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Anotace 

Téma diplomové práce Hodnocení efektivnosti rekultivace vybraného území 

Severočeské hnědouhelné pánve řeší tuto formu hodnocení z pohledu ekonomického i 

mimoekonomického (např. ekologického, hydrologického, sociálního nebo estetického). 

Pro zjištění těchto efektivností a jejich komparaci byla vybrána lokalita povrchového dolu 

lom Vršany, který se nachází v severozápadních Čechách. Práce je členěna do čtyř kapitol. 

První je zaměřena na charakteristiku Mostecké pánve. Druhá kapitola prezentuje koncepci 

rekultivační obnovy a způsoby rekultivace, následující kapitola zahrnuje problematiku 

rekultivací z pohledu legislativy. Čtvrtá část diplomové práce je zaměřena na efektivnost 

rekultivací ve vybrané lokalitě. Efektivnost rekultivací je předmětem častých sporů mezi 

ekonomy a ekology, tato práce prezentuje kompromis mezi těmito názory prostřednictvím 

aplikace ekonomického hodnocení ekologických funkcí území.  

 Klíčová slova: Hnědé uhlí, povrchová těţba, krajina, rekultivace, efektivita, ekonomické 

hodnocení ekologických funkcí území.  

Summary 

This Thesis’ theme Evaluation of the effectiveness of the selected area recultivation 

North Bohemian Brown Coal Basin addresses this form of assessment in terms of both 

economic and non-economic (e.g. ecological, hydrological, social or aesthetic). To 

determine the effectiveness of these techniques and their comparison was selected location 

lom Vršany opencast mine, located in north-western Bohemia. The work is divided into 

four chapters. The first is focused on the characterization of the Most brown coal basin. 

The second chapter presents the concept of recultivation and renewal methods of 

recultivation, the following section covers the area of recultivation in terms of legislation. 

The fourth part of the thesis focuses on the effectiveness of recutivation in the selected 

location. The effectiveness of recultivation is subject to frequent disputes between 

economists and ecologists, this thesis presents a compromise between these views by 

economic evaluation of ecological functions of the landscape.   

Keywords: Brown coal, open-cast mining, landscape, recultivation, effectiveness, 

economic evaluation of ecological functions of the landscape. 



  

    

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................. 1 

2 Koncepce rekultivační obnovy a způsoby rekultivace ........................................ 3 

2.1 Severočeská hnědouhelná pánev ......................................................................... 3 

2.1.1  Historie důlní činnosti v Podkrušnohoří ............................................................ 4 

2.1.2 Dějiny rekultivační činnosti .............................................................................. 7 

2.2  Těžba a její vliv na krajinu ...................................................................................... 9 

2.2.1  Vliv hlubinné těžby na krajinu......................................................................... 9 

2.2.2 Devastace krajiny povrchovou těžbou ......................................................... 10 

2.3 Rekultivační obnova a její koncepce ................................................................... 11 

2.3.1 Rámcová osnova koncepce rekultivací ....................................................... 12 

2.4 Druhy rekultivací z hlediska krajinotvorby .......................................................... 14 

2.4.1 Zemědělská rekultivace ................................................................................. 14 

2.4.2 Lesnická rekultivace ....................................................................................... 15 

2.4.3 Hydrologická (vodohospodářská) rekultivace ............................................. 16 

2.4.4 Rekultivace ostatní .......................................................................................... 17 

2.5 Rekultivace z hlediska legislativy ......................................................................... 18 

2.5.1 Zdroje financování........................................................................................... 20 

3 Analýza efektivnosti rekultivace vybraného území ............................................ 22 
3.1 Charakteristika lokality ........................................................................................... 22 

3.2 Rekultivace důlních společností skupiny Czech Coal, a.s. .............................. 23 

3.3 Posouzení efektivnosti rekultivací lomu Vršany ................................................ 27 

3.3.1 Čistě ekonomický přístup ............................................................................... 27 

3.3.2 Ekonomicko-environmentální kompromis ................................................... 29 

3.3.3 Mimoekonomické typy efektivnosti rekultivace lomu Vršany ................... 31 

4 Návrhy a doporučení .................................................................................................. 33 

5 Závěr ............................................................................................................................... 35 

 

POUŢITÁ LITERATURA 

SEZNAM GRAFŮ 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

SEZNAM TABULEK 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

 

 

 



  

    

Seznam pouţitých zkratek 

ČR – Česká republika 

ČEU – Český ekologický ústav 

ČEZ, a.s. – Český energetický závod, akciová společnost 

EU – Evropská unie 

KN – Katastr nemovitostí 

LUAS – Litvínovská uhelná, a.s.  

n.p. – Národní podnik 

NUTS II – Nomenklarura územních statistických jednotek, 2 - region 

OBÚ – Obvodní báňský úřad 

POPD – Plán otvírky, přípravy a dobývání 

PUPFL – Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

SaR – Sanace a Rekultivace 

SD a.s. – Severočeské doly, akciová společnost 

SHD – Severočeské hnědouhelné doly 

SHP – Severočeská hnědouhelná pánev 

SPSaR – Souhrnný plán sanace a rekultivace 

VUAS – Vršanská uhelná, a.s. 

ZPF – Zemědělský půdní fond 
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1 Úvod 

Jedním z velmi diskutovaných témat současnosti je, na území severozápadních 

Čech, otázka dalšího vývoje důlní činnosti v regionu. Klíčovým problémem je zde 

pochopitelně rozhodnutí o prolomení či neprolomení limitů těţby, které ve svém důsledku 

bude mít zásadní dopad na sociálně-ekonomickou situaci v tomto regionu.  

