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ANOTACE 

 

     Cílem diplomové práce je popsat  revitalizační proces v oblasti území dotčeného 

těţební činností, konkrétně v tomto případě v Lomu Chabařovice, který se nachází 

v Ústeckém kraji a porovnat jeho ekonomickou náročnost. V práci je nejprve uvedena 

kapitola, kde je charakterizován Lom Chabařovice, dále  následuje kapitola, která 

popisuje průběh revitalizačních prací . V poslední kapitole  diplomové práce jsou 

analyzována ekonomická data. Závěr své práce věnuji shrnutí zjištěných informací.  

 

Klíčová slova:  Revitalizace, Lom Chabařovice, těţební činnost, hydrická rekultivace 

 

 

ANNOTATION 

 

      The aim of the thesis is revitalisation proces description in a teritory damaged by 

mining activity, specifically the Chabařovice quarry case, which is found in Ústí nad 

Labem region and comparing its economic demands. First of all, there is a chapter  with 

Chabařovice quarry general characteristic followed by the chapter describing the 

progress of reclamation of land and waters work. The last chapter of the thesis contains 

economy dates analysis. In conclusion, there is a summary of determined information. 

 

 

Key words:  Revitalisation, Chabařovice quarry, Mining activity,  reclamation of land        

and waters 
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1. ÚVOD 
 

    Na úvod této práce je potřeba zmínit pojmy, a to rekultivace a revitalizace.  V teorii tato 

dvě slova bývají  zaměňována  a povaţována za totéţ.  Často jsou i totoţně definována 

v různých slovnících. V praxi tomu tak není.  Samotná rekultivace obsahuje souhrn prací, 

které vedou k návratu krajiny do původního stavu.   Revitalizace určité oblasti zahrnuje nejen 

soubor samotných rekultivačních prací, ale i další  činnosti, které vedou ke zvýšení  estetické, 

ekologické, ev. ekonomické hodnoty krajiny. 

     Při intenzivní těţební činnosti v minulých letech docházelo při povrchovém dobývání 

hnědého uhlí k celkové devastaci území, na kterém byla tato činnost realizována. 

Nejváţnějším negativním dopadem dobývání uhlí je významné ovlivnění morfologie 

povrchového terénu a s tím spojené další důsledky, jako je změna reţimu povrchových a 

spodních vod, odvalové hospodářství a neutěšený stav areálů bývalých těţebních podniků 

apod.  

Povrchová těţba je provázena zásahem do skladby zemské kůry v prostoru vlastního lomu, 

dochází k obrovskému přesunu hmot v prostoru těţby a zakládání vnějších i vnitřních 

výsypek. Vzniká nová konfigurace terénu i charakter horninového prostředí.  

     Rekultivace území dotčeného těţbou hnědého uhlí představuje dlouhodobý, po technické i 

biologické stránce sloţitý proces. Rekultivace v severních Čechách mají jiţ mnohaletou 

tradici a prošly různými fázemi vývoje a přístupu k jejich zajištění. 

     Rekultivovaná krajina je výsledkem nejen konkrétních činností, ale zejména legislativních 

podmínek, aplikace znalostí a v neposlední řadě i dostatku finančních prostředků. Vlivy těţby 

zasahují do všech krajinotvorných prvků a základních sloţek krajiny v prostoru litosféry, 

hydrosféry, troposféry, pedosféry a biosféry vč. sloţek sociálního prostředí s omezením 

sídelní a průmyslové zástavby a technické infrastruktury.  

     Zahlazením ploch devastovaných báňskou činností se zajišťuje navrácení funkce 

krajinného systému. Na místech ploch devastovaných báňskou činností vznikají nová 

biocentra a biokoridory a území se zapojuje do původní krajiny. Řeší se problematika 

zahlazení zbytkových jam povrchových lomů. Mezi tradiční úkoly rekultivací patří obnova či 
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tvorba zemědělských pozemků a kultur, lesních kultur, vodních ploch a toků, ale i území 

určeného k rekreačním a komerčním účelům. 

     Většina sanačních a rekultivačních prací je buď dokončena, nebo je rozpracována. 

Revitalizační akce, které by měly na rekultivaci navazovat, však zatím nebyly zahájeny. 

Hlavní roli v nich bude hrát jezero zbytkové jámy. Plocha jezera je dostatečně velká k tomu, 

aby mohla být vyuţívána ve velkém spektru zájmů. Proto je i velká část navrţených 

revitalizačních akcí zaměřena právě na toto území. 

 
 

2. CHARAKTERISTIKA LOMU CHABAŘOVICE 
 

2.1. Z historie těžby uhlí 
 

     Začátky hornického dobývání hnědého uhlí v severních Čechách sahají aţ do konce 

středověku. Pro nedostatek a stále stoupající cenu dřeva k výrobě dřevěného uhlí pro hutě se 

pozornost začala obracet k výskytům hnědého uhlí.  

     Dosud nejstarší známá historická zmínka o uhelném hornictví je z toku 1403 v městské 

knize Duchcova. Další zmínky pocházejí z let 1550 - 1580 a jsou o dolování u Jirkova, Hrobu 

a na Pětipesku. Další zmínky jsou z roku 1740 a to o dobývání u Všestud na Chomutovsku a u 

Varvaţova a Otovic na Ústecku. 

      První zprávy z kronik Oseckého kláštera se zmiňují o těţbě jílovitých hornin. Z roku 1763 

je dochována písemná zmínka o uhelném dole, patřícím klášteru ve Střimicích u Mostu. Je 

také zmíněno právo obyvatelstva dobývat uhlí pro topné účely. Z dolů bylo vyuţíváno pouze 

hrubé kusové uhlí. Moury a drobné uhlí se spalovaly na místě. Získaný popel se prodával jako 

hnojivo. [ 4 ]    

     Do počátku 19. století probíhala těţba uhlí primitivním způsobem. Na výchozech uhelné 

sloje se zakládaly nehluboké jámy, z nichţ se těţilo pomocí rumpálu. Tam, kde to situace 

dovolovala, bylo uhlí těţeno malými povrchovými otvírkami. Jejich technické vybavení 

nebylo prakticky ţádné. V případě rostoucího zájmu o uhlí nebo při narůstajících obtíţích 
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(přítoky spodních vod) byly hloubeny nové šachtice. Tato těţba uhlí postrádala jakýkoliv 

odborný dozor ze strany báňských úřadů. Tomuto divokému selskému dolování byl učiněn 

konec v roce 1789. Poté bylo dobývání podmíněno propůjčováním dolovacího práva a 

podrobeno dohledu báňského úřadu, který byl pro uhelné hornictví zřízen v roce 1783 v 

Jáchymově.  

     Počínající rozvoj uhelného hornictví byl silně utlumen napoleonskými válkami. Nebylo 

dostatek dopravních a odbytových moţností, nedostatek prostředků k zamezení a nápravě 

důlních škod a technické omezenosti důlních zařízení. V prvních desetiletích 19. století se uhlí 

dobývalo nejčastěji hlubinně, následně i povrchově. [ 9 ]    

     K oţivení těţby po napoleonských válkách přispělo zahájení dopravy uhlí po Labi do 

německých zemí v roce 1830.  

