl technické rekultivace – vytvoření vhodných podmínek pro biologickou část (bod 5) 

    - Parametry způsobu provedení technické rekultivace (např.) : 

 Plocha dobývacího prostoru 

 Plocha rekultivovaného území 

 Stávající maximální sklon svahu 
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 Průměrný sklon pozemku 

 Maximální délka svahu 

 Maximální šířka pozemku 

 Mocnost vrstev kulturní zeminy 

 Terénní úpravy pozemků (např.:) 

 Urovnání plochy buldozerem v průměrném sklonu ... 

 Promísení nedotěžených zbytků s původní zeminou s humusem při terénní 

urovnávce. 

 Navezení a rozprostření humózní zeminy 

 Uvláčení a výsev leguminóz (směs bobovitých rostlin) 

 Vytvoření technických prvků (terasy, záchytné nádrže, ....) 

 Hydrotechnická a hydromeliorační opatření (např.:) 

 Mělké zatravněné průlehy 

 MVN, poldr 

 Odvodňovací příkopy 

 Technická protierozní opatření 

 Příjezdové a provozní komunikace 

 

5) Biologická část (biologická meliorace půdy, biologická protierozní opatření, návrh 

druhové a prostorové skladby lesa, množství a kvalita sadebního materiálu, ošetření, 

ochrana a hnojení porostů: 

 Výsadby 

 Výsevy 

 Přípravné porosty 

6) Komplexní rekultivační opatření v návaznosti na celé zájmové území (jiné druhy 

rekultivace než zalesnění). 

7) Časový a prostorový postup rekultivace 

8) Orientační propočet finančních nákladů 

9) Závěr 
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4.1. Varianta se zatopením zbytkové jámy Libouš na kótu 255 

m.n.m. 

Předmětné území lomu Libouš je z vodopisného hlediska umístěno v povodí 

dolního Labe.  

V této variantě by šlo o neprůtočné jezero (viz. příloha č.3), jehož základním 

předpokladem by bylo dosažení funkčnosti stability úrovně hladiny vody s minimálním 

kolísáním v průběhu roku. Vycházíme z vodohospodářské bilance, kterou nám poskytuje 

ČHMÚ Ústí nad Labem - Kočkov a to na měřícím místě Tušimice, Chomutov. Na základě 

těchto údajů bylo zjištěno, že průměrný úhrn ročních srážek je nižší než průměrný roční 

výpar z volné hladiny. Řešením je dotovat jezero odvodňovacím příkopem (Hačka). 

Využití jezera by mohlo být všestranné ať už pro rybolov, vodní sporty či 

koupání. Doporučuje se plochý břeh se spádem 1:10, pláže do hloubky 3m nasypat pískem, 

pro zpevnění břehu využívat rákosového porostu, stromů (vrba, olše). 

Parametry jezera: 

 Plocha jezera 512ha 

 Objem jezera 84 mil. m
3
 

 Největší hloubka bude 53m 

 Nejmenší hloubka bude 2m 

 Zemní úpravy pro vytvoření břehové linie hladiny 

- výkop 5,4mil.m
3
 

- násep 3,3mil.m
3
, nutné následně hutnit po celém obvodu zbytkové jámy, tam kde 

sklon svahu vodorovné vzdálenosti 40-tin dovnitř a vně od pobřežní linie byl větší 

než 5% (týká se většinou konečných svahů na porubní frontě). 

Napouštění jezera zbytkové jámy lomu Libouš 

Pro napouštění se bude využívat krušnohorských potoků a čerpání vody z Ohře 

(1m
3
/s). Řeka Ohře bude představovat 83%, průměrné množství bude 1000 l/s 

(31,563mil.m
3
/rok). Potoky Lužnička, Libeňský potok, Hutná, Hačka budou tvořit 16,7%, 

průměrný průtok 200 l/s (6,3072mil.m
3
/rok). Voda bude vedena Podkrušnohorským 
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převaděčem do Hačky do odvodňovacího příkopu a JV části kaskádovým skluzem na dno 

zbytkové jámy (příkopy dimenzovány na 3m
3
/s). [6]   

 

Na základě těchto informací lze vypočítat množství financí potřebných k realizaci 

této varianty. 

Ceny za gravitační vodu cca 2,11Kč/m
3
, za čerpanou vodu z Ohře v Raškovicích 

cca 2,36Kč/m
3
 z údajů získaných od Povodí Ohře. 