 Stát ani vedení vyššího územního správního celku
1
 nepřišly s koncepcí zahrnující 

reálné řešení situace, která nastane po ukončení těţby, či při vyčerpání loţisek hnědého 

uhlí v podstatné části těţební oblasti. Jiţ nyní je jasné, ţe přijde o práci několik tisíc 

zaměstnanců důlních společností, ale současně ukončí v regionu svoji činnost desítky 

podniků různé velikosti, které jsou ve svých aktivitách závislé na důlních společnostech. 

 Díky sociální citlivosti tohoto problému (který téţ funguje jako silné politikum) se 

dostává poněkud do pozadí nemenší problém, který téţ souvisí s tím, ţe těţba hnědého uhlí 

bude v tomto kraji v průběhu dalších desetiletí utlumena či úplně ukončena.  

 Co dál se zdevastovanou krajinou, která je důsledkem doby, kdy tato oblast byla 

označována jako „energetické srdce republiky“?  Je pravda, ţe hrdost na toto označení 

vymizela z tohoto regionu před desítkami let, ale na druhou stranu nelze přehlédnout 

úspěchy v rekultivaci některých území především v mosteckém okrese. 

Vzhledem k tomu, ţe se v průběhu historie vypracovaly různé formy rekultivace, 

vstupuje do popředí otázka efektivnosti jejich pouţití v  určité situaci a v dané lokalitě. 

Současně je však nutno poznamenat, ţe jiţ samotný pojem „efektivita rekultivací“ nemá 

jednoznačný význam a odborníci na oblast rekultivací se v tomto směru výrazně svými 

názory odlišují.  

Cílem diplomové práce bylo popsat význam a způsoby rekultivace území, 

postiţených povrchovou těţbou uhlí, včetně následného provedení analýzy ekonomické 

i mimoekonomické efektivnosti rekultivace na příkladu vybraného území v oblasti 

Severočeské hnědouhelné (Mostecké) pánve. 

           Současně byly stanoveny tyto hypotézy: 

Hypotéza 1: Sledování pouze ekonomické efektivnosti rekultivací je velmi komplikované.  

Hypotéza 2: Ve vybrané lokalitě bude zásadním kritériem pro průběh rekultivačních prací 

efektivnost neekonomického charakteru.  

 

                                                 
1
 tj. Ústeckého kraje  
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K dosaţení stanoveného cíle diplomové práce byly vyuţity následující metody: 

a) metoda analýzy dokumentů - tištěných, elektronických, 

b) metoda řízeného rozhovoru – získání informací prostřednictvím předem připravených 

otázek, kladených významným odborníkům v oblasti rekultivací (Ing. Stanislav Štýs DrSc., 

Ing. Arnoštka Kostková). 
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2 Koncepce rekultivační obnovy a způsoby rekultivace 

Cílem této kapitoly je provést zúţení sledované problematiky. Pozornost zaměřím 

na jednotlivé úseky rámcové osnovy koncepce rekultivační obnovy, které by měly vést ke 

splnění rekultivačního cíle – vytvoření nové krajiny. V krátkosti se zaměřím na dějiny 

rekultivační činnosti, „českou rekultivační školu“a podrobněji rozvedu jednotlivé způsoby 

rekultivace z hlediska krajinotvorby. Významné pro provedení praktické části této práce 

jsou i kapitoly věnované provádění sanací a rekultivací z hlediska legislativy a moţnostem 

a zdrojům financování. 

2.1 Severočeská hnědouhelná pánev 

Severočeskou hnědouhelnou pánev - dnes jiţ Mosteckou ( obr. 2) lze popsat jako 

příkopovou propadlinu, zahrnující území o rozloze necelých 1000 km2
,   která je na severu 

ohraničená Krušnými horami, Českým středohořím na jihu a Doupovskými horami na 

západě. Tuto pánev lze dále rozčlenit na menší pánve: Chomutovskou – Mosteckou –

Teplickou. 

 

                  
Obr. 1 Severočeská hnědouhelná pánev.                                                                                                          [1] 

  

V době před 22 aţ 17 miliony let se v této pánvi nakupilo aţ 500metrů jílů, písků a 

organické hmoty. Na většině plochy této pánve se vytvořila hnědouhelná sloj, vzniklá 

z vrstev rašeliny, které se ukládaly v třetihorním močále. V místech, kde do močálů ústily 

řeky, bylo usazování rašeliny potlačováno usazováním jílu a písku. V těchto místech je 
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také sloj zcela nahrazena říčními či deltovými usazeninami nebo je rozčleněna na několik 

lávek. Tyto vlivy pak měly vliv na profil sloje a mosteckou pánev lze podle toho rozčlenit 

na několik částí. Oblast ţatecké delty byla nejvíce postiţena vlivem nánosu písku a jílu. 

V ostatních oblastech se vyvinula hnědouhelná sloj o mocnosti 24-45metrů. Rozloha 

dnešních zbytků mostecké pánve  činí 870km
2
. Nejhlubší částí pánve je tzv. centrální 

oblast, oblast mezi městy Litvínov, Osek, Duchcov a obcemi Lom a Mariánské Radčice.           

[1]  

V současné době je uhelná sloj těţena čtyřmi povrchovými lomy. Dva z nich – 

lom Bílina a lom Libouš  provozují Severočeské doly a.s. Chomutov. Lom Vršany 

spravuje akciová společnost Vršanská uhelná a.s. a  lom Československé armády 

Litvínovská uhelná a.s.  

 
Obr. 2 Těžební lokality v SHP .                                                                                                                         [2] 

2.1.1  Historie důlní činnosti v Podkrušnohoří 

Dobývání hnědého uhlí v Podkrušnohoří má dlouholetou historii a trvá stovky let. 

Lokální selské dobývky postupně vystřídaly malolomy a velkolomy, které se významně 

podepsaly na změně a charakteru krajiny pod Krušnými horami. 

Počátky těţby hnědého uhlí v severních Čechách sahají aţ do středověku. 

