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ANOTACE:  

 Tato práce se zabývá historií rekultivací po těžbě nerostných surovin 

v Severočeském revíru. Těžba uhlí lomovým i hlubinným dobýváním přináší nejen 

pozitivní ekonomické přínosy, ale také negativní dopady na zasaženou krajinu. Úkolem 

rekultivace je znovu upravit krajinu tak, aby vyhovovala prvoprodukci zemědělské, 

lesnické, vodohospodářské ale současně také ostatním celospolečenským zájmům. Soubor 

rekultivačních prací spočívá ve zhodnocení biologické produktivity krajiny, její 

hygienické, estetické a sociální hodnoty. Soustava rekultivačních opatření musí být 

motivována nejen úzkými ekonomickými zájmy lidské společnosti, ale i ekologicky, tj. ve 

prospěch nově vytvářené přírody. 

Klíčová slova: hlubinné dobývání, lomové dobývání, rekultivace, těžba nerostných 

surovin 

 

Summary: 

 Submitted thesis deals with the history of reclamation works after the mining 

processes in the North Bohemian browncoal district. Opencast mining and also 

underground mining brings not only positive economic benefits but also negative impacts 

on the affected land. The task of reclamation works of the affected landscape is again 

adjusted to suit the production of agricultural, forestry, water management, but at the same 

time other societal interests. The complex of reclamation works is to evaluate biological 

productivity of the landscape, its hygienic, aesthetic and social values. The system of 

reclamation measures must not only be motivated by narrow economic interests of human 

society, but also environmentally, that is in favor of newly created nature. 

Keywords: extraction of minerals, opencast mining, reclamation, underground mining 
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1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY REKULTIVACÍ 

Těžba uhlí lomovým i hlubinným dobýváním přináší nejen pozitivní ekonomické 

přínosy, ale i závažné negativní dopady na zasaženou krajinu. Soubor rekultivačních prací 

spočívá ve zhodnocení biologické produktivity krajiny, její hygienické, estetické a sociální 

hodnoty. Tyto společensky závažné problémy je nutno řešit nápravnými opatřeními za 

účelem vyřešení antagonistických vztahů mezi průmyslem a ostatními zájmy lidské 

společnosti [5]. 

 Jeden z konkrétních projevů péče o krajinu je rekultivace ploch zasažených těžbou, 

která je nedílnou součástí dobývání uhlí. Úkolem rekultivace je znovu upravit krajinu tak, 

aby vyhovovala prvoprodukci zemědělské, lesnické, vodohospodářské, ale současně také 

ostatním celospolečenským zájmům. Soustava rekultivačních opatření musí být 

motivována nejen úzkými ekonomickými zájmy lidské společnosti, ale i ekologicky, tj. ve 

prospěch nově vytvářené přírody. Vytváření antropogenních půd na výsypkách představuje 

dlouhodobý proces, jehož kvalitní úroveň bude závislá na řadě počátečních i druhotných 

faktorů (reliéfu tělesa výsypky, použitých výsypkových zemin k rekultivačním účelům, 

meliorační úpravě zemin, agrotechnice, vegetačního pokryvu apod.). Tyto vnější i vnitřní 

faktory budou s různou intenzitou ovlivňovat půdotvorný proces, jehož výsledkem bude 

nový půdní typ [5]. 

 Prioritními cíly obnovy krajiny a půdy prováděnými lesnickými rekultivacemi bez 

ohledu na pedologickou charakteristiku používaných zemin, se stávají především kritéria 

zabezpečení požadovaných funkcí mimoprodukčních (hydrických, půdotvorných, 

estetických, sociálních) a to i za předpokladu, že zastoupení používaných druhů dřevin 

v porostních směsích, neodpovídá původní skladbě lesních ekosystémů před jejich 

devastací prováděnou těžební činností [5]. 

 K lesnickým účelům je nezbytné z provozních důvodů využívat i horniny a zeminy, 

které mají již primárně nepříznivé půdní vlastnosti a bez ohledu na náročnost používaných 

melioračních technologií při úpravě jejich deficitních půdních vlastností podmiňují vznik 

méně kvalitních antropogenních půd. Způsob jejich zalesnění a následného provádění 

pěstební péče o založené kultury pak vyžaduje specifické rekultivační postupy, odlišné od 

schémat doporučovaných na geneticky vyvinutých lesních půdách [5]. 
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2. Charakteristika oblasti 

Mostecká pánev se nachází v severozápadních Čechách mezi Prunéřovem u Kadaně 

a Úžínem u Ústí nad Labem. Její délka od Kadaně až k Ústí nad Labem je zhruba 80 km  

a šířka od 5 km do 20 km. Plocha pánve tedy zaujímá přibližně oblast 1200 km
2
. Její 

sedimentární výplň je omezena na jihozápadě a částečně i na severovýchodě a jihovýchodě 

vulkanity a dalšími produkty sopečných explozí Doupovských hor a Českého středohoří. 

Na severozápadě ji ohraničují metamorfované horniny, které budují Krušné hory. Pouze 

část hranice na jihu a jihovýchodě mezi Podbořany a Mostem a východně od Duchcova je 

plochá, morfologicky nevýrazná. V tomto území sousedí terciérní výplň pánve se staršími, 

vesměs svrchnokřídovými a karbonskými sedimenty. V období terciéru došlo k vytvoření 

dnešní podoby pánve. Vyplňování pánve sedimentárním materiálem se zařazuje do období 

miocénu, kdy se v pánvi postupně nahromadilo až 500 metrů sedimentů (písků, jílů  

a organické hmoty). Průměrná mocnost hnědouhelné sloje dosahuje v pánvi 25 - 45 m. 

V oblastech, jako je Žatecká delta, kde do močálu ústil mohutný tok, docházelo především 

k sedimentaci klastických materiálů a jílových hornin [1, 10]. 

V území SHP je znám výskyt termálních pramenů, především v oblasti Teplicka, 

které je známé svojí lázeňskou činností. V roce 1879 horníci narazili na termální pramen, 

při ražení chodby na dole Döllinger u Duchcova. Touto činností byly negativně ovlivněny  

i ostatní prameny v oblasti. Prameny jsou nyní chráněny před báňskou činností trvalým 

ochranným pásmem [3]. 

2.1 Klimatické podmínky 

Hodnocené území náleží k přechodové oblasti středoevropského klimatu, která je 

charakterizována značnou proměnlivostí podle převládajícího vlivu přímořského nebo 

kontinentálního podnebí. Teplota pánevní části je v dlouhodobém ročním průměru  

cca 8
o 

C. Se stoupající nadmořskou výškou teplota klesá, takže ve vrcholových partiích 

Krušných hor činí přibližně 5
o 

C. Množství srážek je podmíněno nadmořskou výškou  

a místní expozicí vůči převládajícím směrům větrů. Průměrný roční srážkový úhrn 

v pánevní oblasti dosahuje hodnoty cca 500 mm, v horských oblastech je to cca 1000 mm. 

 

 



Michaela Háblová: Historie rekultivací  

2012                  3 

2.2 Rozvoj hornické činnosti 

První zmínky o těžbě hnědého uhlí pochází z počátku 15. století, kdy kronikář roku 

1403 zaznamenal prodání podílu na hnědouhelném dole. Tato zpráva je dochována 

v městské knize v Duchcově. V té době, se stále uhlí oproti dřevu nevyužívalo jako zdroj 

tepla, spíše bylo páleno za účelem získání popela k hnojení. Jedním z důvodů, proč se 

využívalo dřevo, byla snadnější těžba a pro spalování uhlí nebyla vhodná topeniště [7]. 

V 2. polovině 18. století se pomalu začíná využívat uhlí jako zdroj energie. 

Nejednalo se však o příliš velký rozvoj. Poptávka byla velmi malá, spíše se těžilo pouze 

pro vlastní potřebu [7]. 

Počátek těžby nerostného bohatství pro průmyslové využití se datuje k druhé 

polovině 19. století.  S rozvojem průmyslové výroby se zvýšila poptávka po uhlí, což mělo 

za následek nárůst těžby. Z těžby uhlí se stává perspektivní velkopodnikání. Budování 

železničních tratí a využívání parního stroje přispělo velkou měrou k technickému rozvoji 

v hornictví. Začíná se využívat trhacích prací, ručního vrtání, později vrtaček na pohon 

stlačeným vzduchem. Je zvýšen počet dolů, během osmi let v období 1847 až 1855, podle 

odhadů z původních 150 dolů dosahujeme na tisíc dolů. Roku 1867 dosáhla těžba hnědého 

uhlí jednoho miliónu tun. O dvanáct let později dosahovala těžba již pěti miliónů tun uhlí 

ročně. Začíná zavádění velkostrojů - rýpadel a malé podniky jsou slučovány do větších 

provozů. Využívána je těžba hlubinným způsobem i přesto dochází k velkým devastacím 

na pozemcích. Vznikají propadliny a poklesy terénu. V období sedmdesátých let dochází  

k přílivu horníků a dělníků z ostatních oblastí, kteří zde nachází řadu pracovních míst. 