      Zásadní vliv mělo otevření ţelezniční dráhy Praha - Podmokly v roce 1850 a zejména 

Ústecko - teplické dráhy v roce 1858, včetně tzv. labské vlečky od ústeckého nádraţí k 

nákladnímu přístavu. Na ţelezniční stanice této dráhy, která byla postupně prodluţována z 

Teplic aţ do Chomutova, se začalo napojovat stále více nově otevíraných dolů, které nebyly 

jiţ pouze důlními provozy s primitivním způsobem těţby, ale zárodky pozdějších technicky 

vybavených podniků.  

     Následný rozvoj ţelezniční sítě umoţnil postupné otevírání dalších drah a tím nastal v 

regionu větší odbyt uhlí a také zesílení zájmu o hornické podnikání v revíru ze strany 

zahraničního kapitálu, coţ mělo za následek vznik různých těţařstev, společností s.r.o. nebo 

akciových společností. [ 4 ]    

      Významným mezníkem ve vývoji těţby uhlí v Severočeském hnědouhelném revíru (SHR) 

bylo zprovoznění dráhy Praha - Podmokly v letech 1851 - 1858 a její napojení na trať 

Dráţďany - Hřensko v roce 1852. V roce 1855 byla zahájena stavba tratě Ústí nad Labem - 

Teplice a ke zprovoznění došlo roku 1858. V roce 1868 zahájen doprava na trati Teplice - 

Duchcov, v roce 1870 Duchcov - Most - Chomutov. V průběhu stavby této tratě se napojovaly 

první doly. Tato trať byla pro SHR a celou jeho oblast důleţitou tepnou rozvoje těţby 

hnědého uhlí.  

     V sedmdesátých letech 19. století nastává postupný přesun dolování z Ústecka západním 

směrem na Duchcovsko, Mostecko a Chomutovsko. Oblast Mostecka se stává centrem revíru, 

kdy zde vzniká řada významných uhelných společností, předchůdců budoucích 
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Severočeských hnědouhelných dolů (resp. MUS, a.s.) v čele s nejvýznamnější Mosteckou 

společností pro dobývání uhlí. Dále k nim patřily Severočeská uhelná společnost, Státní doly 

a Těţařstvo Lomské uhelné doly.  

 

2.2. Lom Chabařovice 
        

 

           Zvláštnost historie vývoje ústecko-chabařovické oblasti se odráţí hlavně v tom, ţe 

existovala značná roztříštěnost důlních majetků. V 19. století bylo intenzivně dolováno na 

malých dolech, pouze velkokapitálové společnosti mohly zajišťovat velkoplošné systematické 

dobývání.  

Obrázek č. 1  -  Stav krajiny v oblasti Lomu Chabařovice  v roce 1938 [ 4] 

 

 

 

     Před 2. světovou válkou těţilo v ústecko - teplické oblasti asi 10 hnědouhelných dolů. 

Těţilo se formou hlubinného dobývání, lomové dobývání bylo provozováno pouze v 

okrajových partiích loţiska, kde byla sloj mělce uloţena.  



Dagmar Dobroucká: Ekonomická analýza revitalizace Lomu Chabařovice 

5 
2011 

     V roce 1946 byl vydán statut národních průmyslových podniků a na jeho podkladě byly 

ustaveny Severočeské hnědouhelné doly, národní podnik Most, pod jehoţ správou byla 

organizována většina důlních podniků.  

     Výměrem Ministerstva paliv byly k 1.1.1957 zrušeny bez likvidace národní podniky důl 

Milada (viz obrázek č.3) a důl Gustav a jejich majetek byl převeden do správy SHR - důl 

Prokop Holý, národní podnik Tuchomyšl (okres Ústí n.L.). Součástí podniku byly i doly 

Prokop Holý a 5. květen. Obce zasaţené těţbou je moţné vidět na obrázku č. 1 a 2. 

 

Obrázek č. 2  -  Stav krajiny v oblasti Lomu Chabařovice  v roce 1953 [ 4] 
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 Obrázek č. 3  -  Důl Milada [ 4] 

 

 

 

     V roce 1958 byl na základě výměru Ministerstva paliv změněn název národního podniku 

na SHR - důl Antonín Zápotocký, národní podnik Úţín.  

     Po částečném útlumu hlubinného dobývání v 60. letech se na tomto území začalo vlivem 

výhodných geologických podmínek prosazovat povrchové dobývání hnědého uhlí.  

     Na všech dolech, které byly součástí podniku, kromě dolu Prokop Holý, se těţilo formou 

povrchového dobývání. V roce 1962 byl do působnosti národního podniku začleněn lignitový 

důl Kristina v Hrádku nad Nisou. Byl součástí podniku aţ do ukončení těţby lignitu v roce 

1972.  

     V roce 1968 byl předmět činnosti podniku rozšířen o výrobu tlakového plynu a vedlejších 

produktů z hnědého uhlí. S národním podnikem byla sloučena Tlaková plynárna a název byl 

změněn na SHR - Palivový kombinát Antonína Zápotockého, národní podnik Úţín.  

     Hlavním odběratelem uhlí byla Tlaková plynárna, vybudovaná v přímém sousedství 

povrchového dolu A. Zápotocký. Dalšími odběrateli byly Teplárna Trmice a tepelné 

elektrárny. V provozech Tlakové plynárny se vyráběl svítiplyn, vedlejší plynárenské 

produkty, jako dehet, čpavková voda, kapalný dusík, kapalný kyslík, fenolový a aromatický 

koncentrát. [ 4 ]    
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     V roce 1972 bylo změněno sídlo podniku a nový název byl SHR - Palivový kombinát 

Antonína Zápotockého, národní podnik Ústí nad Labem.  

      V roce 1975 z rozhodnutí Ministerstva paliv a energ. byl název změněn na SHR - 

Palivový kombinát Antonína Zápotockého, koncernový podnik Ústí nad Labem. 

     K poslední změně názvu došlo v roce 1991, a to na Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 

Ústí nad Labem.  

     V roce 1992 byl vyčleněn z působnosti státního podniku PKÚ závod Tlaková plynárna. 

 

2.3. Těžba v Lomu Chabařovice    
     

      Významným mezníkem ve vývoji Palivového kombinátu s.p., Ústí nad Labem byl rok 

1977, kdy byla zahájena těţba v Lomu Chabařovice (viz obrázek č. 4 a 5). Provedena byla 

rozsáhlá změna dobývacích prostorů rozdělením a sloučením ploch do výsledného 

dobývacího prostoru Chabařovice.  

     Hlavním důvodem otvírky Lomu Chabařovice a prioritním úkolem těţby byla nutnost 

zajištění Tlakové plynárny Úţín a Teplárny Trmice uhlím poţadované kvality.  