 

Výpočet: 

Objem vody 84mil.m
3
………100%                     1%.......0,84 

Objem vody z Ohře………..83,3%                     83,3 * 0,84 = 70mil.m
3
 

Objem vody z potoků……...16,7%                     16,7 * 0,84 = 14mil.m
3
 

 

Cena za vodu gravitační…….2,11Kč/m
3 

* 14mil.m
3
 =29,5mil.Kč 

Cena za vodu čerpanou z Ohře…….2,36Kč/m
3
 * 70mil.m

3
 = 167,2mil.Kč 

Celkem 194,7mil.Kč  

Doba napouštění vzhledem k průměrným ročním průtokům by byla 2,3 roku. Cena této 

varianty je přibližně kolem 194,7mil.Kč, je to však cena jen orientační, jelikož zde nejsou 

započítány fáze technické rekultivace a jejich ceny. 

4.2. Varianta se zatopením zbytkové jámy Libouš na kótu 

275,2m.n.m. 

V tomto případě by šlo o jezero průtočné (viz.příloha č.4), jelikož je kóta 

275,2m.n.m.kótou přelivu do potoka Hutná. 

Parametry: 

 Plocha jezera 1083ha 

 Objem jezera 245,5mil.m
3
 

 Největší hloubka bude 75,8m 
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 Nejmenší hloubka bude 2m 

 Zemní úpravy viz. Kapitola 4.1. 

Napouštění zbytkové jámy Libouš 

Pro napouštění se bude využívat krušnohorských potoků a čerpání vody z Ohře 

(1m
3
/s). Řeka Ohře bude představovat 83%, průměrné množství bude 1000 l/s 

(31,563mil.m
3
/rok). Potoky Lužnička, Libeňský potok, Hutná, Hačka budou tvořit 16,7%, 

průměrný průtok 200 l/s (6,3072mil.m
3
/rok). Voda bude vedena Podkrušnohorským 

převaděčem do Hačky do odvodňovacího příkopu a JV části kaskádovým skluzem na dno 

zbytkové jámy (příkopy dimenzovány na 3m
3
/s). [6]   

 

Výpočet: 

Ceny za gravitační vodu cca 2,11 Kč/m
3
, za čerpanou vodu z Ohře v Raškovicích cca 2,36 

Kč/m
3
 z údajů získaných od Povodí Ohře. 

Výpočet: 

Objem vody 254,5mil.m
3
………100%                     1%.......2,545 

Objem vody z Ohře………..83,3%                     83,3 * 2,545 = 212mil.m
3
 

Objem vody z potoků……...16,7%                     16,7 * 2,545= 42,5mil.m
3
 

 

Cena za vodu gravitační…….2,11Kč/m
3 

* 42,5mil.m
3
 =89,7mil.Kč 

Cena za vodu čerpanou z Ohře…….2,36Kč/m
3
 * 212mil.m

3
 = 500mil.Kč 

Celkem 598,7mil.Kč  

Doba napouštění vzhledem k průměrným ročním průtokům by byla 6,7 roku. Cena této 

varianty je přibližně kolem 598,7mil.Kč, je to však cena orientační stejně jako u předchozí 

varianty i zde nejsou započítány fáze technické rekultivace a jejich ceny. 
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4.3. Varianta lesnické rekultivace 

4.3.1. Rekultivační cíle a postupy pro lesnickou rekultivaci 

Cílem lesnické rekultivace je založit vhodný porost lesních dřevin na 

devastovaných plochách určených k zalesnění. Lesnické rekultivace jsou pracné a 

především časově náročné, protože z časového hlediska závisejí především na rychlosti 

růstu dřevin, což může trvat několik desítek let. [3] 

Jeden z účelů zalesnění je zařazení do produkčního cyklu lesa. Proto je nutné 

přizpůsobit se volbou dřevin, druhovou skladbou, plošným a prostorovým uspořádáním 

porostů. Na zvláštně nepříznivých půdních substrátech, které nedovolují přímé použití 

cílových dřevin, je nutno přistoupit k dvoufázovému postupu zalesnění. Nejdříve se založí 

přípravné porosty, které jsou poté nahrazeny cílovými dřevinami. [3] 