V těchto letech dokonce i stát vlastní několik dolů. Mostecká uhelná společnost je založena 

v roce 1879 a Severočeská společnost uhelných dolů vzniká v roce 1890 [7]. 

Po 2. světové válce nastal rozvoj hornické činnosti. Začalo se těžit například na 

známém dole Barbora, který byl později rekultivován hydrickou metodou. Těžba se 

v tomto období mnohonásobně zvětšila, až na čtyřnásobek. Nejvíce k tomu přispěl přechod 

z hlubinné těžby na povrchovou, která je efektivnější, ale způsobuje viditelnou změnu 

krajiny. S příchodem masivní povrchové těžby vznikala tzv. „měsíční krajina“, kterou bylo 

potřeba vhodnými způsoby sanovat a následně rekultivovat [7]. 

V roce 1958 se Výzkumný ústav meliorací v Praze (VÚM) ujal nového úkolu  

a chtěl vyřešit mnoho odborných otázek. „Výzkum rekultivace a kultivace výsypek 
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poddolovaných půd a oblastí narušených průmyslovou činností“ měl vyřešit hlavně otázky 

týkající se snižování nebo předcházení škod při dobývání a tím zajistit snadnější 

rekultivaci. Druhým úkolem bylo zajistit postup odstranění škod hornické činnosti 

z minulých let. Pro objasnění těchto otázek bylo založeno několik pokusných 

zemědělských a lesnických ploch, na nichž byl proveden výzkum. Po dokončení pokusů 

byly publikovány závěrečné zprávy. V oblasti prevence vznikly dvě publikace pod názvem 

„klasifikace ornic“ a „klasifikace nadložních zemin“. V dokumentech se řeší otázka 

využití sypaných zemin pro danou rekultivaci. Dále se sledovaly fyzikální, chemické  

a mikrobiální změny ve skryté ornici. Ve vypracovaném dokumentu bylo zaznamenáno 

účelné obhospodařování. V oblasti odstranění škod byly publikovány celkem čtyři zprávy. 

V těchto zprávách jsou vyřešeny otázky technologických postupů v praxi a to: 

„Zemědělská rekultivace na převýšených výsypkách“, „Lesnická rekultivace převýšených 

výsypek na území SHR“, „Ovocnářské využití výsypek“ a „Využití polyelektrolytů a jejich 

vliv na vodní režim a strukturu půdy“. Součástí výzkumu byla také možnost využití 

nového hnojiva uvedeného pod názvem „karbohnojivo“. Bývalý důl Lotta Marie, 

nacházející se u obcí Hostomice a Světec sloužil k tzv. pokusům rekultivací. S využitím 

zemědělské rekultivace zde byl pěstován černý rybíz, višně, kukuřice a cukrová řepa [6]. 

Tabulka 1: Údaje o postupném vývoji rekultivačních prací v SHR [13] 

Rekultivační 

práce 

1950 

[ha] 

1960 

[ha] 

1970 

[ha] 

1980 

[ha] 

1990 

[ha] 

2000 

[ha] 

2005 

[ha] 

2006 

[ha] 

2007 

[ha] 

2008 

[ha] 

Dokončené 

rekultivace  
0 350 1100 3000 6400 7346 9558 10337 10759 11425 

Rozpracované 20 595 2465 4139 2809 5368 5288 5221 5430 8451 

V rekultivačním 

procesu 
20 945 3565 7139 9209 12714 14846 15558 16189 19876 

 

Z tabulky vidíme postupný vývoj rekultivačních prací v SHR. Během posledních let 

docházelo k zvyšování zrekultivovaných ploch. Všechny údaje jsou uvedené v ha.  

K dalším negativům patří likvidace obcí, kvůli těžbě nerostných surovin či 

zakládání vnějších výsypek. Ze zaniklých měst a obcí byly zachráněny některé památky, 



Michaela Háblová: Historie rekultivací  

2012                  5 

jako například sochy, památníky, pomníky, Boží muka, Morové sloupy a další. Jsou 

vystaveny v muzeích či postaveny v některých stávajících obcích. Jedním z největších  

a nejznámějších přesunů se stal gotický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

z historického města Most. Přesun proběhl v roce 1975 a stal se unikátní akcí zapsanou do 

Guinessovy knihy rekordů. Jako nejpřijatelnější řešení, byl zvolen způsob přesunu kostela 

po vybudované kolejové dráze. Kostel musel být vyztužen ocelovou konstrukcí  

a klenba zpevněna nástřikem. Celková váha kostela a dodatečných konstrukčních prvků 

dosáhla 12 000 tun. Skutečná délka trasy na určené místo činila 841,1 m. Z tohoto důvodu 

bylo zapotřebí koleje dlouhé pouze 160 m za kostelem demontovat a celkem pětkrát před 

kostel namontovat. Rychlost přesunu dosáhla 2,16 cm.min
-1

. Akce započala 30. 9. 1975  

a skončila 27. 10. 1975 [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Pohled na přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie (foto: autor 3/2012) 
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Obrázek 2: Vývoj těžby uhlí od roku 1860 do roku 2005 v SHP [3] 

2.3 Přehled těžebních společností v Severočeském revíru 

V Severočeském revíru máme dvě velké těžební společnosti, Severočeské doly a.s. 

(SD) a Czech Coal a.s. Severočeské doly a.s. vznikly 1. 1. 1994 spojením dolů  

Nástup – Tušimice a velkolomu Bílina, který vznikl spojením bývalého velkolomu Maxim 

Gorkij a Jirásek. Mostecká uhelná společnost vznikla k 1. 1. 1993 sloučením státních 

podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Hlubina Litvínov a Doly Ležáky Most. Vznik 

skupiny Czech Coal je datován k datu 22. října 2008 rozložením bývalé Mostecké uhelné 

společnosti (MUS a.s.) na Vršanskou uhelnou a.s. a Litvínovskou uhelnou a.s. [3, 16]. 

Doly Nástup - Tušimice se nachází v blízkosti měst Chomutov, Kadaň, Březno. 

Roční těžba se pohybuje kolem 13,5 mil. tun hnědého uhlí (2010). Vytěžené uhlí zásobuje 

elektrárnu Tušimice a Prunéřov. Severočeské doly již uhradily odvody za vynětí pozemků 

z lesního půdního fondu a ministerstvo souhlasilo s prodloužením těžby do roku 2030 

s tím, že 80% hnědého uhlí bude vytěženo pro elektrárny [3, 16]. 

Lom Bílina, který se rozprostírá mezi městy Bílina, Duchcov, Ledvice a nesl dříve 

název velkodůl Maxim Gorkij. Jeho hloubka se v současnosti pohybuje kolem 200 m. 

Nejkvalitnější část sloje byla odtěžena historickou hlubinnou činností. Výhřevnost uhlí na 
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lomu Bílina je cca 14,5 MJ.kg
-1

 a sirnatost cca 1,03%. Zásoby k 1. 1. 2011 činí přibližně 

174,4 mil. tun. Roční těžba se pohybuje mezi 8 - 9 mil. tun uhlí. S postupným snižováním 

roční těžby na 7 mil. tun za rok by se prodloužila životnost tohoto lomu do roku 2035. 

Úpravna uhlí Ledvice, vytěžené zásoby třídí, drtí a rozdružuje pro odběratele v průmyslu, 

energetice, teplárenství či komunální spotřebu. Jedním z největších odběratelů je elektrárna 

Ledvice [3, 16]. 

Těžba hnědého uhlí Vršanské uhelné a.s., která se nachází u obcí Strupčice, Vysoké 

Březno a Malé Březno, probíhá na lomu Vršany a lomu Jan Šverma, který se rozprostírá  

u obce Vrskmaň a Okořín. Lom Vršany má územní limity až do roku 2058. K vytěžení 

zbývá zhruba 323 milionů tun uhlí, a tím může plnit dodávky i na plánovanou novou 

elektrárnu v prostoru Vršany, která by mohla být spuštěna v roce 2021. V současné době 

má plánovaná elektrárna přiděleno 600 MW výkonu v přenosové síti. Lom Vršany 

postupně přetěží lom Jan Šverma a stočí se východním směrem do prostoru, který byl 

vytěžen lomem Slatinice [11]. 

Lokalita Litvínovské uhelné a.s. se rozprostírá v prostoru pod Krušnými horami 

mezi městy Litvínov, Most a Jirkov. Těžba probíhá v lomu Československé armády 

(ČSA). Zásoby kvalitního hnědého uhlí, s výhřevností 17,85 MJ.kg
-1

, tvoří 32,2 mil. tun 

hnědého uhlí s ohledem na územně ekologické limity. Zásoby uhlí jsou uvedeny  

k 1. 1. 2011. Za těmito limity se dále nachází 287 mil. tun uhlí. V cestě stojí dvě obce 

Horní Jiřetín a Černice, které obývá zhruba 2 tisíce obyvatel.  Pokud by vláda tyto limity 

prolomila je možnost provozovat lom ČSA do roku 2070 při roční těžbě 6 mil. tun. 