Vzhledem k tomu, ţe neustále stoupala cena dřeva k výrobě dřevěného uhlí a také pro jeho 

nedostatek, začala se pozornost obracet k výskytu uhlí hnědého – kamenného uhlí. První 
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zpráva o této těţbě se zachovala v „ Městské knize duchcovské“ z roku 1403. V této době 

nebylo ale hnědé uhlí vyuţíváno ještě k topení, ale pro potřeby alchymistů, lékařů a 

lazebníků. Jako zdroj energie začíná být uhlí vyuţíváno v 16. století. V roce 1550 udělil 

král Ferdinand I. jáchymovskému hejtmanu právo ke svobodnému kutání a dobývání uhlí 

na území tehdejšího Ţateckého kraje. V první ½ 16. století se záznamy o prvních malých 

uhelných dolech objevují také na Chomutovsku a Kadaňsku, na Bílinsku pak v v první ½ 

století osmnáctého. 

Do počátku 19. století se uhlí těţilo primitivním způsobem. Na výchozech uhelných 

slojí se zakládaly nehluboké jámy, ze kterých se těţilo pomocní rumpálu. Malými 

povrchovými otvírkami se těţilo pouze tam, kde to situace dovolovala. Vyuţíváno bylo 

pouze hrubé kusové uhlí. Drobné uhlí a moury se spalovaly na místě. Získaný popel se 

prodával jako hnojivo. Těţba uhlí postrádala jakýkoliv odborný dozor a technické 

vybavení nebylo v té době poměrně ţádné. 

Teprve od roku 1789 byla těţba uhlí podmíněna propůjčením dolovacího práva a 

podrobena dohledu báňského úřadu. Báňský úřad pro uhelné hornictví byl zřízen roku 

1783 v Jáchymově. Následný rozvoj uhelného hornictví byl silně utlumen napoleonskými 

válkami. 

Rozvoj těţby hnědého uhlí nejvíce ovlivnil vyvíjející se průmysl a technický 

pokrok, především vynález parního stroje. K výraznému oţivení těţby také přispělo 

zahájení lodní dopravy po Labi do německých zemí v roce 1830. Zásadní vliv mělo, v roce 

1850,  otevření ţelezniční dráhy Praha – Podmokly a Ústecko – teplické dráhy v roce 

1858, včetně tzv. labské vlečky od ústeckého nádraţí k nákladnímu přístavu. Tato dráha 

byla postupně prodluţována z Teplic aţ do Chomutova a začalo se na ni napojovat stále 

více nově otevíraných dolů. Následný rozvoj ţelezniční sítě umoţnil postupně otevírat 

další dráhy, coţ vedlo k zesílení odbytu uhlí a výraznému zájmu o hornické podnikání 

v revíru ze strany zahraničního kapitálu. V této době byl mostecko – duchcovský revír 

největším producentem uhlí v pánvi. [3]  

Ihned po skončení 2. světové války byla zahájena obnova zničených dolů. 

V národním podniku Severočeský hnědouhelný revír bylo soustředěno 57 dolů, z toho 24 

povrchových. Podkrušnohorská pánevní krajina se stala palivo-energetickou základnou ČR 

a byla vědomě obětována zájmům stoupající těţby hnědého uhlí. 
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Graf č. 1 Historický vývoj  těžby v Podkrušnohoří.                                                                                          [4] 

              

Povrchová těţba hnědého uhlí velkolomovým způsobem dosahovala svého maxima 

v období 80. let dvacátého století (viz graf č.1). Následkem maximálního rozvoje těţby pak 

bylo silně znečištěné prostředí a rozvrácená („měsíční“) krajina. Těţbě uhlí v revíru 

muselo ustoupit více neţ 100 obcí nebo jejich podstatných částí, na Mostecku přes 30. 

Státní investice byly směrovány zejména do výstavby nových sídlišť, která se stala 

náhradami za likvidované obce, do budování přeloţek silnic, ţeleznic, vodních toků a 

nádrţí. Silně devastovaná podkrušnohorská krajina patřila na konci 80. let, jako součást 

„Černého trojúhelníku“, k nejvíce devastovaným oblastem ve střední Evropě.  

 

 

Obr. 3 Devastovaná krajina.                                                                                                                          [5] 

javascript:;
javascript:;
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Těţba nadále ovlivňovala geografické prostředí, směrování komunikací, vznik a 

zánik hornických obcí – spoluvytvářela obraz proměny krajiny, která trvá vlastně aţ do 

dnešních dnů. 

2.1.2 Dějiny rekultivační činnosti 

Jiţ v roce 1852 ukládala Rakousko–uherská monarchie ve starém horním zákoně 

báňským podnikatelům povinnost pečovat o to, aby pozemky postiţené těţbou, byly 

navráceny svému původnímu účelu. Byly stanoveny i způsoby, jak mají být škody 

napraveny. První organizovaná obnova pozemků po těţbě v severních Čechách byla 

prováděna v roce 1908, pod dohledem expozitury Zemské zemědělské rady. Bylo 

evidováno 448ha rekultivovaných ploch z celkově devastovaných 6170ha pozemků.[6] 

V té době se jednalo o plošně nevelká území, jak to odpovídalo rozměrům 

tehdejšího dobývání. Rekultivace se i v dalších letech prováděla jednoduchým způsobem – 

obnovou původního terénu a jeho obděláváním. 

Teprve počátkem druhé poloviny minulého století dochází k systematickému 

rozvoji rekultivační činnosti. V roce 1951 bylo v rámci zemědělského závodu SHD 

v Teplicích vytvořeno rekultivační oddělení, v roce 1957 byl zřízen, na základě dílčí 

reorganizace, Zemědělský a rekultivační závod SHD v Teplicích a v roce 1958 byla jeho 

činnost převedena do závodu pomocné výroby n.p. SHD Báňské stavby Most v Teplicích. 

Poté proběhla celá řada organizačních změn. 