     Přebytek uhlí byl distribuován prostřednictvím vagónů ČSD ostatním odběratelům a do 

tepelných elektráren v republice. Tyto jej deponovaly a vytvářely si z něj havarijní rezervu 

pro dobu inverzí.  

     Chabařovické uhlí pro svůj bezkonkurenčně nejniţší obsah síry v ČR (0,35 %), jakoţ i 

ostatních karcinogenů, nejlépe vyhovovalo podmínkám pro minimalizování zátěţí ţivotního 

prostředí v době inverzních stavů.  
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                                 Obrázek č. 4 – Lom Chabařovice [5] 

 

 

     Koncepce lomu byla velkostrojová, doprava pasová, šíře 1200 a 1800 mm. Těţbu prvního 

a druhého řezu zajišťovalo kolesové rypadlo KU 800. Na třetím a čtvrtém řezu těţilo kráčivé 

korečkové rypadlo RK 5000 a na posledním pracovním  horizontu těţila dvě korečková 

rypadla RK 400. Na výsypkách byly nasazeny zakladače ZP 2500, ZP 1500 a dva zakladače 

ZP 6600.  

Těţbu v lomu na mnoha místech komplikovaly oblasti loţiska narušené hlubinným 

dobýváním a nezavalené důlní prostory, coţ představovalo nebezpečí vzniku poţárů,  zápar, 

nebezpečí propadnutí a jiné.  

      Lom Chabařovice se od svého vzniku potýkal i s nedostatkem výsypných prostorů. 

Podloţí uhelné sloje s velkým úklonem u výchozu neumoţňovalo ihned zakládat vnitřní 

výsypky. První zeminy na Lochočickou výsypku byly zakládány jiţ v roce 1968. V roce 1989, 

z důvodu havarijního stavu, se zakladač přesunul do prostoru Ţichlické výsypky, kde se 

zakládalo do roku 1995. Provoz vnitřní výsypky byl ukončen v roce 2000, závěrečnou fází 

zasypáním dna zbytkové jámy.  
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                                 Obrázek č. 5 – Lom Chabařovice [5] 

 

 

      Vytěţené uhlí se upravovalo jiţ v uhelném lomu na pasových linkách pomocí drtičů. Tyto 

zajišťovaly optimální kusovitost uhlí a částečnou selekci uhlí - hlušina. Před vstupem na 

uhelné depo, se čtyřmi redeponovacími kolesovými stroji, byla vybudována hrubá drtírna. 

Tato byla časem odstraněna, protoţe drtiče na DPD na lomu stačily zajistit potřebnou velikost 

zrna do průměru 200 mm. Jemná drtírna byla vybavena diskovými a kladivovými třídiči pro 

výrobu palivových a topných směsí. Na třídírně probíhalo vlastní třídění - ruční vybírání 

hlušin zrna nad 40 mm a třídění na rotačních třídičích. Výsledné produkty byly expedovány 

odběratelům. Na uhelném prádle bylo realizováno praní s výchozími produkty: prané uhlí, Pb 

prach, hlušina.  

     Postup porubní fronty Lomu Chabařovice probíhal podle plánu aţ do roku 1988, kdy se 

lom kriticky přiblíţil k chabařovické ocelárně, která měla být jiţ zlikvidována. Na základě 

ţádosti tehdejšího vedení ocelárny se rozhodlo o zalomení porubní fronty s cílem prodlouţit 

ţivotnost ocelárny.  

     Toto opatření si vyţádalo vysoké investice. Lom pak postupoval dále aţ do roku 1991, kdy 

bylo Usnesením vlády ČR rozhodnuto o zastavení Lomu Chabařovice. Byly stanoveny 

závazné linie dostoupení těţby hnědého uhlí se současným poţadavkem na změnu 

dobývacího prostoru a na odepsaní zásob za takto vymezenou linií. Dle těchto usnesení byly 

provedeny odpisy zásob vynětím z evidence a převodem zásob do nebilančních. Další vývoj 

je jiţ poznamenán postupným útlumem a likvidací.  
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     V roce 1993 byl zpracován, předloţen a následně MPO schválen Technický projekt 

likvidace a sociální program Lomu Chabařovice I. Samotný útlum s vyuţitím dotace ze 

státního rozpočtu byl zahájen v roce 1994.  

      Po dobu těţby Lomu Chabařovice bylo vytěţeno celkem 61,5 mil. t nízkosirnatého 

kvalitního hnědého uhlí, 9,3 mil. m3 výklizových hmot a 256,1 mil. m3 skrývky.  

 

2.4. Palivový kombinát Ústí , s.p.  
  

                      Hlavním předmětem činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí, se sídlem 

v Ústí nad Labem, byla těţba a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin .V dobývacím 

prostoru, stanoveném státem, se podnik stal pokračovatelem historie.  

     V roce 1997 skončila veškerá těţba, zpracovávání a odbyt uhlí. V současné době Palivový 

kombinát Ústí, s.p. realizuje komplexní revitalizací krajiny dotčené těţební činností. 

Významnými jsou zejména rozsáhlé hydrické rekultivace – vytváření jezer ze zbytkových jam 

Lomu Chabařovice a lomu Most – Leţáky. Dále zajišťuje likvidaci starých ekologických 

zátěţí po těţbě ropy a zemního plynu na území jiţní Moravy, realizuje převod nepotřebného 

majetku státu. Zajišťuje vypořádání majetkoprávních vztahů, restitučních nároků a technickou 

likvidaci jiţ nepotřebných objektů v souladu s útlumovým programem státního podniku. 

 

 

3. PRŮBĚH REVITALIZACE LOMU CHABAŘOVICE 
 

3.1. Definice pojmů 
 

          Revitalizace 

Soubor opatření (činností) vedoucích k obnovení nebo k nápravě přirozených funkcí 

člověkem poškozených ekosystémů, společenstev, stanovišť, krajinných celků apod. Cílem je 

téţ zvýšení estetické hodnoty krajiny. 
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     Rekultivace 

Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zahladit neţádoucí antropogenní zásahy do krajiny. 

Nejčastěji je předmětem rekultivace území postiţené těţbou nerostných surovin (zbytkové 

jámy po povrchové těţbě uhlí, výsypky, vytěţené pískovny, kamenolomy). Výsledkem 

rekultivace můţe být přeměna vytěţených ploch na pole a lesy či vybudování rekreačního 

zázemí městských aglomerací. 

 

Dělení  rekultivací dle úprav: 

 

a) Technické rekultivace zahrnují terénní úpravy (přesun zemin, ukládání, rozprostírání, 

hutnění). Při této činnosti se vyuţívá těţká technika – dozery, buldozery, příkopové 

pluhy, frézy aj. 

     Základem je vytvoření nového povrchu. Jiţ v této fázi je třeba vědět, která část bude 

později na co vyuţita. To má vliv na volbu hornin, kterými se budou zaváţet jednotlivé 

povrchové části. V místech, kde bude stát zástavba, komerční plochy apod. je moţné zaváţet 

horniny, na kterých by nic nerostlo. Ovšem v místech, kde bude pole či sad, je důleţité dbát 

na kvalitu půdy. 

b) Biologické rekultivace zajišťují úpravu fyzikálních a chemických vlastností půd 

(kyselost, struktura), hnojení a dodávání ţivin do půd, agrotechnická opatření – kypření, 

smykování, válcování. Důleţitá sloţka je pěstování plodin. 