V následující etapě je za ekologickými limity dalších 463 mil. tun hnědého uhlí. Celkem 

tedy 750 mil. tun kvalitního hnědého uhlí. Tím by se dalo předpokládat prodloužení 

životnosti lomu o 120 let. Pokud se tak nestane, lom bude roku 2022 uzavřen. A to  

i s ohledem na velké snižování roční těžby. Z 5 mil. tun ročně na pouhou polovinu [11]. 
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Tabulka 2: Přehled několika provedených rekultivací SD - Doly Bílina [3] 

Název lomu, dolu, 

výsypky 

Provedený typ 

rekultivace 

Rok počátku 

rekultivace 
Oblast rekultivace 

Radovesická výsypka 

Lesnická, zemědělská, 

hydrická, rekreační - 

budoucnost 

1986 Bílina 

Výsypka Jirásek 
Lesnická, hydrická, 

zemědělská 
1960 Bílina 

Lotta Marie Zemědělská, lesnická 1956 Světec 

Výsypka Václav Lesnická, zemědělská 60. léta Duchcov 

vnitřní výsypka 

Fučík 
Lesnická – 55 ha - Ledvice 

Lom Heřman Hydrická, lesnická 1960 Zabrušany 

Střimická výsypka 
Lesnická, zemědělská, 

rekreační (letiště) 

1967 - první pokusy, 

letiště 1988 - 1996 
Most 

výsypka Větrák 
zemědělská, lesnická, 

rekreační 
1966 Bílina 

Výsypka Pokrok rekreační 1976 Duchcov 

Důl Barbora Hydrická, rekreační 1981 Oldřichov 

Lom Chabařovice Hydrická – 250 ha 2001 Ústí nad Labem 

Lom Leontýna Hydrická 1970 Duchcov 

Výsypka lomu 

Osvobození 
Lesnická 1962 Teplice 

lom Kateřina lesnická 1971 Teplice 
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Tabulka 3: Počet provozovaných lomů a dolů [13] 

 

Tabulka 4: Přehled několika provedených rekultivací MUS [3] 

Název lomu, dolu, 

výsypky 

Povedený typ 

rekultivace 

Rok počátku 

rekultivace 
Oblast rekultivace 

Velebudická výsypka 

lesnická, zemědělská 

(Golfové hřiště, 

hipodrom) 

1965 Most 

Kopistská výsypka Lesnická (zatravnění) 1962 Most 

Čepirožská výsypka  Lesnická (vinice) 1975 Most 

Rudolická výsypka Zemědělská, lesnická 1968 Most 

Lom Most hydrická 2000 Most 

Lom Benedikt Hydrická, rekreační 
1961, 1999 druhá 

rekonstrukce 
Most 

Výsypka lomu 

Elisabeth 

Zemědělská 

(Zahrádkářská 

kolonie) 

1961 Most 

Výsypka Malé Březno Zemědělská, lesnická 1990 Most 

Slatinická výsypka Zemědělská 1999 Most 

Růžodolská výsypka Zemědělská, lesnická 1971 Litvínov 

Oblast - SHP 
Postupně 

otevírané 

Provozované v roce 

1995 
Provozované v roce 2011 

Počet hlubinných 

dolů 
1627 23 1 (Centum) 

Počet povrchových 

lomů 
189 23 

4 (ČSA, Vršany, Bílina, Doly 

Nástup - Tušimice) 
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3. HISTORIE REKULTIVACÍ 

Pod pojmem rekultivace si představíme dlouhodobý, technicky náročný a finančně 

nákladný proces, při kterém vracíme přírodě krajinu, která byla hornickou činností značně 

ovlivněna. Z horního zákona je dáno, že postižené území je třeba rekultivovat. Už v roce 

1854 vydal František Josef I. svůj patent, který ukládal báňským podnikatelům území 

postižené těžbou rekultivovat. Rekultivace na velkých plochách jsou prováděny od roku 

1952. Proto jsme také v tomto směru nasbírali mnohaleté zkušenosti. Pro zahlazení důlní 

činnosti je potřeba vždy volit správný typ rekultivace [4]. 

3.1 Časový vývoj rekultivací 

V padesátých letech minulého století probíhaly vesměs jednoduché rekultivace. 

Pouze se zatravňovalo nebo s použitím nenáročných dřevin byla provedena lesnická 

rekultivace. Úprava morfologie terénu byla minimální, protože nebyly k dispozici 

dostatečné finanční ani technické podmínky. Zalesňování probíhalo pomocí nenáročných 

dřevin a zjistilo se, že použití jehličnanů na písečných výsypkách nakonec nebyla ta 

správná volba. V důsledku narušeného hydrologického režimu ve výsypkových zeminách  

a špatné kvality ovzduší rostliny ve větší míře odumíraly. Začátky rekultivací 

v Severočeském revíru nebyly jednoduché. Dalo by se říci, že se spíše jednalo o hledání 

vhodných možností [4]. 

V šedesátých letech se více dbalo na úpravu povrchu rekultivovaných ploch. 

Využívání ornice, kterou se převrstvovaly výsypky, přineslo řadu výhod, zejména v oblasti 

kvality půdy. Ani lesnická rekultivace nezůstávala pozadu, začalo se využívat více druhů 

dřevin z oblasti melioračních a cílových rostlin. Pěstování takových dřevin může vést 

k vysoké hodnotě těchto stromů [4]. 

V období sedmdesátých let, dochází k tvorbě ekotopu, který je vytvářen úpravou 

nové půdy, terénu, ale vzniká také nový vodní režim. Používají se ornice i spraše. Začíná 

výsadba ovocných sadů a vinic, stále však převládá zemědělská rekultivace. V této době  

o typu rekultivace rozhodovalo ministerstvo zemědělství, které preferovalo zemědělskou 

půdu. Vyžadovalo nejméně 50% těchto rekultivací a to i na území, která pro tento typ 

rekultivace nebyla vhodná. Z tohoto důvodu se na výsypkách vytvářela zemědělská půda, 
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která vyrovnávala ztráty. Proto v dalších letech mohlo být vytvořeno několik  

tzv. „rekreačních ploch“ [4]. 

Osmdesátá léta jsou charakterizována cílenou tvorbou zemědělských, lesnických  

a vodních ekosystémů. Do popředí zájmu se dostává také způsob využití některých nově 

vzniklých ploch za účelem výstavby např. letiště v oblasti Střimické výsypky, autodromu 

na výsypce lomu Vrbenský, hipodromu a golfového hřiště na Velebudické výsypce atd. 

Pro rekultivační účely se začínají využívat i další typy úrodných zemin. Například spraše  

a sprašové hlíny patří do rekultivačně vhodných zemin [4]. 

V devadesátých letech je snaha vedena zejména k ochraně přírody. Před 

zemědělskými rekultivacemi je preferována lesnická. Začíná se využívat hydrická 

rekultivace k zatápění zbytkových jam povrchových lomů. Jednou z největších hydrických 

rekultivací v zájmové oblasti je zatápění zbytkové jámy lomu Ležáky a vznik jezera Most. 

Nastal však problém s obhospodařováním dokončených zemědělských rekultivací  

a pozemky začínají ležet ladem. V 21. století se klade důraz zejména na ekologii  

a víceúčelovou funkčnost krajiny jako celku. Cílem je provádět rekultivační práce kvalitně, 

ekonomicky a efektivně [4]. 

3.2 Typy rekultivací 

Rozdělení podlé fáze: 

 rekultivace technická 

 rekultivace biologická 

Mezi základní typy patří rekultivace: 

 zemědělská 

 lesnická 

 hydrická 

 ostatní (rekreační) 

Technická rekultivace 

Technická rekultivace zajišťuje vytvoření nové morfologie rekultivovaného území  

u pozemků zasažených hornickou činností. Provádíme zde terénní úpravy za pomoci těžké 

techniky, například buldozery, dozery a dalšími stroji. Řešíme zde také přesun, ukládání  
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a rozprostírání velkého objemu hmot. Je kladen důraz na to, aby rekultivované plochy byly 

přístupné obslužnými komunikacemi. Už v této fázi je potřeba vědět, jaké bude pozdější 

využití pro dané území. Podle typu rekultivace volíme vhodný typ hornin a zemin, kterými 

se bude zavážet. Pokud bychom volili špatný technologický postup, mohlo by se stát, že 

terén začne nerovnoměrně sesedat a tím může dojít ke vzniku zátrhů nebo skluzům [6]. 

Konečný tvar povrchu terénu výsypky je spolu s pedologickou skladbou nasypaných 

zemin nejdůležitějším vstupem pro určení následné náročnosti prováděných rekultivačních 

prací. Tuto konečnou podobu již nelze v rámci provádění následných rekultivačních prací 

výraznějším způsobem měnit. Proto je velmi důležité konfrontovat závěrečné báňské 

postupy s rekultivačními studiemi a s předstihem vyhodnocovat jejich případné negativní 

dopady na následnou biologickou rekultivaci [5]. 