Vznik základů, tzv. „ české rekultivační školy“ lze datovat do poválečného období 

(od roku 1952) v souvislosti jak se započetím rekultivací, tak se vznikem prvního 

„Generelu rekultivací“. Ten se v Báňských projektech Teplice zpracovával v letech 1958-

1950, obsahoval výhled aţ do roku 1980, a na tehdejší dobu vznikl velmi pokročilý 

program rekultivační obnovy, soustavně doplňovaný o nové poznatky. Dodnes je 

základním koncepčním materiálem rekultivační obnovy a jako strategický dokument je 

unikátem své doby. 

Do 60-tých let se náročnější technické úpravy neprováděly. Likvidovaly se 

především následky staré hlubinné těţby, zcela ojediněle se upravovaly rýpadlové výsypky 

malých povrchových dolů. Z počátku se prováděly jednoduché zemědělské rekultivace, 

bez pouţití ornice. Zalesňování se provádělo s minimální úpravou stanoviště s pouţitím 
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nenáročných dřevin, např. rychle rostoucích topolů. Aţ koncem šedesátých let se začíná 

prosazovat koncepce důkladnější úpravy pozemků, důraz je kladem na úpravu pozemků 

s vyuţíváním „zachráněné“ ornice, s cílem tvorby půdy. V rámci lesnické rekultivace se 

vysazují meliorační a cílové dřeviny. 

V 70-tých létech 20. století se těţba uhlí postupně soustřeďuje do několika 

velkolomů. Kaţdým rokem přibývaly dobýváním opuštěné plochy a postupně se začaly 

rekultivovat. Terén se před biologickou rekultivací jiţ upravoval, tvarovaly se výsypky a 

prováděla se podrobná klasifikace výsypkových a nadloţních skrývkových zemin. 

V zemědělské rekultivaci se stále více uplatňovalo pouţívání úrodných a potencionálně 

úrodných zemin. Vysazovaly se meliorační dřeviny, zejména břízy, topoly a olše. Cyklus 

biologické rekultivace se prodluţuje, u zemědělské rekultivace na 8 let, u lesnické na 10-

15 let. Velký důraz se také kladl i na odvodňování a úpravu vodního reţimu.  

Jak jiţ bylo jednou zmíněno, v 80-tých létech dosáhla povrchová těţba hnědého 

uhlí svého vrcholu Roční dobývaná mnoţství přesáhla 70 milionů tun.[2] Tím i 

rekultivační činnost dostala nový rozměr. K rekultivaci byly předávány rozsáhlé 

výsypkové plochy, novým problémem se stala rekultivace vysokých výsypkových těles, 

která byla zakládána kapacitními zakladači. V této době se přednostně uplatňuje 

zemědělská rekultivace, přechází se k cílené tvorbě zemědělských, lesních a vodních 

ekosystémů. Biologická fáze se částečně zkracuje na 5 let. 

Po přechodu na trţní ekonomiku na počátku 90-tých let minulého století postupně 

roční těţba hnědého uhlí klesla na dnešních cca 40 milionů tun . Dobývání v SHP se 

soustředilo do čtyř velkolomů - Libouš, Bílina, Vršany a ČSA.[2] Příchod trţní ekonomiky 

ovlivnil nejenom těţbu, ale také rekultivační činnost. Počet subjektů, které nabízejí 

projekční práce i vlastní rekultivační činnost, se zvýšil. Stavba výsypek se jiţ provádí tak, 

aby usnadňovala úspěšnou rekultivaci, zavádí se kategorizace zemin a jejich selektivní 

zakládání. Toto období je také charakteristické výraznou ekologizací rekultivací, prosazuje 

se lesnická rekultivace před zemědělskou, s cílem vytvořit funkční ekosystémy. 

Český přístup k rekultivacím byl, počátkem 90-tých let,  učebnicovým základem 

obnovy krajiny. V mnohých zemích, které se zabývaly těţbou uhlí a jiných nerostů, se 

zkušenosti z Čech a výsledky našich odborníků, staly základem při přípravě a formování 

zásad koncepce obnovy krajiny. Konec 20 století je charakteristický tím, ţe se preferuje 
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koncepce krajinně ekologické obnovy velkoplošných území. Cílem rekultivace je snaha 

dosáhnout ţádoucí úrovně biodiverzity velkých území, která navazují na přírodní prostředí, 

která hornickou činností zasaţena nebyla. 

Počátek 21. století se projevuje snahou o návrat člověka do krajiny a připravuje se 

tzv. resocializace území. Tento trend je posílen finanční podporou státu a EU, na základě 

„Směrnice k řešení ekologických zátěţí a rámci odstraňování starých ekologických škod, 

vzniklých privatizací hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém a Karlovarském 

kraji, regionální operetní program soudrţnosti NUTS II Severozápad“. Vlivem předávání 

zkušeností se tak styl rekultivací v rámci evropských zemí sbliţuje. 

2.2  Těžba a její vliv na krajinu 

Objektem těţby nerostných surovin je krajina.Vlivy těţby zasahují do všech 

krajinotvorných prvků a základních sloţek krajiny. Vzhledem k tomu, ţe těţba nerostných 

surovin je prováděna jak hlubinným tak povrchovým způsobem, jsou i vlivy a dopady na 

krajinu dle zvoleného způsobu těţby různé. 

2.2.1  Vliv hlubinné těžby na krajinu 

Hlubinnou těţbou dochází k poklesům, případně propadnutí stávajícího terénu, tj. 

k částečné deformaci reliéfu krajiny a ke změně výškových poměrů dotčeného území či 

lokality.  