     Po vytvoření terénu nastupuje biotechnická etapa, která má za úkol „oţivit― nové území. 

Začnou se zakládat lesy, na polích začíná běţet speciální osební cyklus, který má zúrodnit 

půdu. 

 

Podle využití ploch: 

a) Zemědělské rekultivace se mohou pouţít po těţbě jakékoliv suroviny, většinou vznikají 

pole a louky, méně často speciální formy typu: sady, vinice. 
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b) Lesnické rekultivace -  vysazují se různé druhy stanovištně a geograficky původních 

dřevin. Pozitivním přínosem této rekultivace je zpevnění půdy.  

c) Hydrické rekultivace spočívají v zatápění vytěţených lomů, obnova říčních ekosystémů, 

úprava a zvyšování vodní bilance. 

 d) Ostatní rekultivace  zahrnují plochy tvořící funkční a rekreační zeleň formou rozptýlené 

zeleně. Náleţí sem tvorba parků, sportovišť, ale také např. úprava okolí průmyslových 

objektů a plochy pro komerční vyuţití. [ 1]    

 

3.2. Etapy rekultivace 
 

 

Etapa přípravná  

     Tato etapa je realizována jiţ během období přípravy a realizace těţby. Orientuje se na 

prevenci a vytváření vhodných podmínek pro realizaci následných fází rekultivačního cyklu. 

Jsou to hlavně průzkumné, koncepční a projektové aktivity.  

 

 Etapa důlně-technická  

     Pro stanovení koncepce důlně-technické rekultivace je třeba vycházet ze znalostí  

 geologických poměrů dobývacího prostoru. Základní prvky důlně-technické rekultivace jsou 

určovány zpracováním geologické charakteristiky nadloţních hornin DP, přičemţ je nutno 

zjistit objem, mocnosti a prostorové uloţení úrodných, potenciálně úrodných, či naopak pro 

rekultivaci nevhodných hornin.  

 

    Etapa ekotechnická  

     Tato etapa je rozdělena do dvou skupin a to technickou a biotechnickou. Technická část je 

tvořena terénními úpravami, naváţkami substrátů. Biotechnická zahrnuje agrobiotechnické a 

speciální způsoby zemědělské, lesnické, vodní a rekreačně koncipované  rekultivace. [ 1]    
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 Etapa postrekultivační  

     Postrekultivační část je období období po ukončení vlastní rekultivace a po zařazení 

rekultivovaných území do běţného reţimu  obhospodařování.  

 

  Metoda zpětného projektování  

     Problematiku zahlazování důlní činnosti je potřeba  chápat jako novou koncepci krajiny a 

musí proto být zahrnuta do územně plánovací dokumentace. Jiţ při zpracováni POPD je nutno 

vycházet z poţadavků budoucího zahlazení a nového funkčního vyuţití území. Toto se 

projevuje jako zpětná vazba při projektování otvírky a těţby a je obecně nazváno metodou 

zpětného projektování.     

 

     Projektová dokumentace  

     Uskutečněním rekultivace se dovršuje konečná etapa báňské činnosti. Základní dokumenty 

je nutno schválit před samotným počátkem těţby, tj. před schválením plánu otvírky, přípravy 

a dobývání (POPD) . [ 8 ]    

 

 

3.3. Postup rekultivačních prací v Lomu Chabařovice 
 

 

     Usnesením vlády ČR číslo 331 ze dne 11. září 1991 a číslo 444 ze dne 30. října 1991 bylo 

rozhodnuto o zastavení činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí , s.p. Ústí nad 

Labem a současně o následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností Lomu 

Chabařovice. Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného a uranového 

hornictví.  

     Předpokládaný termín ukončení rekultivačních prací v lokalitě Lom Chabařovice dle 

Usnesení Vlády ČR č. 688 ze dne 9.6.2008 je po roce 2015. 

     V roce 1993 byl zpracován, předloţen a následně Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 

schválen Technický projekt likvidace a sociální program Lomu Chabařovice I. Samotný 

útlum s vyuţitím dotace ze státního rozpočtu byl zahájen v roce 1994.  
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     Výsledkem řešení, směřujících ke sníţení nákladů na útlum a sníţení stavu zaměstnanců, 

byl vznik Chlumecké akciové a.s. v roce 1995. Uvedená společnost při svém vzniku převzala 

do pronájmu část majetku a 600 zaměstnanců s.p. PKÚ s tím, ţe pro s.p. PKÚ bude zajišťovat 

přednostně všechny sluţby s činností s.p. PKÚ související.  

    Útlum těţební činnosti probíhal v souladu s přijatými závěry.  V prosinci 1996 byl zastaven 

provoz třídírny i prádla a od dubna 1997 skončila veškerá těţba, zpracování a odbyt uhlí.  

     V březnu 2000 byl zastaven poslední technologický celek  s rypadlem KU 800, DPD 1800 

mm a zakladačem ZP 6600, který zajišťoval zasypání dna zbytkové jámy zeminou v souladu 

se schváleným plánem likvidace a příslušnými dodatky.  Slavnostní ukončení těţby je 

zachycen na obrázku č. 6. 

 

                Obrázek č. 6  - Těţba posledního kubíku v březnu 2000 [5] 

 

           

 

 

     Zastavovaná těţební technologie, včetně prostředků pomocné mechanizace, nemovitosti, 

materiál, náhradní díly na velkostroje, pasová doprava apod. byly nabízeny důlním 
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společnostem a ostatním zájemcům. Těţební technologie, včetně nabízených náhradních dílů, 

o které nebyl projeven zájem, byla fyzicky zlikvidována.  

     V rámci zahlazování následků těţební činnosti se v prostoru bývalého hnědouhelného 

Lomu Chabařovice provádějí sanační a rekultivační práce, řízené podle „Generelu rekultivací 

do ukončení komplexní revitalizace území dotčeného těţební činností PKÚ, s. p.―, který byl 

schválen rozhodnutím Ministerstva ţivotního prostředí  ČR ze dne 14.4. 1999.  

     Po schválení generelu pokračovaly sanační práce na překrytí uhelné sloje a úpravy pro 

zajištění stability vnitřní výsypky, západních a severních svahů. Tyto práce následně ovlivnily 

morfologii dotčeného území a vyvolaly nutnost dílčích úprav a změn ve způsobu a rozsahu 

technické a biologické rekultivace. [ 5 ]    

 

3.4. Jezero Chabařovice (Milada) 
 

          Při postupném omezování těţby uhlí a skrývky však i nadále zůstávala otevřená otázka 

způsobu likvidace samotné zbytkové jámy, kde v podstatě byly řešeny dvě varianty: mokrá a 

suchá. Situace byla velmi sloţitá, řešení značně náročné a hledání vyhovujících závěrů 

nesmírně obtíţné.  