Biologická rekultivace 

Biologická rekultivace se stará o oživení nové krajiny. Ať již jde o využití  

v zemědělství, lesnictví, vodohospodářství nebo rekreační zázemí. Při této části 

rekultivace, je zapotřebí vytvořit půdní horizont, ve kterém se bude dařit nejen rostlinám, 

ale také různorodé fauně. To vše v co možná nejkratší době. Zvláštní pozornost je potřeba 

věnovat fyzikálním a chemickým vlastnostem používaných zemin, které se mohou během 

rekultivace měnit. Povrch terénu musí být vhodně upraven pro daný typ rekultivace, 

případně odvodněn, půda musí odpovídat kvalitě, pro kterou ji chceme použít a měla by 

být dostatečně vzdušná, pokud jde o tvorbu lesa. Orba se musí uskutečnit v podzimních 

měsících. V zimě vymrzne a zadrží vláhu. Na jaře je půda připravena k výsadbě. 

Doporučuje se nijak neodkládat její osetí, abychom zamezili výskytu nežádoucí flóry [6]. 

3.2.1 Lesnická rekultivace 

Tímto typem rekultivace se rozumí výsadba stromů a tvorba lesů. Má dvě fáze, při 

první fázi probíhá sázení sazenic s případnou dosadbou během 1 - 3 let. V druhé fázi, 

kterou nazýváme pěstební péčí, se o sazenice vhodným agrotechnickým způsobem staráme 

po dobu cca 6 – 8 let. Z tohoto důvodu musíme volit vhodný typ dřevin k výsadbě. 

Z dřevin přípravných a melioračních používáme akát, jeřáb, osiku, habr a různé keře. 

Z dřevin s významem pomocným využíváme olši, břízu, vrbu a lípu. Z hospodářsky 
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cenných dřevin se používají různé druhy dubů, buků, jasan, javor klen, kanadské topoly, 

modřín a borovice [9, 11]. 

Pokud již máme důkladně připravený terén, můžeme začít s výsadbou, která je 

prováděna do jamek nebo brázd. K dosažení co nejlepších výsledků je potřeba  

o vysazené stromy pečovat. Je potřeba sazenice přihnojovat, okopávat, prořezávat, 

odstraňovat nežádoucí vegetaci, chránit je před okusem zvěří pomocí mechanických  

i chemických metod. Nejrychlejší a nejúčinnější způsob je oplocení menších zalesněných 

ploch. V případě náhlého úhynu většího množství sazenic je potřeba plochy znovu osázet. 

Nedílnou součástí procesu plánování lesnické rekultivace je potřeba stanovení počtu 

vysazených sazenic na jeden hektar a kalkulace celkových nákladů. Na základě 

dlouhodobé praxe se uvažuje s průměrným počtem 10 000 sazenic na jeden hektar  

a náklady ve výši cca 1,5 mil. Kč. Do kategorie lesnických rekultivací spadá i vytváření 

ploch sloužících jako parky. Toho se využívá zejména v blízkosti měst, kde devastované 

plochy zasahují například do blízkosti sídlišť. Lesnická rekultivace zpravidla bývá 

ukončena v období, kdy stromky dosáhnou určité výšky, alespoň 5 metrů a dokážou se 

vypořádat s přírodními vlivy jako je zvěř a plevel [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Lesnická rekultivace – výsypka Prunéřov (foto: Ing. Lukáš Žižka 09/2008) 
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3.2.2 Zemědělská rekultivace 

Výsledkem zemědělské rekultivace může být orná půda, louka, pastvina, pole, 

vinice, sady a další. Rovné a ucelené plochy jsou nejvhodnějším terénem pro zemědělskou 

rekultivaci. Lze použít i plochu výsypky s mírným sklonem na svazích v rozmezí 3 - 8 %. 

Takovýto terén je vhodný pro snadnější obhospodařování za pomoci zemědělské techniky. 

Existují dva způsoby zemědělské rekultivace, s překrytím nebo bez překrytí ornicí [5, 13]. 

U rekultivace s překrytím postupujeme navezením ornice na vyrovnaný povrch 

výsypek. Tuto rekultivaci můžeme realizovat na navezené ornici o mocnosti 0,5 m. Povrch 

výsypky lze také překrýt sprašovými hlínami o mocnosti cca 0,3 m a doplnit překryvem 

0,3 m ornice [5, 13]. 

Rekultivaci bez překrytí lze nazvat přímou biologickou rekultivací. Zde použijeme 

kvartérní zeminy, které jsou uloženy na povrchu, například sprašové hlíny, spraše, můžeme 

použít některé typy šedých jílů. Kvalita půdy je dána druhem zeminy, nerovnostmi 

vzniklými při navážení, množstvím ornice a obsahem humusu. Pro potřebu zvýšení obsahu 

humusu se využívá průmyslových kompostů, karbohnojiv, čistírenských kalů, slámy  

a dalších druhů hnojiv. Poslední částí je zatravnění či pěstování již dopředu vybraných 

plodin. V období 2 - 6 let je prováděn osev. Plodiny řadíme do funkce produkční  

a mimoprodukční. Produkční se dále dělí na potravinářskou a nepotravinářskou funkci. Do 

potravinářské skupiny patří obiloviny, vinice a ovocné sady a do nepotravinářské zařadíme 

slunečnici, řepku a také technické konopí. Mimoprodukční funkce se zaměřují na ekologii, 

do této kategorie zařadíme louky a pastviny s extenzivním využíváním [5, 13]. 

Jsou zde kladené nároky na kvalitu půdy: 

 neutrální pH  

 dobrý obsah humusu 

 vzájemná bilance živin - dusíku, fosforu a draslíku  

 dobrou propustnost vody   

 minimální (do stanovených limitů) obsah cizorodých látek, zejména těžkých 

kovů 

 dobrou strukturu půdy 
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Počátky zemědělských rekultivací spadají do padesátých let minulého století. 

Zemědělská rekultivace prošla určitým vývojem a to z pěstování nenáročných rostlin k těm 

náročnějším se současnou úpravou terénu. V dnešní době zemědělská rekultivace nepatří 

mezi perspektivní metody, z důvodu její nevyužitelnosti, přesto že půda je jednou 

z nejzákladnějších potřeb lidské populace [6, 13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Zemědělská, hydrická a lesnická rekultivace – výsypka Merkur  

(foto: Ing. Lukáš Žižka 09/2008) 

 Radikální omezení zemědělské výroby a snížení zájmu o využívání zemědělsky 

rekultivovaných ploch na výsypkách nabízí alternativní řešení – využití těchto pozemků 

pro pěstování technických a energetických plodin a dřevin. Řešení může být prospěšné 

nejen pro získání surovin, ale i pro ekologickou stabilitu krajiny. Podle způsobu využití 

produkce těchto plodin je můžeme rozdělit na plodiny obsahující škrob, cukr a olej, jež 

skýtají surovinu pro chemický, farmaceutický, kosmetický a další průmysl a na plodiny 

s vysokou produkcí biomasy vhodné pro výrobu bioplynu nebo pro spalování a výrobu 

tepelné energie [5]. 
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3.2.3 Hydrická rekultivace 

Pro hydrickou rekultivaci je také používán název vodní nebo vodohospodářská 

rekultivace. Důležitým článkem projektování a realizace sanačních a rekultivačních prací 

jsou opatření spojená s tvorbou nového, přirozeného vodního režimu přetvořené krajiny.  

U tohoto typu rekultivace budujeme nové vodní plochy, příkopy, průlehy, terasy, retenční 

nádrže, poldry, drény, kamenná odvodňovací žebra apod. Součástí procesu hydrické 

rekultivace je převádění vodních toků, a to jak do nově vytvořených koryt tak zpětně do 

původních zrekonstruovaných koryt [5]. 

Významnou formou zahlazení následků báňské činnosti, jejíž význam bude 

zejména v budoucnosti stoupat, je zavodňování zbytkových jam. V takto řešených vodních 

plochách je na základě výzkumu předpokládáno, že jezera ve zbytkových jamách budou 

trvale oligotrofní s vysokou kvalitou vody. Takto vzniklá jezera budou plnit významnou 

úlohu zásobáren vody. Při projektování a samotné realizaci zatápění zbytkových jam lomů 

je potřeba dbát na sanační práce - stabilizovat svahy, zajistit těsnění dna zbytkové jámy  

a uhelné sloje a zajištění kvality vody. Tyto sanační práce jsou velmi důležité a je třeba jim 

věnovat velkou pozornost. Důležitou součástí je důkladná příprava výsypky a zatápěného 

území. Další důležitou součástí je zajištění kvalitních zdrojů vody a množství pro naplnění 

zbytkových jam. Dobré je podpořit samočisticí funkci nádrže a to tvarováním svahů  

a hloubkou vytvářeného jezera. U neprůtočných vodních nádrží je třeba zajistit přítok vody 

z důvodu vyrovnávání vodní bilance. V případě, že by tento model nefungoval, ponechá se 

zde vpusť, která slouží k napouštění vody do jezera. Hladinu vody je potřeba měřit, aby 

nedocházelo k velkým výkyvům. Nízká hladina způsobuje odkrytí břehů a tím erozi 

povrchu. Na druhou stranu by nemělo docházet ani k velkému zvyšování vodní hladiny, 

z důvodu zaplavení blízkého okolí. Při tvorbě vodních režimů lze předpokládat změnu 

hydrických poměrů v nejbližším okolí vodní plochy [5, 7]. 