Část území se svým povrchem můţe dostat pod hladinu podzemní vody, na mez pro 

rostliny škodlivou, tj. asi 50cm pod povrch. Postupná degradace lesního a zemědělského 

půdního fondu vrcholí stavem, kdy na zemědělském či lesním pozemku nelze dále 

hospodařit. I při suchých poklesech můţeme hovořit o devastaci v případě, ţe poklesy jsou 

tak intenzivní, ţe vedou ke vzniku zlomů, trhlin a sesuvů. Tyto změny nám nedovolují 

nasadit zemědělskou nebo lesnickou mechanizaci, ale také natolik porušují kořenový 

systém rostlin, které následně hynou.  

Při hlubinném dobývání a následné úpravě suroviny, vznikají odpadní pevné 

substráty - tzv. hlušina, která se ukládá na odvaliště, čímţ dochází k záboru půdy pro 

odval, který se však vyznačuje poměrně malou rozlohou.  
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 Rekultivace území, zasažených hlubinnou těžbou, je často velice problematická a 

musí být realizována tak, aby došlo ke kompletní obnově funkční způsobilosti ekosystému, 

jak z hlediska environmentálního, tak z hlediska poţadavků veřejné správy. 

2.2.2 Devastace krajiny povrchovou těžbou  

Povrchová těţba je charakteristická bezprostředním a okamţitým zásahem do 

krajiny jiţ v přípravné fázi. Z prostoru, který je určen k povrchové těţbě je potřeba 

odstranit stromy, porosty, ale také stavební a jiné objekty. Na základě platných předpisů je 

nutno skrývat ornici ze zemědělských pozemků a ostatní zeminy, které jsou schopné 

zúrodnění, z lesních porostů kulturní vrstvy. Pokud je těţené loţisko uloţeno hlouběji, 

musí se trvale nebo dočasně také uloţit i odstraněné nadloţní vrstvy. 

  Z výše uvedeného vyplývá, ţe technologie povrchové těţby je závislá na nutnosti, 

přemístit z dobývacího prostoru, rozsáhlé mnoţství nadloţních hornin. Jen pro zajímavost, 

skrývkový poměr 1:4 předpokládá odklidit 4m
3
, tj. asi 8 tun nadloţní zeminy na 1 tunu 

uhlí![7] Můţeme tedy konstatovat, ţe nejrozsáhlejší formou devastace území, jsou 

výsypky, jakoţto produkt povrchového způsobu těţby, spojené s obrovským záborem 

půdy, v dalším případě také vlastní lom.  

  K největším změnám v reliéfu krajiny došlo s rozvojem povrchových velkolomů. 

Tyto změny jsou dodnes velmi patrné, přestoţe jsou postupně zahlazovány sanačními a 

rekultivačními pracemi (SaR). Vzniká nová konfigurace terénu i charakter horninového 

prostředí. Jiţ z předchozího je zřejmé, ţe povrchové způsoby těţby se podílejí na 

proměně krajiny nejvýrazněji. Dochází k výrazným deformacím v prostoru krajiny, její 

devastaci, přičemž jsou narušeny její ekologické, zdravotně-hygienické, estetické i 

rekreační funkce.  

 Z následující tabulky č. 1 je zřejmé, jak výrazně zasahuje těţba (bez ohledu na to 

zda povrchová či hlubinná) do krajiny a způsobuje celou řadu závaţných negativních 

projevů, které spočívají v totální devastaci krajiny se všemi jejími hodnotami (lomy a 

výsypkami jsou výrazně ovlivňovány základní faktory litosféry, atmosféry, hydrosféry i 

pedosféry). 
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 Jak zasahuje jakákoliv těţba do krajiny je shrnuto v následující tabulce: 

 Jak zasahuje těţba do krajiny 

 

 

 

Proměna krajiny 

 vznik nového krajinného rázu, 

 změna posloupnosti vrstev hornin, 

 narušení hydrogeologických poměrů, 

 devastace pedosféry, 

 narušení biosféry, 

 ovlivnění kvality ovzduší, 

Nově vzniklé útvary  zbytkové lomy a jámy, 

 výsypky a odvaly. 

Tabulka č. 1 Jak zasahuje těžba do krajiny.                                                                         [vlastní zpracování]   

 
                               

2.3 Rekultivační obnova a její koncepce 

Rekultivaci lze popsat jako velkoplošný zásah do krajiny, jehoţ cílem je zahladit 

původní stopy báňské činnosti a přetvořit narušenou oblast na novou krajinu.  

Posláním rekultivované plochy by mělo být vytvoření podmínek pro zdravé ţivotní 

prostředí, zvýšení ekologické stability území a její biologické rozmanitosti v krajině. 

Základním smyslem rekultivace není tedy pouze prostá obnova, ale doslova tvorba 

krajiny tak, aby se opět stala ekologicky vyváţeným, ekonomicky potenciálním, 

hygienicky vhodným a esteticky působivým prostředím a nejen pro člověka vhodným, ale i 

ţádaným. 

Rekultivace je nedílnou součástí těţby, jak z hlediska koncepce a technologie, tak 

v organizačních a finančních souvislostech. Neopomenutelným faktem je skutečnost, ţe 

stát, vyzkoušené a ověřené principy rekultivace, plně respektuje. Rekultivační koncepce 

v SHP vyplývá z charakteristik negativního působení na jednotlivé sloţky ţivotního 

prostředí. 
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2.3.1 Rámcová osnova koncepce rekultivací 

Během několika desítek let byla ve spolupráci, s mnoha vědeckými pracovišti, 

vypracována a do praxe uvedena, specifická soustava rekultivačních metod, členěných do 

následujících fází: 

Přípravná fáze probíhá v podobě průzkumných, koncepčních a projektových aktivit 

jiţ během těţby a je orientována na vytváření vhodných podmínek pro vlastní rekultivaci. 

Během této fáze je také nutné preventivně řešit střety zájmů s předpokladem přednostně 

prosazovat priority celospolečenské. 