 Obrázek č. 7 – Letecký záběr na jezero Chabařovice [6] 
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      Na základě jednání "Sdruţení pro revitalizaci území dotčeného těţbou Lomu Chabařovice" 

byla odsouhlasena varianta mokrá. Volba této varianty byla ovlivněna nejen nutností 

vybudování chybějící rekreační oblasti pro obyvatele Ústí nad Labem a okolní obce v území 

zdevastovaném dlouhodobou hornickou činností, ale i neúměrně vysokými náklady, které by 

bylo nutné vynaloţit na zasypání jámy do úrovně původního terénu.  

     Základem řešení sanace a rekultivace lomu je tedy hydrický způsob rekultivace jeho 

zbytkové jámy, tzn. napouštění vodou. Zatápění zbytkové jámy bylo zahájeno 15.6.2001 

bývalým poţárním vodovodem Js 300 z nádrţe Kateřina, a později zrekonstruovaným 

Zaluţanským potokem z nádrţe Kateřina. Konečná kóta hladiny jezera je 145,7 m n.m.  

 

Obrázek č. 8 -  Napouštění jezera Chabařovice – stav v roce 2002 [6] 
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Obrázek č. 9  - Jezero Chabařovice – stav v roce 2010 [6] 

 

 

Parametry jezera Chabařovice - stav ke dni 08.08.2010:  

Plocha  252,2 ha  

Objem vody 35,601 mil. m3  

Hladina 145,70 m n.m.  

Max. hloubka 24,70 m  

 

     V roce 2004 byly zahájeny práce na protiabrazivním opatření a opevnění břehů. Trvalá 

ochrana je provedena kamenným zásypem po celém obvodu jezera, v místech, která budou v 

severních a západních částech určena pro koupání a slunění, je opevnění upraveno tak, aby 

byl umoţněn snadný vstup do jezera. Průběţná ochrana břehu při napouštění jezera  byla 

provedena kombinací geotextilie s hydroosevem. 
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      Kolaudační řízení této stavby, která vymezuje hranice jezera Chabařovice a určuje jeho 

konečný tvar, proběhlo v roce 2006 a Krajským úřadem Ústeckého kraje bylo vydáno 

povolení k uţívání stavby vodního díla. V roce 2005 byly dokončeny práce na objektu 

„Převedení vody z jezera Chabařovice do řeky Bíliny―. Vybudování uzavíratelného 

propojovacího objektu mezi jezerem a stařinovým systémem, tzv. přelivový vrt, umoţňuje 

vyuţití částečně i stařinové vody k napouštění jezera.  

     Komplexní sanace a rekultivace je navrţena s rozdílným vyuţitím jednotlivých částí území 

přiléhajícího k jezeru. Byla vyčleněna a následně upravována morfologie terénu v 

severovýchodní části (provedena úprava sklonu svahů) vyhovující budoucímu cílovému 

zaměření a to pro rekreaci a sport (koupání, sportoviště, hřiště..). [ 6 ]    

     Západní a severní část svahů, přiléhajících k jezeru, bude zalesněna, zároveň bude 

umoţňovat i rozptýlenou rekreaci a koupání. Jiţní část území je plánovaná k plnění především 

ekologických funkcí. Lesnickou rekultivaci budou přirozeně doplňovat zatravněné plochy. 

Vybudovaná protieutrofizační nádrţ bude napomáhat ke zlepšování kvality vody, která bude 

přiváděna Zaluţanským potokem a odvodňovacími příkopy z výsypek.  

     Veškerá zajímavá místa budou komunikačně dostupná, a to buď veřejnými komunikacemi 

nebo cyklostezkami. Navrţený komunikační systém sleduje celý obvod jezera zbytkové jámy 

a je koncipován tak, aby umoţnil nezbytnou obsluţnost při provádění rekultivačních prací a 

následné pěstební péče, zároveň bude slouţit pro napojení technologických komunikací Celé 

revitalizované území je rozděleno na jednotlivé plochy, které jsou samostatně projekčně 

řešeny s návazností na okolní území. 

Práce probíhají na základě územních rozhodnutí a stavebních povolení podle příslušné 

projektové dokumentace. Rekultivační práce zahrnují provedení nezbytných terénních úprav, 

vybudování odvodňovacích příkopů, přístupových cest a biologickou rekultivaci, která je 

dělena na lesnickou, zemědělskou a ostatní. Samotné jezero a vybudované vodní nádrţe 

představují rekultivaci hydrickou.  Cílem terénních úprav je urovnání povrchu, odstranění 

bezodtokových lokalit, úprava svahů do sklonu potřebného k zalesnění a vytvarování 

výsypky. Vytvořením sítě lesních cest je zajištěn bezproblémový přístup k ploše pro údrţbu a 

ošetřování porostů. Odvodňování je realizováno vybudováním odvodňovacích příkopů se 

zaústěním do jezera. Po provedení terénních úprav včetně odvodnění a zpevnění cestní sítě je 

zahájena biologická rekultivace.  
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 Obrázek č. 10 – Mapa areálu Lomu Chabařovice [6] 

 

 

     Práce probíhají na základě územních rozhodnutí a stavebních povolení podle příslušné 

projektové dokumentace. Rekultivační práce zahrnují provedení nezbytných terénních úprav, 

vybudování odvodňovacích příkopů, přístupových cest a biologickou rekultivaci, která je 

dělena na lesnickou, zemědělskou a ostatní. Samotné jezero a vybudované vodní nádrţe 

představují rekultivaci hydrickou.  Cílem terénních úprav je urovnání povrchu, odstranění 

bezodtokových lokalit, úprava svahů do sklonu potřebného k zalesnění a vytvarování 

výsypky. Vytvořením sítě lesních cest je zajištěn bezproblémový přístup k ploše pro údrţbu a 

ošetřování porostů. Odvodňování je realizováno vybudováním odvodňovacích příkopů se 

zaústěním do jezera. Po provedení terénních úprav včetně odvodnění a zpevnění cestní sítě je 

zahájena biologická rekultivace.  

     Lesnický způsob rekultivace je vyuţívám především pro svou hydrickou, protierozní, 

stabilizační, asanační, klimatickou a rekreační funkci, zalesňování je základní metodou 

rekultivace. Pro výsadby jsou vybírány druhy odpovídající stanovištním podmínkám, jako 
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cílové dřeviny jsou voleny dub letní, javor mléč, jasan ztepilý, habr obecný, borovice lesní, 

modřín opadavý, jako pomocné olše šedá, lepkavá, lípa srdčitá, malolistá, jako vtroušené 

jeřáb ptačí, topol osika, třešeň ptačí. Okrajové partie lesních výsadeb tvoří keře líska obecná, 

brslen evropský, kalina obecná, zimolez pýřitý. Sloţení a postup výsadby jsou upraveny pro 

stanoviště s normálním vlhkostním reţimem a pro stanoviště se zvýšenou půdní vlhkostí 

(jasan, olše, vrba, topol). Na ploše uhelného depa a depa titaničitých jílů jsou zvoleny v mládí 

rychleji rostoucí a stanovištně méně náročné druhy, které pomohou k rychlejšímu odclonění 

plaviště popílku od budoucího jezera.  