Po zavodnění je cílem dosažení co nejlepší kvality vody, jejíž využitelnost bude co 

nejvšestrannější. Kvalita vody je ovlivněna povodím, objemem vody, hloubkou, rychlostí 

napouštění, volbou vhodných zdrojů. Při zaplnění zbytkových jam vodou se uplatní 

zejména přirozené procesy podporující oligotrofizaci. Při navrhování zatápění zbytkových 

jam je potřeba vyhodnotit některá důležitá hlediska. Z hlediska eutrofizace (nadměrný 

přísun živin s důsledkem nadměrné tvorby biomasy) je nejvhodnější předem zabezpečit 

úroveň trofie omezením přísunu limitujících živin, zvětšením průměrné hloubky, 
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maximalizací zdržení vody. Zvýšení koncentrace solí se projevuje omezením druhového 

spektra organismů. Ve zbytkových jamách bude docházet v důsledku vyplavení solí 

k postupnému snižování její koncentrace. Acidifikaci kyselými srážkami bude ve 

zbytkových jamách bezpečně zabráněno vlivem dostatečné alkality vod. V případě použití 

potoků k zatápění je třeba sledovat znečištění choroboplodnými zárodky, které lze 

eliminovat případným čištěním splaškových vod. V jezerech s velkým objemem je tento 

případ nepodstatný. Z hlediska oživení vody je pH nepříznivá pod hodnotu 3. Při vyšší 

koncentraci železa dochází k jeho srážení a vytváření povlaků na těle vodních organismů, 

nepropouštějících kyslík, takže dochází k jejich udušení. To lze elimninovat návrhem 

dlouhých mělkých toků po povrchu s mělkými zmokřelými plochami (mokřady). 

Mokřadní společenstva výrazně přispívají k zadržení železa. Při budování mokřadů dojde  

i k výraznému snížení koncentrace amoniaku. Vodní rostliny amoniak využívají k tvorbě 

biomasy a při fotosyntéze napomáhají jeho odvětrání do ovzduší. I přesto, že lze ve 

zbytkové jámě předpokládat výskyt větších koncentrací některých toxických kovů, neudrží 

se v jezerní vodě ve vyšších koncentracích a dojde k jejich trvalému uložení do sedimentu. 

Všechny toxické látky se navíc srážejí současně se železem a mohou být účinně zadrženy 

před vtokem do jezera [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Hydrická rekultivace – výsypka Březno (foto: Ing. Lukáš Žižka 09/2008) 
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3.2.4 Ostatní rekultivace 

Výsledkem této rekultivační činnosti jsou ostatní plochy upravené zejména jako 

funkční a rekreační zeleň se zpevněnými komunikacemi a manipulačními plochami [5]. 

Rozptýlená zeleň jako polyfunkční využití krajiny (často se používá i pojem 

roztroušená zeleň), patří k významným krajinotvorným prvkům, jejichž důležitost bude 

nabývat na významu. Vytvářené skupiny a pásy stromů a keřů v rekultivované krajině 

pokud nedosahují plošné výměry nad 0,3 ha, nemají charakter lesního porostu. 

V některých případech jsou zakládány i rozsáhlejší a druhově složitější komplexy výsadeb, 

jejímž 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 se stává i doprovodná 

zeleň okolo vodotečí a břehových partií zatopených zbytkových jam. Do rekultivované 

krajiny jsou navrhována stromořadí podél cest a komunikací, polní lesíky a remízky, keře 

na protierozně ohrožených svazích výsypek. Všechny tyto prvky mají značný význam 

zejména z pohledu tvorby lokálních biokoridorů a biocenter [5]. 

Využívání rozptýlené zeleně v rekultivované krajině po těžbě nerostných surovin, 

je z ekologického hlediska nezbytné považovat za probíhající biologický proces 

ovlivňovaný člověkem, kdy dochází nejen k jednotlivé obnově biotopů, ale především 

k jejich vzájemnému estetickému a funkčnímu propojení a to i v návaznosti na prováděné 

lesnické a zemědělské rekultivace [5]. 

V rekultivovaných územích po báňské činnosti se vyskytují i plochy, které byly 

dlouhodoběji ovlivňovány přirozenou sukcesí. Tyto biotopy se v některých případech 

mohou stát bez náročnější úpravy v oblasti technické nebo biologické významným 

krajinotvorným prvkem, prvkem biokoridorů nebo biocenter tj. součástí rekultivovaných 

ploch klasickou rekultivací. Přístup k rekultivační činnosti v této oblasti představuje změny 

zejména z hlediska vazby na stávající přírodní ekosystém [5]. 

Klasické provádění rekultivačních prací v oblasti lesnické, zemědělské a hydrické 

rekultivace je obohaceno o citlivé řešení lokalit na základě podrobného zmapování 

stávajícího stavu terénu. Představuje to využití netradiční formy revitalizace území. Jde  

o takový přístup v oblasti návrhu a řešení rekultivačního procesu, který zajistí, při 
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minimálním zásahu techniky a člověka, maximální soulad s přírodou v oblasti zahlazení 

následků po důlní činnosti [5]. 

Řízené sukcesní formy rekultivačního procesu navazují nebo doplňují klasické 

formy rekultivace, ale zejména respektují přirozeně vzniklá a rozvíjející se počáteční stadia 

sukcesního procesu na jednotlivých plochách. Cílem tohoto postupu je respektování, 

uchování a podpora rozvoje konkrétních stanovištních podmínek při dosažení stavu 

harmonické kulturní krajiny v úzké spolupráci s probíhajícím sukcesním procesem na 

zájmovém území. Netradiční forma revitalizace je volena zejména z důvodů, že v části 

území jsou již vymodelovány prvky, které v případě drobných terénních úprav  

a stabilizace, území rozčlení, vytvoří zajímavé přírodní scenérie a dotvoří budoucí záměr 

rekreační i funkční zóny. Jde např. o plochy a svahové části, které obklopují činný lom,  

a nebyly delší dobu dotčeny antropogenní činností. Sukcese zde začala důsledky 

antropogenní zátěže sama zahlazovat a plánovaná netradiční forma revitalizace zde 

umožňuje využít přirozeného a již vytvořeného hodnotného vegetačního krytu bylin  

a dřevin jako základny, kterou není nutné klasickými terénními úpravami opětně 

znehodnotit [5]. 

Tímto řešením vznikne heterogenní území s minimálními dalšími zásahy do terénu, 

s vytvořením podmínek pro zvýšení ekologické stability formou respektování nebo 

podpoření stávajících náznaků vznikajících biocenter a biokoridorů. Podpoření jejich 

funkce, příznivé působení na jejich rozvoj a podpoření vývoje ekologické stability je 

příznivou změnou, kterou lze v některých případech rekultivačním procesem v citlivé 

formě podpořit [5]. 
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4. ROZBOR KONKRÉTNÍ REKULTIVACE ÚZEMÍ 

Před samotnou těžbou, tedy před schválením POPD (plán otvírky, přípravy  

a dobývání) musí každá společnost zabývající se těžbou nerostných surovin schválit 

základní dokumenty [11]. 

 Souhrnný plán sanace a rekultivace (SPSaR),  

 plán sanace a rekultivace 

 zvláštní plán rekultivace  

 projektovou dokumentaci 

Souhrnný plán sanace a rekultivace řeší celkové úpravy území dotčené dobýváním 

s ohledem pozdějšího využití po ukončení těžby. Vypracovávají ho organizace dobývající 

výhradní ložiska a to pro celý dobývací prostor, včetně vnějších výsypek. Souhrnný plán 

sanace a rekultivace lze výjimečně vypracovat pro konkrétní důl nebo lom. V tomto 

případě musí obsahovat řešení pro okolní doly a lomy. Je součástí POPD [11]. 

Plán sanace a rekultivace je zpracováván v rámci POPD a vychází ze souhrnného 

plánu sanace a rekultivace. Schvaluje ho Český báňský úřad po odsouhlasení Ministerstva 

životního prostředí a jinými dotčenými orgány [11]. 

Zvláštní plán rekultivace je po schválení pro organizaci závazný a upřesňuje danou 

sanaci či rekultivaci. Opět vychází ze souhrnného plánu sanace a rekultivace. Jeho 

obsahem je přehled zahájených, rozpracovaných a ukončených rekultivací [11]. 