Pokud je lokalita specifická určitými podmínkami a není nutné ji zařazovat do 

produkčních funkcí, přistupujeme podle volby, k čemu mají být lesy určeny. [3] 

 

 

 

Obrázek číslo 4. Schéma rozdělení způsobů lesnické rekultivace. [3] 

 

 

 



Kateřina Vymyslická: Variantní možnosti rekultivace zbytkové jámy po ukončení těžby na DNT 

 
 
 

26 
2012 
 

Postup 

Lesnické rekultivace jsou prováděny zpravidla na haldách, odvalech, výsypkách – 

plochách nevhodných pro zemědělské využití. [3] 

 

I. etapa: diagnostika příčin – vytipovat plochy vhodné pro zalesnění – větší svažitost cca 

30 %, horší kvalita zemin (šedé jíly s překryvem sprašových hlín). [1] 

II. etapa: odstranit příčiny devastace – upravit plochy k výsadbě, urovnat povrch, 

odstranit překážky. [1] 

III. etapa: výsadba dřevin – odpovídajících zemině a způsobu devastace. [1] 

V rámci lesnické rekultivace jsou realizovány: 

 Fáze technická 

terénní úpravy, odstranit překážky, odvodnit, upravit vodní toky a plochy. [3] 

 Fáze biotechnická 

zalesnění, lesní pásy, větrolamy, umístění porostů, výsadba do jamek či brázd. [3] 

 

Pří lesnické rekultivaci je důležitá vhodnost dřevin, doporučuje se vysazovat 

dřeviny, které se zde původně nacházeli. 

 

Při lesnické rekultivaci je důležitá vhodnost (případně původnost) dřevin u hlediska 

funkcí: 

 hospodářské – jasan, letní a zimní dub, jilm, klen, modřín 

 přípravné a meliorační – jeřáb, bříza, jíva, osika, olše, keře – ptačí zob, trnka, bez 

černý  

 meliorační a hospodářské – olše lepkavá a šedá, topol, lípa malolistá a stříbrná, 

borovice lesní 

 

Rekultivační cyklus je nutné dokončit do 10-15 let, pak zahájit lesní hospodaření. 

 

 

 



Kateřina Vymyslická: Variantní možnosti rekultivace zbytkové jámy po ukončení těžby na DNT 

 
 
 

27 
2012 
 

 

Obrázek číslo 5. Schéma technologie lesnických rekultivací. [3] 

 

 

Parametry: 

 Plocha k zalesnění 1083ha. 

 Objem plochy 545,5mil.m
3.
 

 Jedná se o smíšený les, výsadba dubu letního, zimního (původní dřeviny). [5] 

 Sklon svahu pro výsadbu 25°. 

 Podkladová vrstva 0,5m (depote-ornice, k povážení rekultivovaných ploch). 

 Spon rostlin 1*1m. 
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V první etapě dojde k zavážení zbytkové jámy Libouš vedlejším energetickým 

odpadem (VEP) a to na kótu 275,2m.n.m., posléze se naveze vrstva zeminy jako základ 

kořenového systému a nakonec se zalesní (viz.příloha č.2).  

Doly Nástup Tušimice mají 2 úložiště VEPů a to uložiště Stodola, kam je 

směřován VEP z ETU II (elektrárna Tušimice) a úložiště Severní lom, kam se ukládá VEP 

EPRU I a EPRU II (elektrárna Prunéřov I a II). VEP je vlastně nehomogenizovaná směs 

popílku, energosádrovce a struzky, kde největším podílem jsou popílky. Do budoucna se 

dá u ETU II uvažovat s produkcí 1,5 až 1,8 mil. m3 VEPu ročně (záleží na skutečných 

odbytech uhlí). Nižší čísla v tabulce č.1 za poslední léta lze přičíst odstávce některých 

provozů. U Severního lomu bude záležet hlavně na tom, zda bude letos odstavena EPRU I, 

jak je plánováno, pak by produkce spadla z 2,7 až 3,4 mil. m3 ročně zhruba na polovinu. 

Ta odstávka bude minimálně na 2 roky. 