Samotný průzkum loţiska by měl poskytovat podklady a informace důleţité nejen 

pro otvírku loţiska a jeho vyuţití, ale také pro zváţení moţností, jak budeme následně 

rekultivovat. Je proto nutné, aby rekultivační záměry byly uplatňovány jiţ při zpracování 

územně plánovací dokumentace. Odborně musí být také posouzen aktuální stav ţivotního 

prostředí v dané lokalitě. Rozsah a způsob posouzení se přizpůsobuje místním podmínkám. 

Důlně technická fáze má zejména preventivní charakter a vytvářením vhodných 

podmínek se pozitivně podílí na celkovém úspěchu rekultivací. Tato etapa se prolíná všemi 

základními technologiemi, zejména povrchového způsobu dobývání, od průzkumu loţiska 

aţ po ukončení těţby v lomu a dosypání výsypky. Mimořádná pozornost je v této fázi 

věnována právě umisťování výsypek a odvalů v krajině, včetně jejich vhodného 

tvarování, neboť jiţ během této etapy lze výrazně ovlivnit rozsah a intenzitu devastace. 

Základním úkolem báňských sloţek není jen efektivní vytěţení loţiska, ale také vytvoření 

vhodných podmínek pro úspěšnou činnost útvarů, provádějících rekultivaci tak, aby bylo 

moţné úspěšně realizovat druhou etapu rekultivačního cyklu – biotechnickou fázi. 

Biotechnická fáze rekultivačního cyklu je souborem prací jak technické, tak 

biologické povahy. Cílem těchto prací je zlepšovat ekologické vlastnosti území, která jsou 

k rekultivaci určena. V této fázi lze provést základní rozdělení rekultivací na rekultivaci 

technickou a biologickou.  

Do oblasti technické rekultivace patří: 

- terénní úpravy, úprava reliéfu a tím i horninového prostředí, 

- naváţka úrodných zemin, 

- základní půdní meliorace, 
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- hydrotechnická opatření,  

- hydromeliorační opatření, 

- technická stabilita svahů a protierozní opatření, 

- a konečně výstavba komunikací, které zrekultivované pozemky zpřístupní a umoţní tak 

jejich rekultivaci a jejich vyuţívání. 

 

Obr. 4 Technická rekultivace.                                                                                                                          [8]                                                              

 

Biotechnická fáze zahrnuje také skupinu prací biologického charakteru, které mají 

v rámci celého cyklu rekultivačních prací finální charakter. Hovoříme o biologické 

rekultivaci, která je závěrečnou etapou rekultivace, pomocí které se navrací půda, 

nepříznivě zasaţená hornickou činností, zpět svému poslání. Biologické rekultivaci je 

podrobně věnována kapitola 2.4. 

Postrekultivační fáze zahrnuje předávání zrekultivovaných pozemků do následného 

uţívání a má vazbu na další účelné obhospodařování rekultivací vytvořených území, půd a 

kultur. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe rekultivaci lze řešit jen v úzké součinnosti 

biologických, geografických, technických, ale i společenských věd a dotýká se mnoha 

vědních oblastí a oborů praktické činnosti. 
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2.4 Druhy rekultivací z hlediska krajinotvorby 

Práce biologické povahy – biologická rekultivace, navazuje na předchozí 

technické úpravy a je v rekultivačním cyklu řešena prostřednictvím čtyř základních druhů 

rekultivace: zemědělské, lesnické, hydrologické (vodohospodářské) a ostatní, se 

kterými přicházíme nejčastěji do kontaktu, jako s běţnou součástí krajiny. Model 

jednotlivých typů rekultivací z hlediska krajinotvorby viz. příloha č. 1. 

2.4.1 Zemědělská rekultivace  

Realizace zemědělské rekultivace vychází ze zákona o ochraně zemědělského a 

půdního fondu č. 334/ 1992 Sb., v platném znění, a z povinnosti skrývky kulturních vrstev 

půdy a hlouběji uloţených zúrodnitelných zemin dle vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 

upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Stanovuje také 

povinnost vypracovat bilanci skrývky těchto zemin a navrhnout, jakými způsoby je lze 

hospodárně vyuţít, tzn. jejich přemístění, rozprostření na určené plochy, nebo uloţení na 

dočasných deponiích. Pro zemědělskou rekultivaci je moţné pouţít dva základní 

technologické postupy: přímá  a nepřímá rekultivace výsypek. 

Přímá rekultivace výsypek se v současné době nepouţívá, neboť je jak časově 

náročná ( 12 let a více), tak neposkytuje dostatečnou záruku úspěšnosti pro další realizaci 

zemědělské výroby.  

Nepřímá rekultivace výsypek se provádí na územích určených k zemědělské 

produkci. Urovnaný povrch výsypky se převrství ornicí, spraší, nebo kombinací obou. 

V současné době se jedná o jediný osvědčený a velice vhodný způsob, jak v poměrně 

krátkém časovém období, vytvořit novou zemědělskou půdu. Půda se nejdříve připraví – 

orbou, hnojením a vápněním – a poté následuje osev plodin a ošetřování vegetace. 

Základním cílem je vytvoření půdy, kterému se podřizuje volba plodiny, bez ohledu na 

okamţitý hospodářský efekt. Technologický postup je ovlivněn poţadovaným výsledkem, 

kterým můţe být orná půda, louka, pastvina, nebo jiný druh zemědělské rekultivace. 

V oblasti Ústeckého kraje se provádí zemědělská rekultivace především po 

povrchové těžbě. Vyuţívány jsou ucelené, poměrně rovné plochy na výsypkách, nebo na 

jejich mírných svazích. Způsob zemědělské rekultivace určuje jednak druh zeminy na 
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povrchu, dále hloubka nerovností, které vznikly při sypání a jaké mnoţství ornice je 

k dispozici po převrstvení.  