Postup: 

 Terénní úpravy 

 Zabránění kontaminaci okolních půd a vod 

 Navážení úrodných zemin (ornice) 

 Stabilizace svahů 

 Výstavba komunikací 
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4.1 Radovesická výsypka  

Radovesická výsypka se nachází asi 2 km východně od města Bílina, v místě 

bývalých obcí Hetov, Dřínek a Radovesice. Je to největší vnější výsypka v České 

republice. Provozní činnost výsypky byla ukončena v roce 2003 a následně byly zahájeny 

rekultivační práce. Výstavba Radovesické výsypky a rekultivace zakládaných zemin 

představují významnou kapitolu české rekultivační školy. Byla zde uplatňována a i dnes se 

realizuje ojedinělá metoda rekultivace nevhodných a toxických zemin výsypky slínovci, 

které se nacházely v podloží výsypky. Na Radovesické výsypce bylo uloženo přes půl 

miliardy m
3
 nadložních zemin. Původní mísovité údolí tak bylo přetvořeno v kopcovitý 

novotvar obrovských rozměrů. Použitím melioračních slínovců a jejich aplikací do 

upraveného povrchu výsypky postupně vzniká nový kořenící horizont, který díky 

zlepšeným fyzikálním a chemickým vlastnostem vytvoří obdobu původního půdního 

profilu radovesického údolí. Na upraveném meliorovaném povrchu se již provádí 

biologická rekultivace. Jedná se převážně o lesnické rekultivace o výměře 300 ha, ale 

v blízkosti města Bíliny je prováděna lesoparková úprava pro budoucí příměstskou zeleň  

o výměře cca 200 ha. Na vhodných plochách výsypky Jirásek byla provedena zemědělská 

rekultivace o výměře cca 180 ha [2, 8]. 

4.1.1 Geografie území 

Podloží výsypky morfologicky představuje údolí obklopené znělcovými  

a čedičovými sopečnými tělesy okraje Českého středohoří: Vršíček, Štrbický vrch, Mrtvý 

vrch, Chlomek, Štěpánská hora, Holibka, Zaječí kopec, Syslík, Hradišťany, Výrovka  

a Trupelník. Nejnižší nadmořská výška 230 m byla v obci Radovesice. V současnosti je 

nadmořská výška nasypaného tělesa výsypky v rozmezí cca 410 – 450 m n. m. Území bylo 

před nasypáním tělesa výsypky odvodňováno Lukovským potokem, který protékal územím 

přibližně ve směru V – Z a jeho existující zbytek se v Bílině vlévá do řeky Bíliny [2]. 
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Oblast Radovesické výsypky lze přibližně vymezit souřadnicemi (systém JTSK): 

x – 985 500 až 989 000 

y – 775 500 až 779 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 6: Model reliéfu výsypky Radovesice a Jirásek a přilehlého okolí  

(zdroj: Ing. Lukáš Žižka) 

4.1.2 Stručná geologická charakteristika území 

Krystalinikum 

Nejstarším geologickým útvarem jsou metamorfní horniny krušnohorského 

krystalinika. Krystalinický fundament vystupuje v údolí řeky Bíliny a v přilehlých údolích 

potoků Lukovského a Syčivky. Malý výchoz krystalinika byl zjištěn Hibschem (1924) také 

přímo na západním okraji bývalé obce Radovesice. Petrograficky je krystalinikum 

zastoupeno převážně jednotvárnými muskovit – biotickými ortorulami. Výjimečně jsou 

doprovázeny pegmatitovými žilami. Kromě přirozených výchozů je krystalinikum 

zastiženo v odvodňovací štole pod výsypkou, v délce téměř 3 km. Dle Kopeckého (1990) 

je krystalinikum v širším okolí Bíliny patrně pozdně proterozoického stáří [2]. 
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Svrchní křída 

Na krystalinikum nasedají vápnité horniny patřící České křídové pánvi. Křídové 

mořské sedimenty jsou nejrozšířenější v celé oblasti Radovesické výsypky. Zaplavení 

oblasti mořem (transgrese) začalo ve spodním turonu. Rulové krystalinikum tvořilo elevaci 

nezaplavovanou mořem, tzv. Bílinský rulový ostrov s příbřežními sedimenty. V oblasti 

Bílinska jsou tyto sedimenty vyvinuty ve dvou typech. První typ představují 

organodetritické vápence spodního turonu, nacházející se v jihozápadní části Radovesické 

výsypky, v okolí Kučlína. Tyto žluté pevné vápence s hojnými úlomky a – valounky ruly  

a fosíliemi byly zkoumány již A. E. Reussem (1840). Jejich zachovaná mocnost kolísá od 

8 do 12 m. Tyto vápence vznikly v okolí pobřeží. Ve vzdálenější zóně se již na okolní 

ploše usazovaly bílé křemité písky a pískovce, které nikde nevycházejí na povrch a jsou 

tedy známé z geologických vrtů. Tyto písčité sedimenty často obsahují typická zelená 

zrnka minerálu glaukonitu. Pevné pískovce byly zjištěny při geologické dokumentaci 

odvodňovací štoly, procházející v podloží Radovesické výsypky. Jejich výskyt byl zjištěn 

právě v prostoru bývalé obce Radovesice. Mocnost písků až pískovců je okolo  

2 až 3 metrů [2]. 

Na příbřežní sedimenty plynule nasedá souvrství střednoturonských slínů až 

slínovců středního turonu. Následuje souvrství střednoturonských slínů o mocnosti okolo 

30 m. Spodní část je jílovitá a obsahuje písčitou příměs, střední část je charakterizována 

pevnějšími šedými slínovci. Nejsvrchnější část tvoří slíny a slínovce méně kompaktní než 

slínovce v jejich podloží. Obsah vápnité složky se pohybuje kolem 30-45%. Mocnost 

tohoto souvrství je v oblasti Radovesic kolem 30 m [2]. 

Další souvrství vápnitých mořských sedimentů je vyvinuto ve formě střídání slínů 

až pevných jílovitých vápenců svrchního turonu. Hranice mezi předchozím 

středněturonským souvrstvím a těmito vrstvami je tvořeno výraznou a charakteristickou 

polohou, nazývanou koprolitová vrstvička. Je typická rozptýlenými fosfátovými koprolity 

(fosilizované výkaly), hojnými drobnými zuby žraloků a častými zrnky glaukonitu. Její 

výskyt byl zjištěn v umělém odkryvu vtokového objektu pro Radovesickou štolu při 

východním okraji obce Radovesice. Tato vrstva je nejspodnější sbíraná lokalita fosilií  

u Radovesic. Koprolitová vrstvička je také dodnes obnažena na klasické paleontologické 

křídové lokalitě u Kučlína, která se nachází těsně za jižní hranicí zkoumaného území. 

V nadloží je vyvinuta poloha slínu, která přechází do jílovitých vápenců a vápnitých slínů. 
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Zvláště významná a charakteristická je spodní část, která obsahuje 6 – 8 m mocnou vrstvu 

jílovitého vápence: tzv. „tělo“ teplických vrstev. Právě spodní část teplických vrstev byla 

předmětem těžby jako surovina k výrobě vápna v obou vápenkách u Radovesic, ale i ve 

vápenkách v Lýskovicích a Kučlíně. Tyto partie jsou velmi bohaté na paleontologické 

nálezy a pochází z nich část lokalit, které jsou předmětem této práce. Svrchní část budují 

šedé slíny s podřadnějšími vápencovými polohami. Celková mocnost tohoto souvrství se 

pohybuje dle vrtného průzkumu kolem 40 až 50 m. Vápnitá složka celého souvrství se 

pohybuje mezi 40 až 60% [2]. 

Následující vrstevní sled je typický svým zpevněním na vápnité slínovce, které 

dostaly název zvonivé opuky inoceramové a představují další stupeň svrchní křídy, coniak. 

Zvonivé inoceramové opuky mají mocnost do 10 m a tyto pevné vrstvy se staly předmětem 

průzkumu a následné těžby důlní organizace při sypání výsypky. Vyšší polohy jsou 

zastoupeny měkkými zelenavě šedými slíny až slínovci. Tento vývoj coniaku je poněkud 

neobvyklý, neboť v typickém vývoji jsou převážně zastoupeny velice tvrdé bílé 

křemitojílovité vápence s polohami měkčích vápenců nebo slínovců – zřejmě se  

u Radovesic jedná o lokální facii. Toto těžené coniacké souvrství představuje hlavní 

paleontologické naleziště. Celková mocnost coniackých sedimentů se pohybuje kolem  

35 m. Svrchní část tohoto souvrství byla porušena kvartérními zvětrávacími procesy  

a vrstvy byly velmi měkké a bez výrazných stop po fosiliích [2]. 

Terciér 

 V dalším geologickém vývoji se výrazně projevuje až terciérní (třetihorní) 

vulkanická činnost. Časté jsou odkryté přívodní kanály vyvřelých hornin, které jsou dnes 

morfologicky nápadné pro svou odolnost k erozi a zvětrávání. Ve vrstvách mořských 

sedimentů se často vyskytovaly žíly vulkanických hornin, převážně tufů a silně zvětralých 

vyvřelin čedičového charakteru. Jejich mocnost byla průměrně kolem 0,1 až 2 m, 

výjimečně do 5 m. Stáří vulkanické aktivity je zřejmě různé a probíhalo od eocénu do 

miocénu, nicméně většina výskytů vulkanických hornin patří do II. hlavní neovulkanické 

fáze. Na okraji zkoumaného území se vyskytují dvě další významné a klasické 

paleontologické lokality Kučlín a Mrtvý vrch. Vrstvy diatomitů jsou uloženy 

v pyroklastickém tufovém materiálu a překryté pevnými vulkanity, které je ochránily před 

denudací. Jejich stáří je eocenní [2]. 
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Kvartér 

 Během kvartéru dochází k mohutné erozi, denudaci a odnosu měkkých materiálů do 

moře. Těmito degradačními pochody jsou postiženy všechny vrstevní sledy v regionu. 