     V rámci zalesnění jsou místně vysazovány regionální biokoridory a lokální biocentra. Po 

základní výsadbě probíhá následná pěstební péče, aţ do doby, kdy plocha vykazuje charakter 

zapojeného lesního porostu a je moţné ji prohlásit za dokončenou.  

     Pro zřízení zemědělských ploch byla vyuţita deponovaná ornice získaná ze záborů 

souvisejících s těţební činností. K biologickému oţivení překryvné vrstvy je realizován 

meliorační agrocyklus (smykování, vláčení, výsev jetelotravní směsi, kosení s rozřezáním 

zelené hmoty), cílovou kulturou jsou trvalé travní porosty. V závislosti na aktuálních 

podmínkách umoţňuje tento způsob rekultivace intenzívní nebo extenzívní obhospodařování.  

     Ostatní rekultivace zahrnuje (kromě účelových komunikací, odvodňovacích příkopů, 

zpevněných ploch) zatravnění a ostatní veřejnou zeleň. Zatravnění je prováděno bez 

předchozího převrstvení ornicí a bez intenzivního hnojení, plochy budou vyuţívány 

extenzívně. Doporučená travní směs má omezené nároky na hnojení a údrţbu, ve sloţení jílek 

vytrvalý, kostřava červená, lipnice luční, psineček tenký, jetel plazivý.  

      Na části území byla jiţ rekultivace dokončena, její významná část je rozpracována. K 

1.1.2007 jsou rozpracované rekultivační akce na celkové výměře 1 042 ha. Z toho 59,8 ha 

tvoří zemědělské rekultivace, 517,9 ha lesnické rekultivace, 267,1 ha hydrické rekultivace a 

197,30 ha ostatní rekultivace. V roce 2006 byly zahájeny 4 rekultivační akce, jedná se o 

sanaci svahu Rabenov, Severní svahy II. etapa, Plochy pro rekreační vyuţití a Uhelné depo. V 

roce 2008 budou zahájeny práce na posledních dvou plochách – Depo titaničitých jílů, Svahy 

nad plavištěm. Terénní úpravy jsou realizovány na plochách: Severní svahy II. et., Plochy pro 

rekreační vyuţití. Základní biologická rekultivace probíhá na plochách: Vnitřní výsypka II. 

et., Severní svahy I. et., Východní svahy, Západní svahy, Uhelné depo. Následná pěstební 

péče je prováděna na plochách: Svahy Roudníky, Vnitřní výsypka I. et., Lochočice PPO, 

Výsypka Ţichlice, Zemník Nechvalice.  
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     Z důvodu ukončení biologické rekultivace na vnější výsypce lomu Chabařovice - části 

Lochočické výsypky, v katastrálním území Lochočice, předal jiţ Palivový kombinát Ústí, s. p. 

v roce 2002 území s dokončenou lesní rekultivací o celkové výměře 130 ha státnímu podniku 

Lesy ČR. V současné době jsou připraveny k předání pozemkové parcely dokončené lesní 

rekultivace na vnější výsypce lomu Chabařovice státnímu podniku Lesy ČR v rozsahu cca 

130 ha v katastrálních územích Lochočice (99 ha), Vyklice (10 ha) a Tuchomyšl (21 ha). 

Dokončena a předána byla také zemědělská rekultivace na ploše Lochočice – Západní svahy a 

Ţichlice o celkové výměře 103 ha.  

    Mezi stěţejní problémy revitalizace území patří dosaţení optimální výsledné kvality vody 

jezera, vyuţitelné pro účely ekologické a pro koupání. Kvalita vody je pravidelně sledována 

pomocí odebírání vzorků u tzv. monitorovacích míst. Zároveň jsou prováděny podvodní 

průzkumy pro zjištění stavu rybí osádky po provedených bioregulačních zásazích do jezera. V 

rámci bioregulačních opatření byly do jezera vysazeni bolen, štika, sumec. Z povodí jezera do 

JCH pronikly Okoun říční, Perlín ostrobřichý, Cejn velký, Plotice obecná. Z měkkýšů byl 

prokázán výskyt plţů plovatky bahenný, plovatky nadmuté. Vodní rostlinstvo tvoří Rdest 

kadeřavý, vláskovitý, Stolístek klasnatý, Růţkatec ponořený, Vodní mor kanadský. Z niţších 

rostlin byly pozorovány zelené řasy a povlaky hnědých řas. Vodní ptactvo zastupují Lyska 

černá, Potápka roháč, Volavka popelavá, Labuť velká, Polák velký, Polák chocholačka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagmar Dobroucká: Ekonomická analýza revitalizace Lomu Chabařovice 

22 
2011 

   Obrázek č.11  -   Graf napouštění jezera Chabařovice [6] 

 

  

      Dne 8. 8. 2010 bylo ukončeno napouštění Jezera Chabařovice dosaţením plánované 

provozní hladiny na kótu 145,7 m n.m. 

 

3.5. Dobrovolný svazek obcí „Jezero Milada“ 
 

     V roce 2006 byl zaloţen Dobrovolný svazek obcí „Jezero Milada―. Členská základna je 

tvořena městy Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice a obcemi Řehlovice a Modlany. Sídlem 

svazku obcí je Ústí nad Labem. Účelem zaloţení Svazku je hájit společné zájmy členských 

obcí, vytvářet materiální a organizační podmínky pro řešení společných aktivit, problémů a 

projektů členských obcí v revitalizovaném území po bývalém Lomu Chabařovice. Předmět 

činnosti Svazku je zaměřen prioritně na společné aktivity v těchto oblastech: 

 a) revitalizace území a vybudování infrastruktury pro cestovní ruch 

 b) rozvoj rekreace a turistického ruchu v revitalizovaném území 

 c) společné aktivity v ochraně přírody a ţivotního prostředí 
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 d) společná propagace členských obcí a marketingové aktivity směřující k rozvoji celé 

zájmové oblasti kolem jezera Milada. 

     V poslední době se DSO Jezero Milada zaměřuje hlavně na řešení problematiky 

majetkoprávního uspořádání území a jeho provozu po dokončení rekultivací a revitalizace 

vznikající lokality.  

     V přípravě je v současné době studie funkčního vyuţití ploch kolem budoucího jezera, 

která pomůţe při tvorbě územně plánovací dokumentace. Probíhají také přípravy zpracování 

projektů přístavišť na jezeře, rozvoje cyklistických stezek a sítě komunikací. To je nezbytné k 

předloţení ţádostí o dotace jak z národních, tak evropských zdrojů. Na financování by se 

měly podílet rovněţ členové svazku a nejsou vyloučení ani privátní investoři. Podle 

―Generelu rekultivací do ukončení komplexní revitalizace území dotčeného těţební činností 

PKÚ, s. p.‖, který byl schválen rozhodnutím MŢP ČR dne 14.dubna 1999, je do plánovaných 

rekultivací zahrnuta západní, severovýchodní a východní část zbytkové jámy Lomu 

Chabařovice, navazující plochy uhelného depa, deponie titaničitých jílů a svahů pod 

plavištěm Teplárny Ústí. Náhradou za chabařovický lom bude rozlehlá rekreační zóna. 