 Se zemědělskou rekultivací po hlubinné těžbě se můţeme setkat především 

v oblasti Ostravsko-karvinského revíru. Protoţe hlubinnou těţbou dochází k poklesům 

povrchu a často i k zamokření, vytvářející se kotliny se zaváţejí hlušinou, následně se 

převrství podorničními vrstvami a vrstvou ornice. Obdobný postup je moţné pouţít i při 

rekultivaci odvalů.  

Po ukončení zemědělské rekultivace se zrekultivovaná plocha předává aţ koncem 

pátého roku k běţnému zemědělskému vyuţívání a rekultivovaná půda musí dosahovat 

úrovně běţných produkčních schopností okolních pozemků. Model zemědělské rekultivace 

viz příloha č. 1a.  

     

Obr. 5 Zemědělská rekultivace.                                                                                                                      [8]        

2.4.2 Lesnická rekultivace 

Lesnická rekultivace je prioritou v rekultivačním procesu a má vazbu na mnoho 

zvláštních a ochranných funkcí lesa. Smyslem je zaloţení ţádoucího typu lesního 

porostu. Vznikající lesní porosty jsou, podle „lesního zákona“, zařazovány do kategorií 

lesů s primárně hospodářskou funkcí, nebo lesů zvláštního určení.  



Bc. Lýdie Zárubová: Hodnocení efektivnosti rekultivace vybraného území Severočeské 

hnědouhelné pánve 

  

2013 16 

Lesy zvláštního určení pak můţeme dále rozčlenit na lesy ochranné a lesy 

rekreační. Tyto lesy nemají produkční charakter, ale plní celou řadu funkcí: 

- půdotvornou a půdoochrannou (obohacují zeminy o organickou hmotu, sniţují 

povrchový odtok, omezují vodní a větrnou erozi, ke stabilizaci povrchu přispívají 

kořenovým systémem), 

- vodní a hydrologickou (pomocí kořenové soustavy lesní porost přispívá k vsakování 

vody, dochází k pozitivním změnám vodního reţimu), 

- klimatvornou (zeleň se podílí na vyrovnání teplotního a vlhkostního reţimu), 

- asanační a sanitární ( zeleň vhodně zachytává škodliviny z atmosféry a pedosféry, 

omezuje prašnost a hluk, v průmyslových oblastech pak celkově zlepšuje ţivotní 

prostředí), 

- estetickou a rekreační ( parky a parkové lesy poskytují obyvatelů měst a sídlišť prostor 

pro kaţdodenní rekreaci, zlepšují ţivotní prostředí v širokém okolí z hlediska estetického). 

Realizace lesnické rekultivace probíhá ve dvou fázích. Je to příprava ploch a 

zakládání (vysazování) sazenic v rozsahu 1-3 roky plus pěstební péče v rozsahu 6-8 let. 

Pěstební péče zahrnuje ošetřování a ochranu lesních sazenic, upřednostňovány jsou 

dřeviny domácího původu ve schválené skladbě a dřeviny vhodné vzhledem k povaze 

rekultivovaného území. Model lesnické rekultivace viz příloha č. 1b.             

2.4.3 Hydrologická (vodohospodářská) rekultivace 

Vodohospodářské rekultivace představují důleţitý článek provádění sanačních a 

rekultivačních prací, spojený s tvorbou nového vodního reţimu rekultivované krajiny, 

formou stavebně-technických opatření. V rámci menších vodohospodářských děl jsou 

budovány příkopy, kamenná odvodňovací ţebra a drény, jejichţ úkolem je regulovat 

odtok vody a současně zachycovat erozní sediment. Pro účely příměstské rekreace a jiná 

funkční vyuţití jsou vytvářeny, zaplavováním zbytkových lomů a jam, větší vodní plochy. 

Těţištěm činnosti vodohospodářských rekultivací jsou především vnitřní výsypky 

lomů, ale své uplatnění nachází vodní hospodářství i na vnějších (převýšených) výsypkách, 

ve zbytkových jámách i na plochách devastovaných hlubinnou těţbou. Z hlediska 
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krajinného prostředí je nutné jiţ počítat s částečně upravenou krajinou – lesnicky, 

zemědělsky či smíšeně. 

Problematika hydrologické rekultivace patří zatím mezi nejméně ujasněné články 

rekultivačního procesu. Význam vody v rekultivacích však nelze opomenout a vhodné 

vodohospodářské úpravy výrazně přispívají k úspěšnému provedení zemědělských a 

lesních rekultivací. Model hydrologické rekultivace viz příloha č. 1c. 

 

 Obr. 6 Kombinace lesnické a hydrologické rekultivace.                                                                                 [9]              

2.4.4 Rekultivace ostatní 

Mezi ostatní rekultivace patří zejména plochy označované jako funkční a 

rekreační zeleň se zpevněnými komunikacemi a manipulačními plochami.Tato rozptýlená 

či roztroušená zeleň patří k významným krajinotvorným prvkům Jejím cílem je vytvoření 

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

průmyslových objektů a skládek, nebo vytvoření doprovodné zeleně okolo vodotečí a 

břehových partií zatopených důlních děl. 

Svůj význam má i zařazení sukcese – ponechání samovolnému vývoji, která 

zvyšuje přírodní pestrost a přirozenost nových území. Volně ponechaná plocha postupně 

zarůstá plevelnými druhy a trávami, za několik let se začnou objevovat první křoviny. 
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Pokud by se tato plocha nechala i nadále leţet ladem, po několika desítkách let by 

převládlo stromové patro. I kdyţ je tato forma rekultivace nejlevnější, jedná se však o 

dlouhodobý proces, který můţe být uplatňován jen na poměrně malých plochách.  