Také vulkanity Českého středohoří podlehly značně denudaci. Kvartér je zastoupen 

různými druhy pokryvných typů - sprašemi, sutěmi a aluviálními náplavy Lukovského 

potoka [2]. 

4.1.3 Obec Radovesice 

Obec Radovesice se nacházela mezi obcemi Kostomlaty pod Milešovkou a Razice  

v dnešním katastrálním území Hrobčice. Radovesice byly dopravní křižovatkou cest do 

dalších obcí, jako byl Dřínek a Hetov dále Štěpánov, Bílina a Světec. Roku 1833 bydlelo 

v Radovesicích 400 obyvatel, s přibývajícím časem populace obce stoupala. Roku 1910 na 

940 obyvatel a o dvacet let později vzrostl počet obyvatel až na 1505 lidí. Na podzim roku 

1964 byla oznámena skutečnost o zániku obce. Rozhodnutí provázely silné protesty, které 

k ničemu nevedly. Vláda roku 1967 rozhodla o vybudování vnější výsypky. V období let 

1968 - 1971 se pracovalo na likvidaci obce, která dne 15. 2. 1971 byla zcela zlikvidována. 

Původně stojící kostel byl zasypán, tak jak stál [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Pohled na zaniklou obec Radovesice [18] 
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4.1.4 Postup prací na Radovesické výsypce 

Hlavním důvodem vzniku vnější výsypky byl problém s ukládáním skrývkového 

materiálu z velkolomu Bílina. Projekt pro Radovesickou výsypku byl připraven od roku 

1966. Dva roky poté byl vybudován betonový pasový most pro dva pasové dopravníky, 

který vedl přes řeku Bílinu až k výsypce. Vnější výsypce muselo ustoupit celkem pět obcí: 

Radovesice, Dřínek, Hetov, Lyskovice a Chotovenka. Jako první, roku 1970 zanikla obec 

Lyskovice, poté Radovesice. Obec Hetov byla zlikvidována v letech 1969 - 1971, Dřínek 

v období 1969 - 1975. O deset let později vnější výsypce ustoupila poslední obec - 

Chotovenka [18]. 

V roce 1969 jsou zprovozněny dva zakladače. O tři roky později byla zahájena ražba 

odvodňovací štoly o délce 2,5 km v ose bývalého toku Lukovského potoka. Druhý, železný 

most pro třetí pásový dopravník je vybudován roku 1984. Rok nato je zprovozněn třetí  

a zároveň poslední zakladač. Během sypání na Radovesickou výsypku byla prováděna 

v předpolí výsypky těžba vápnitých slínovců, ornice, spraše, písků a některých 

vulkanických hornin - čedič [18]. 

Rekultivační práce byly zahájeny v roce 1986. V první řadě byly na upravených 

plochách provedeny meliorace a pro odvod povrchových vod nový systém vodotečí. Práce 

probíhaly od severozápadního konce výsypky a postupovaly k jihovýchodní části výsypky. 

V oblasti Radovesické výsypky se setkáváme s několika typy rekultivací. Od roku 1988 se 

začalo s postupným zalesňováním. Je zde vytvořeno několik vodních ploch, část vznikla 

přirozeným způsobem, ostatní jsou uměle vytvořeny [16, 18]. 

 Sypání hmot na Radovesické výsypce končí k roku 2003. Nejvyšší místo dosahuje 

424 m nad mořem a nejníže položené místo leží v nadmořské výšce 240 m. Nejvyšší 

mocnost výsypky činí přibližně 110 m v místech bývalé obce Radovesice. Pro celou 

výsypku je vytvořen plán rekultivací a revitalizace, podle kterého probíhá realizace 

společností Terra Natura - obecně prospěšná společnost, která vznikla 10. 5. 2004. 

Radovesická výsypka navazuje na výsypku Jirásek, a v současné době vytváří obě výsypky 

jedno morfologicky značně rozsáhlé těleso [16]. 

Z celkově zprovozněných tří zakladačů, první přestává sypat na výsypku roku 1995 

a je zahájena likvidace železobetonového pásového mostu. Druhý zakladač ukončuje 

sypání o čtyři roky později. Až v roce 2003 se na vnější Radovesickou výsypku přestala 
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ukládat vytěžená zemina. Skrývkové zeminy jsou ukládány ve vrstvách o mocnosti kolem 

25 m. Během 30 let zde uložily SD a.s. doly Bílina přibližně 700 mil. m
3
 skrývky, která 

byla dopravována právě zmíněným pásovým dopravníkem [16]. 

V dnešní době je to jedna z největších vnějších výsypek v České republice. 

Rozkládá se na ploše 1340 ha. Výsypka není oficiálně veřejnosti přístupná z důvodu stále 

probíhajících rekultivačních prací. Na celém území výsypky je 30 let zakázáno stavět, 

protože minimálně po tuto dobu bude docházet ke konsolidaci výsypkových zemin [16]. 

V plánu je silniční propojení z obce Kostomlaty pod Milešovkou do Štěpánova, 

Razic a Bíliny. Záměrem je vytvořit krajinu, která naváže na vulkanické elevace Českého 

středohoří a s největší pravděpodobností vybudovat „multifunkční areál“. Kde budou 

vytvořeny cyklotrasy, střelnice, motokrosová dráha, naučné stezky, sportovní hřiště dále 

vybudování paintballového hřiště, rybářského revíru a spousta dalšího [16]. 

Stav rekultivovaných ploch je zaznamenán v příloze k bakalářské práci č. 1 „Stav 

rekultivačních prací na Radovesické výsypce a výsypce Jirásek“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Obec Radovesice v roce 1953 [14] 
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Obrázek 9: Radovesická výsypka a výsypka Jirásek, rok 2008 [15] 
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5. LEGISLATIVA 

Už v roce 1854 vydal František Josef I. Obecný horní zákon, který ukládal 

báňským podnikatelům, aby těžbou postižené pozemky navrátili ke svému původnímu 

účelu. Dokonce bylo zaznamenáno několik protestů veřejnosti, proti zabírání pozemků 

společnostmi, které se zabývaly těžbou. Proto byl roku 1892 navržen první zákon  

o rekultivaci, který nakonec radou neprošel. Tehdejší situace byla stále vyhrocená, proto 

byla v roce 1908 v Duchcově (z podnětu Zemské zemědělské rady) zřízena Rekultivační 

expozitura. Dva roky poté uspořádala první konferenci. Na zasedání se řešil poměr 

devastované a rekultivované krajiny. V okresech Chomutova, Mostu a Duchcova bylo 

těžbou narušeno 6175 hektarů půdy a pouze 448 hektarů zrekultivováno. Odhaduje se, že 

116 hektarů vrátily ke svému původnímu účelu doly a zbylých 332 hektarů zrekultivovali 

vlastníci pozemků [12]. 

V období první světové války, využívala Rekultivační expozitura levné pracovní 

síly a to právě práci zajatců. Mezi první a druhou světovou válkou byla snaha prosadit 

rekultivační zákon. Bohužel tato snaha nebyla úspěšná. Další neúspěšný návrh na zřízení 

fondu pro rekultivaci těžbou dotčených pozemků, který v parlamentu roku 1928 předložil 

Severočeský poslanec Národního shromáždění Josef Lanc neprošel. V období Velké 

mostecké stávky, což je název hornické stávky konané od 23. března do 19. dubna 1932. 

Ke stávce se přidali i horníci z ostatních revírů a jejich cílem bylo zastavení snižování 

mezd a propouštění horníků. Tohoto roku Josef Lanc předložil nový návrh zákona na 

rekultivaci, avšak ani tentokrát neuspěl. Ještě v lednu roku 1932 předkládají senátoři 

Donát, Sáblík, Škrobár a Vraný nový návrh zákona na rekultivaci. Ani jim se nepodařilo 

uspět. O rok později sociální demokraté předkládají další návrh zákona týkající se 

problémů rekultivací, ale opět bez úspěchu. Koncem roku 1935 je ve snaze opět prosadit 

návrh rekultivačního zákona v podobě návrhu z roku 1933. Ministerský předseda  

dr. Hodži, měl k rekultivacím záporný názor. Zřejmě proto k projednání vůbec nedošlo 

[12]. 