Budoucí Jezero Milada je součástí rozpracované rekultivace. Jedná se o první rekultivaci 

velkého povrchového dolu v ČR tzv. mokrou cestou, u kterého po ukončení těţby dospěly 

sanační a rekultivační práce do stadia, kdy je zbytková jáma po těţbě zaplavována vodou. [ 7 ]    

 

 

4. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VYNALOŽENÝCH FINANČNÍCH 

PROSTŘEDKŮ 
 

     Náprava ekologických škod (zahlazování následků hornické činnosti) se provádí dle 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 

(horní zákon), který ukládá těţebním organizacím zajistit sanaci a rekultivaci všech pozemků 

dotčených těţbou. Těţebním organizacím je uloţena povinnost vytvářet za tímto účelem 

finanční rezervu. Její výše musí odpovídat potřebám sanace a rekultivace všech pozemků 

narušených v průběhu těţební činnosti. [ 2 ]    
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     Zákonná povinnost vytvářet tuto rezervu je uloţena od roku 1991. V období do roku 1991 

byla sice průběţně prováděna sanace a rekultivace, ale nemohla být podle tehdejších 

ekonomických nástrojů tvořena finanční rezerva vyuţitelná zejména pro finančně 

nejnáročnější období, které nastává po ukončení těţby. Nevytvořená finanční rezerva za 

období od zahájení těţby do termínu privatizace příslušných těţebních organizací (po 

odečtení do té doby jiţ realizovaných sanačních a rekultivačních prací) představuje tzv. důlně 

ekologickou zátěţ — ekologickou škodu. 

     Vzhledem k těmto okolnostem se vláda České republiky rozhodla řešit ekologické škody 

vzniklé před privatizací těţebních společností a před účinností novely (řešící tvorbu 

finančních rezerv) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, na území 

v nejvíce postiţených oblastech, a to v severozápadních Čechách a v Moravskoslezském kraji. 

     Vláda ČR na svém výjezdním zasedání dne 16. 1. 2002 přijala ke Zprávě o hospodářské 

situaci Ústeckého kraje usnesení vlády České republiky č. 50/2002, a následně usnesení vlády 

České republiky č. 189/2002, ve kterém souhlasila se záměrem postupně vyčlenit částku 15 

mld. Kč z privatizačních výnosů.  

 

4.1. Způsoby financování rekultivací 
 

  Finanční rezerva 

     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. [ 10]    

Státní dotace 

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

škod minulosti, coţ vyplývá z usnesení vlády č. 242/2002. Jednotlivé projekty splňující výzvu 

meziresortní komise k předloţení projektů na odstranění škod minulosti jsou na základě jejich 

přijetí realizovány v reţimu státních prostředků. Zájmy státu zastupuje na jednotlivých 
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rekultivačních akcích supervizor. Těţební organizace vynakládá přímé náklady na sanace a 

rekultivace, které odstraňují škody na krajině dotčené těţbou nevyhrazených nerostů. [ 10 ]    

4.2. Zisky v jednotlivých letech těžby 
 

     Níţe uvedená data, která jsou uvedena v jednotlivých tabulkách jsem čerpala  z informací 

poskytnutých  Palivovým kombinátem Ústí, s.p. Ústí nad  Labem. 

      Po dobu těţby Lomu Chabařovice bylo vytěţeno celkem 65,9 mil. t nízkosirnatého 

kvalitního hnědého uhlí, 9,3 mil. m3 výklizových hmot a 256,1 mil. m3 skrývky.  

     Následující tabulka dokládá čisté zisky ( ztráty) v jednotlivých letech těţby. 

 

Tabulka č.1 – Čisté zisky (ztráty) v jednotlivých letech těţby 

Rok těžba uhlí (t) 
Čistý zisk ( 
ztráta) v Kč 

1977 2 187 937 9 104 000 

1978 2 502 277 -53 110 000 

1979 2 767 516 -1 363 000 

1980 1 567 865 -20 848 000 

1981 2 406 225 37 493 000 

1982 2 562 809 -54 769 000 

1983 3 391 660 -28 973 000 

1984 3 878 242 63 865 000 

1985 4 229 344 154 795 000 

1986 4 716 133 157 862 000 

1987 5 040 479 100 022 000 

1988 5 185 830 96 553 000 

1989 4 246 239 34 346 000 

1990 3 325 732 -138 202 000 

1991 3 102 900 -258 642 000 

1992 3 064 943 61 466 129 

1993 3 408 117 29 037 631 

1994 2 765 683 -62 827 000 

1995 2 615 971 -269 885 000 

1996 2 391 469 -348 781 000 

1997 556 874 -16 049 000 

Celkem 65 914 245 -508 905 240 
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4.3. Náklady na rekultivace v jednotlivých letech 
 

 

                        Tabulka č. 2 Celkové náklady na rekultivace v jednotlivých letech 

  1 2 3 

Rok 
Dotace mil. 

Kč 

Ostatní 
zdroje mil. 
Kč Poznámka k sloupci č.2 

1977   42 Čerpání investiční úvěr 

1978   36 Čerpání investiční úvěr 

1979   55 Čerpání provozní úvěr 

1980   61 Čerpání investiční úvěr 

1981   110 Čerpání investiční a provozní úvěr 

1982   91 Čerpání investiční a provozní úvěr 

1983   101 Čerpání investiční a provozní úvěr 

1984   82 Čerpání investiční a provozní úvěr 

1985   93 Čerpání investiční a provozní úvěr 

1986   79 Čerpání investiční a provozní úvěr 

1987   76 Čerpání investiční a provozní úvěr 

1988   108 Čerpání investiční a provozní úvěr 

1989   106 Čerpání investiční a provozní úvěr 

1990   179 
Přerozdělení zdrojů v rámci státního 
podniku 

1991   622 Přerozdělení zdrojů v rámci SHR 

1992   238 Přerozdělení zdrojů v rámci SHR 

1993   310 Čerpání vytvořených rezerv 

1994 62 25 Čerpání vytvořených rezerv 

1995 89 48 Čerpání vytvořených rezerv 

1996 162 7 Čerpání vytvořených rezerv 

1997 161 166 Čerpání vytvořených rezerv 
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      1998 261 19 Vlastní zdroje, čerpání rezerv 

1999 199 123 Vlastní zdroje 

2000 105 91 Vlastní zdroje 

2001 136 8 Vlastní zdroje 

2002 131 30 Vlastní zdroje 

2003 167 8 Vlastní zdroje 

2004 187 34 Vlastní zdroje 

2005 142 14 Vlastní zdroje 

2006 99 24 Vlastní zdroje 

2007 222 31 Vlastní zdroje 

2008 193 30 Vlastní zdroje 

2009 90 97 Vlastní zdroje 

2010 88 141 Vlastní zdroje 

Celkem 2494 3286   

                        

 

     Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe ke dni 31.12.2010 bylo na rekultivační práce 

vynaloţeno celkem 5780 mil. Kč.  