 

Severní lom   (m3) 

rok popeloviny ES směsně ES kazety celkem pop.+ES  
2002 337 622   0 337 622 

2003 297 017   40 594 337 611 

2004 1 887 197   314 644 2 201 841 

2005 2 123 095   383 655 2 506 750 

mezisoučet 4 644 931   641 816 5 383 824 

2006 1 322 174   11 326 1 333 500 

2007 2 384 189   429 458 2 813 647 

2008 2 352 633 405 658 93 626 2 851 917 

2009 2 252 319 479 568 22 796 2 754 683 

2010 2 374 322 566 771 19 469 2 960 562 

2011 2 703 626 638 240 25 885 3 367 751 

celkem 15 330 568 2 090 237 1 218 491 18 098 133 
Tabulka číslo 1. množství VEPu v úložišti - Severní lom.  
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Rok Deponát t 

1997 514 371 

1998 564 890 

1999 686 549 

2000 1 050 943 

2001 1 203 268 

2002 1 268 912 

2003 1 256 500 

2004 1 291 105 

2005 1 524 418 

2006 1 553 291 

2007 1 171 803 

2008 765 131 

2009 929 546 

2010 515 580 

2011 823 074 

celkem 15 119 381m
3
 

Tabulka číslo 2. Úložiště Stodola. 

 

Výpočet: 

VEP ročně………...5,2mil.m
3 

Objem plochy….254,5mil.m
3 

254,5/5,2 = 50,9let 

Navážení a zaplnění zbytkové jámy Libouš by trvalo 50,9 let. 

 

Výsadba: 

Sazenice stromku s balem…………….5,00Kč 

Výsadba sazenic lesních dřevin……….3,23Kč 

Ochrana stromů nátěrem, postřikem…..1,74Kč 

Ožínání sazenic v kruhu do 0,3m……...8,65Kč 

Náklady na jeden strom………………18,62Kč 

 

Plocha k osázení je 10830000m
2
. 

Spon 1*1m. 

10830000*18,62 = 201,7mil.Kč 

Cena za výsadbu při lesnické rekultivaci je 201,7mil.Kč. 
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5. Stručné technicko-ekonomické a ekologické 

zhodnocení navrhovaného řešení 

 

5.1. Technicko-ekonomické zhodnocení 

 

Z těchto hledisek vychází nejlépe zatopení zbytkové jámy Libouš na kótu 

255m.n.m., 275,2m.n.m. U varianty se zatopením na kótu 255m.n.m. se musí do budoucna 

počítat i s rekultivací okolí plochy kolem jezera o rozloze 561mil.m
3
, což navýší náklady 

na rekultivaci, což u zatopení na kótu 255m.n.m. odpadá. 

V případě varianty lesnické rekultivace je cena víc než přijatelná, problémem je 

však neúnosná délka rekultivace, díky zavážení zbytkové jámy Libouš vedlejším 

energetickým odpadem z Elektráren Tušimice a Prunéřov. V tom případě by stálo za 

zvážení využít k zavážení i další možnosti (stavební materiál, atd). 

Vzhledem k tomu, že Severočeské doly a.s. jsou vlastníky pozemku, tak se do 

budoucna zatím nepočítá s prodejem (neoplatí se finančně) pozemků ani pronájmem, jen 

v případě zemědělské rekultivace by se uvažovalo o pronájmu, v případě zájmů. Z čehož 

vyplývá, že další náklady společnosti vzniknout s údržbou daných vzniklých ploch. 

5.2. Ekologické hledisko 

U všech variant by se muselo zabezpečit dno jámy Libouš kvůli průsakům vody, 

rizika znečištění vod a únikům látek (např. navážením jílu). 

V případě hydrických variant by se muselo zajistit a zpevnit hráz kvůli prolomení, 

protržení (fólie, lomový kámen). 

 Každá z variant bude mít přínos pro životní prostředí, ať už vnikne nová vodní 

plocha či les (útočiště pro zvěř v případě lesa, taky vliv na tvorbu kyslíku-fotosyntéza, 

mikroklima). 
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6. Závěr 

 

V práci jsem zhodnotila všechny tři varianty rekultivací, se zatopením zbytkové 

jámy Libouš na kótu 255m.n.m., se zatopením na 275,2m.n.m. a variantu lesnické 

rekultivace. Vypočítala jsem orientační ceny těchto variant a zhodnotila jsem jejich 

ekonomicko-technické hlediska a nakonec jejich přínos pro životní prostředí (ekologie). 

Práce slouží jako představa možností zahlazení zbytkové jámy Libouš a může být 

i vhodným podkladem pro další varianty. 
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