Na konci roku 1950 je zřízeno v Teplicích Rekultivační oddělení Severočeských 

hnědouhelných dolů (SHD).  Prvním předpisem č. 490 po 2. světové válce za vlády ČSR  

2. března 1955, je těžebním podnikům zabývajícím se povrchovou těžbou nařízeno 

ukládání ornice tak, aby mohla být dále využita. Zákon č. 48/1956 Sb. o ochraně 
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zemědělského půdního fondu, zabývající se ochranou a rekultivacemi půdy  

v Československu řeší: záchranu vrchních vrstev půdy, kultivaci zemin a jejich využití. 

Dále se ukládalo plánovat a na své náklady rekultivovat postižená území. Roku 1957 je 

zřízen Zemědělský a rekultivační závod SHD sídlící v Teplicích. V tomto roce je vydán 

zákon č. 41 o využití nerostného bohatství (tzv. horní zákon). Celkem prošel sedmi 

změnami. Ustanovuje, že nerostné bohatství je základním a nenahraditelným národním 

bohatstvím.  Rozděluje nerosty na vyhrazené a nevyhrazené. Dále dává organizacím 

povinnost zpracovávat POPD. Tímto zákonem zaniká obecný horní zákon vydaný 

Františkem Josefem I. v roce 1854 a ruší všechny prováděcí předpisy vydané v letech  

1854 až 1957 [12]. 

Zákon č. 166/1962 Sb. o lesích a lesním hospodářství, ve kterém je zmíněna 

ochrana a rekultivace lesních pozemků. Zákon z roku 1956 o ochraně zemědělského 

půdního fondu je novelizován a uváděn pod zákonem č. 53/1966 Sb. Zde je uvedena 

finanční povinnost za zabírání zemědělské půdy. Samostatný národní podnik SHD - 

Rekultivace sídlící v Teplicích je zřízen roku 1961. Ve své správě má všechna pracoviště 

v Severočeském revíru. Český báňský úřad jako nejvyšší orgán báňské správy se do tohoto 

postavení dostává v roce 1969 zákonem č. 2/1969 Sb. [12]. 

Další novelizace, vydána pod zákonem č. 75/1976 Sb. o ochraně zemědělského 

půdního fondu, obsahuje normy s hospodařením zemědělské půdy. Pozemky I. a II. bonity 

nemohly být zemědělskému půdnímu fondu odnímány a organizace musela dokládat 

návrhy s výpočtem ztrát na zemědělské půdě. Souhlas o další těžbě tedy závisel i na 

půdním fondu [12]. 

V roce 1988 pod č. 44/1988 Sb. vyšel zákon o ochraně a využití nerostného 

bohatství. Tento zákon je také znám pod názvem Horní zákon a převzal ustanovení 

z Horního zákona z roku 1957. Nabývá platnosti 1. července 1988. Jeho vývoj prošel 

celkem 19 změnami. Dalším důležitým zákonem, vydaném v tomto roce je zákon  

č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Prošel celkem  

27 změnami. V platném Horním zákoně 44/1988 Sb., novelizací č. 168/1993 Sb. je 

ustanovena povinnost vytváření finančních rezerv pro sanaci a rekultivaci území dotčených 

těžbou nerostných surovin. Do tohoto roku neexistovala povinnost těžebních společností 

vytvářet rezervu do fondu rekultivací, proto se na zahlazení hornické činnosti podílí 
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financováním stát. V lednu, roku 2002 odsouhlasila vláda postupné vyčlenění  

15 miliard Kč pro Ústecký kraj na revitalizaci území narušené těžební činností, usnesením 

č. 50/2002. O měsíc později bylo usnesením č. 189/2002 vymezené území rozšířeno  

o Karlovarský kraj. Dalším usnesením č. 272/2002 je definováno, co se rozumí 

ekologickou škodou a co lze z těchto prostředků financovat. Díky finančnímu prostředku 

mohlo být provedeno několik rekultivací, které pomohly proměnit krajinu severních Čech.  
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6. ZÁVĚR 

V průběhu posledního desetiletí dochází, díky využití báňských modelů a GIS 

systémů, k vytváření rozsáhlých studií rekultivace velkých územních celků s důrazem na 

širší krajinotvorné koncepce a jejich navázání na již existující ekosystémy. Spolu s tím je 

také kladen důraz na vytvoření ekonomické a sociální struktury rekultivovaného území. 

Jako příklad může právě sloužit komplex rekultivačních prací na tělese Radovesické 

výsypky a výsypky Jirásek. Rekultivační práce na výše zmíněné výsypce započaly masivní 

úpravou morfologie terénu nasypaného tělesa a horninového prostředí s využitím 

dostupných zúrodnitelných zemin (ornice, slínovce apod.). Na tuto prvotní, vstupní fázi 

pak navázala důkladně a důmyslně navržená biologická rekultivace. Na výsypce 

Radovesice a Jirásek tak lze najít všechny hlavní typy rekultivací (zemědělské, lesnické, 

hydrické a ostatní).  

Jednou z podmínek pro návrat člověka do zájmové oblasti je obnova zemědělského 

půdního fondu, který se v této oblasti nacházel. V prvopočátcích rekultivačních prací 

docházelo zejména k přímé rekultivaci bez překryvu ornicí. Nově vznikající půdní horizont 

byl obohacován zejména o biologický materiál posklizňových zbytků z vysetých travin  

a jetelovin. Dlouholeté zkušenosti nicméně prokázaly, že tímto způsobem nelze dosáhnout 

vytvoření příznivého půdního horizontu ani v delším časovém období. V dalších letech 

bylo tedy přistoupeno metodám, které spočívaly v důsledném urovnání povrchu 

rekultivovaných ploch a jejich následné převrstvené ornicí. Na základě výzkumů bylo 

konstatováno, že vrstva ornice by měla být mocná přibližně 0,5 m. Z důvodu rychlého 

znovuoživení nově vznikajícího půdního horizontu je také důležité důsledné dodržování 

agrotechnických termínů pro jednotlivé typy vysévaných plodin. 

Značná část plochy tělesa Radovesické výsypky a výsypky Jirásek je rekultivována 

lesnickým způsobem. Lesní porosty mají neoddiskutovatelnou úlohu stabilizujících prvků 

v širších ekologických soustavách. Na našem území se jedná o přirozená společenstva 

mající pozitivní vliv jak na samotnou rekultivovanou plochu, ale i na blízké okolí. 

Zalesněné plochy hrají důležitou roli při stabilizaci hydrologického režimu oblasti, mají 

funkci protierozní a stabilizační. Z hlediska následného biologického oživení jsou velmi 

zajímavé oblasti na přechodu mezi lesem a volným terénem, na nichž vznikají velice cenná 

a unikátní společenstva fauny a flóry. 
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Hydrické rekultivace jsou součástí samostatného „Komplexního manipulačního  

a provozního řádu odvodnění Radovesické výsypky a výsypky Jirásek“. Na základě tohoto 

řádu byla vybudována zejména soustava příkopů, drénů, průlehů a vodních ploch. Všechny 

tyto prvky se staly základem pro vytvoření nového, budoucího hydrologického režimu 

zájmové oblasti a byly koncipovány tak, aby umožnili budoucí začlenění tělesa výsypky do 

okolní krajiny. Několik vodních ploch vzniklo také spontánně, zejména v depresích 

vzniklých postupných sedáním nasypaných zemin. Provedené hydrické rekultivace jsou 

nezbytným faktorem pro návrat zástupců flóry a fauny do rekultivované oblasti. Provedené 

hydrické rekultivace na Radovesické výsypce lze hodnotit jako velmi úspěšné, o čemž 

svědčí nárůst druhové variability zástupců z říše rostlin a živočichů. 

Z kategorie ostatních rekultivací lze zmínit zejména dvě sukcesní plochy situované 

na Radovesické výsypce přibližně v její centrální části. Jedná se o plochy, jejichž povrch se 

zásadním způsobem nezměnil od stavu, ve kterém se nacházely po nasypání hmot 

zakladačem. Došlo pouze k postupné, pomalé konsolidaci povrchu terénu. V terénních 

depresích se vytvořili spontánní vodní plochy a celý prostor sukcesních oblastí postupně 

osídluje vegetace a zástupci fauny. V budoucnu je uvažováno, že některé plochy zahrnuté 

do kategorie ostatní rekultivace, budou sloužit k rekreačním účelům obyvatelstva. V blízké 

budoucnosti by měly vzniknout zcela nové krajinné prvky s vlivem na okolí. Nicméně 

tento vliv je potřeba ještě podrobit dalším výzkumům v zájmové oblasti.  

 Koncepce rekultivačních prací musí v současné době splňovat základní funkce 

budoucí krajiny (efektivní produkceschopnost, ekologická stabilita, ekonomické využití, 

estetická účinnost, možnost rekreačního využití). Je nezbytně nutné, aby veškeré práce 

realizované po ukončení těžební činnosti přispěli k znovuosídlení oblastí dotčených 

povrchovou těžbou hnědého uhlí v Severočeském revíru. Rekultivační činnost je velmi 

složitý proces, který vyžaduje spolupráci místních rekultivačních odborníků a ostatních 

vědeckých pracovišť zabývajících se jednotlivými dílčími problémy v daném oboru 

zájmové činnosti. 
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