 

Tabulka č. 3 Ukončené a rozpracované rekultivace 

     rekultivace Zemědělská(ha) Lesní (ha) Hydrická 
(ha) 

Ostatní 
(ha) 

Celkem 
(ha) 

Ukončená k 31.12.2010 

102,7 383 14 74,7 574,4 

Rozpracované k 1.1.2011 

58,3 425,4 256,9 162,3 902,9 

Celkem 161 808,4 270,9 237 1477,3 
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     Z důvodu ukončení biologické rekultivace na vnější výsypce lomu Chabařovice - 

části Lochočické výsypky, v katastrálním území Lochočice, předal jiţ Palivový 

kombinát Ústí, s. p. v roce 2002 území s dokončenou lesní rekultivací o celkové výměře 

130 ha státnímu podniku Lesy ČR. V současné době jsou připraveny k předání 

pozemkové parcely dokončené lesní rekultivace na vnější výsypce lomu Chabařovice 

státnímu podniku Lesy ČR v rozsahu cca 130 ha v katastrálních územích Lochočice (99 

ha), Vyklice (10 ha) a Tuchomyšl (21 ha). Dokončena a předána byla také zemědělská 

rekultivace na ploše Lochočice – Západní svahy a Ţichlice o celkové výměře 103 ha.  

 

     K 1.1.2011 nebyla zahájena ţádná rekultivační akce, pokračuje realizace prací na 

rozpracovaných plochách. 

     Za dobu existence Lomu Chabařovice bylo, ke dni 31.12.2010 zrekultivováno a ke 

dni 1.1.2011 je rozpracováno celkem 1477,3 ha plochy.  

 

   

Tabulka č. 4 -  Náklady na ukončené a rozpracované rekultivace 

 

 

     rekultivace Zemědělská Lesní 

(mil. Kč) 

Hydrická 

(mil. Kč) 

Ostatní 

(mil. 

Kč) 

Celkem 

(mil. Kč)  (mil. Kč) 

Ukončená k 31.12.2010 

85,857 541,945 13,496 55,577 696,875 

Zahájená k 1.1.2011 

51,176 632,038 260,034 126,789 1 070,04 

Celkem 

137,033 1 173,983 273,53 182,366 1 766,912 

 

           Na  dosud ukončené, včetně ke dni 1.1.20011 rozpracované,  rekultivace bylo vynaloţeno 

celkem  1 766,922 mil. Kč.  

     Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe nejnákladnější jsou rekultivace lesní, kdy rekultivační 

úprava 1 hektaru stála 1,452 mil. Kč. 
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5. ZÁVĚR 
 

    Obecně lze říci, ţe revitalizace území poškozeného   těţbou hnědého uhlí představuje 

dlouhodobý a náročný proces jak po ekonomické, tak po technické stránce.   Rekultivovaná 

krajina je výsledkem konkrétních speciálních činností, legislativních podmínek a především  

dostatku finančních prostředků.  

      Na jedné straně je zájem společnosti a vlastníka lomu o maximální vytěţení loţiska na 

druhé straně stojí potřeby obyvatel obcí leţících v bezprostřední blízkosti dobývacího 

prostoru. Konkrétně v oblasti Ústeckého kraje jsou tyto potřeby ještě umocněny  negativním 

vlivem těţkého a chemického průmyslu a o to větší touhou místních obyvatel po kvalitním 

ţivotním  prostředí.  

     Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na rekultivační proces v Lomu Chabařovice, 

který zasahuje do katastrů obcí leţících v ústeckém a teplickém okrese.  

     Na základě získaných údajů jsem došla k závěru, ţe rekultivační práce jsou velmi 

nákladné, vyţadují ucelený a odborný přístup.  

     Rozhodnutím Vlády ČR byla těţba hnědého uhlí předčasně zastavena a podnik v závěru 

vykazoval více neţ 0,5 mld. ztrátu.  Náklady na rekultivační práce, přesto, ţe dosud nejsou 

ukončeny, přesahují částku 1,766 mld. Kč. Porovnáním těchto dvou poloţek jsem došla ke 

zjištění, ţe dosavadní náklady mnohonásobně převyšují zisky z těţby uhlí a bráno čistě 

z finančního hlediska, je zahlazování následků hornické činnosti nákladné a neekonomické. 

Současně jsem však přesvědčena, ţe dikce zákona, jeţ ukládá povinnost o ţivotní prostředí 

pečovat, resp. uvádět krajinu do původního stavu, je správná.  

     Dále je také nutné přihlédnout ke skutečnosti, ţe po dokončení celého revitalizačního 

procesu bude území slouţit k všestrannému vyuţití – rekreace, oddych, turistika, sportovní 

činnosti, rybolov, jachting a další činnosti. Současně bude plnit významnou funkci krajinně 

estetickou i ekologickou. 

Nová rekreační oblast se bude nacházet v blízkosti velké městské aglomerace, po 

vybudování spojovací komunikace Roudníky -  Trmice bude snadno dostupná. Jiţ v současné 

době vede po obvodu budoucího jezera obsluţná komunikace, která bude v budoucnu 
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pravděpodobně místy rozšířena a zpevněna, aby byl umoţněn volný pohyb návštěvníků podél 

celého jezera.  

      Dominantní část určená pro vyuţití volného času je území přiléhající k jezeru 

v severovýchodní části dobývacího prostoru. V tomto území bude soustředěna převáţná část 

rekreačních aktivit.  

Vzhledem k charakteru záměru  nelze zatím vyhodnotit ekonomické ani sociální vlivy 

na obyvatelstvo, snad jen je moţno uvést, ţe postupná celková rekultivace oblasti je nezbytná 

pro zlepšení ţivotních podmínek obyvatel Ústecka. Neopomenutelná je také skutečnost, ţe 

ekonomický vliv lze očekávat v souvislosti s vyuţitím zaměstnanosti v dodavatelských, 

případně přepravních  firmách v době výstavby přístaviště a zaměstnanosti ve sluţbách a 

obchodě v době provozu plánovaných sportovních a rekreačních aktivit. Lze předpokládat, ţe 

v lokalitě vzniknou doprovodné sluţby jako např. občerstvení, půjčovny lodí a jiného 

sportovního vybavení apod.  

      Těmito kroky bude dosaţeno  zlepšení přírodních podmínek lokality a k výraznému 

zkvalitnění ţivotních podmínek zde zjištěných ţivočichů, zejména druhů vázaných na vodní 

toky a plochy.  

Lom Chabařovice je prvním z velkých povrchových lomů, kde byla zvolena vodní rekultivace 

zbytkové jámy a jiţ dnešní pohled na vodní plochu nadrţené vody dokazuje, ţe zvolený 

způsob revitalizace krajiny bude velmi významným přínosem.  
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