 

Obr. 7 Hranice plochy ponechané přirozené sukcesi a okolní technické rekultivace.                                   [10] 

2.5 Rekultivace z hlediska legislativy 

Zákonů a předpisů, které mají vazbu na provádění rekultivačních prací, je poměrně 

velké mnoţství (a není v moţnostech této práce provést jejich výčet), ale lze je rozdělit do 

několika oblastí a okruhů: ochrana ţivotního prostředí, ochrana lesa, ochrana půdy, 

ochrana vody, ochrana ovzduší a ochrana hornin. 

Na problematiku rekultivací se vztahují zejména 2 legislativní normy. Jedná se o 

zákon č. 334/1992Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu  a zákon č. 44/1988 Sb., 

o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon). 

 Realizace rekultivačních prací je také řízena zákonem č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu. Pokud se rekultivace řídí tímto zákonem, je přednostně 

stavbou a je úzce spjata s územním plánováním.  
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 Z mnoţství dalších předpisů, které se týkají rekultivací a mají také vazbu na 

ochranu přírody a krajiny lze jmenovat lesní zákon č. 289/1995 Sb.a zákon o posuzování 

vlivů na ŽP č. 100/2001 Sb. Vše v platném znění. 

 Povinnost rekultivace území dotčených těţbou přinesly aţ zákonné změny v roce 

1991,a to novelou horního zákona. Následuje výňatek z horního zákona: 

§ 31 

Povinnosti a oprávnění organizace při dobývání výhradních ložisek 

(5) Organizace je povinna zajistit sanaci, která obsahuje i rekultivace podle zvláštních 

zákonů, všech pozemků dotčených těžbou a monitorování úložného místa po ukončení jeho 

provozu. Sanace pozemků uvolněných v průběhu dobývání se provádí podle plánu otvírky, 

přípravy a dobývání (§ 32). Za sanaci se považuje odstranění škod na krajině komplexní 

úpravou území a územních struktur. [11] 

 Nedílnou součástí horního zákona je povinnost organizace, které vzniklo 

oprávnění k dobývání výhradních loţisek, vypracovat plán otvírky, přípravy a dobývání 

(POPD), podle kterého se provádí sanace a rekultivace (SaR) pozemků, uvolněných 

v průběhu dobývání. Při zpravování plánu sanace a rekultivace se vychází ze souhrnného 

plánu sanace a rekultivace (SPSaR), který se zpracovává pro danou těţební lokalitu jako 

pro celek.  

 Plán otvírky, přípravy a dobývání musí obsahovat vyčíslení předpokládaných 

nákladů na vypořádaní důlních škod vzniklých v souvislosti s plánovanou činností, a na 

sanaci a rekultivaci dotčených pozemků, včetně návrhu na výši a způsob vytvoření 

potřebné finanční rezervy. 

 Sanace a rekultivace je ukončena na základě souhlasu orgánu státní správy 

v oblasti ţivotního prostředí, který je nejen rozhodnutím o změně vyuţití území, ale také 

základním podkladem pro změnu kultury v katastru nemovitostí a podkladem pro ukončení 

plateb za zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a zemědělský půdní 

fond (ZPF). Po ukončení sanací a rekultivací jsou rekultivované pozemky předávány 

vlastníkům pozemků, kteří vykonávají správu území. Podrobný a přehledný postup 

jednotlivých fází, spojených s prováděním sanací a rekultivací, je zpracován v tabulce 

Provádění Sanací a Rekultivací, která je přílohou č. 2 této práce. 
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2.5.1 Zdroje financování 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, 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. Sanací se rozumí odstranění škod na krajině komplexní 

úpravou území, včetně všech jejích územních struktur. S vazbou na povinnost provádění 

sanací a rekultivací je spjato ustanovení 37a „horního zákona“, povinnost vytvářet 

finanční rezervy na sanace a rekultivace všech pozemků dotčených dobýváním 

výhradních loţisek, a to v rozsahu celkových potřebných nákladů, jak na zahlazení, tak na 

důlní škody.  

Výše tvorby finanční rezervy se odvozuje z měrného nákladu na SaR, tzn. jako 

podíl objemu celkových nákladů na zahlazení následků báňské činnosti a 

vytěţitelných  zásob uhlí. Roční objem tvorby rezervy lze pak stanovit jako součin 

měrného nákladu na 1 tunu uhlí a plánovaného objemu těţby. Výsledek je moţné upravit 

s ohledem na růst cen. Tvorbu finanční rezervy lze také odvodit i z věcného objemu 

plánovaných rekultivačních činností.[7] 

Co je více neţ zřejmé, je to, ţe celkové náklady jsou pak ovlivněny typem 

navrhované rekultivace (zemědělská, lesní, hydrologická a ostatní). 

Tyto finanční prostředky jsou od roku 2004 ukládány na zvláštní vázané účty a 

jejich čerpání upravuje §37a odst. 2 horního zákona: 

 

§ 37a 

Vytváření finančních rezerv 

(1) K zajištění vypořádání důlních škod je organizace povinna vytvářet rezervu finančních 

prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat potřebám na 

vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle jejich vzniku, popřípadě v předstihu 

před jejich vznikem (§ 37 odst. 4). Tato rezerva je nákladem na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů. 

(2) Vytváření rezerv podle odstavce 1a podle § 31 odst. 6 podléhá schválení příslušným 

obvodním báňským úřadem, který schvaluje též čerpání z těchto rezerv po dohodě s 

ministerstvem životního prostředí České republiky. Tyto finanční prostředky se ukládají na 

zvláštní vázaný účet v bance a nesmějí být předmětem ručení ani zahrnuty do majetkové 

podstaty podle zvláštního právního předpisu, ani nemohou být předmětem nařízení a 
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provedení výkonu rozhodnutí. Obvodní báňský úřad si před vydáním rozhodnutí o čerpání 

z těchto rezerv vyžádá vyjádření dotčené obce. V případě organizací s majetkovou účastí 

státu rozhoduje obvodní báňský úřad v dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu České 

republiky. 

(3) Žádost organizace o čerpání z rezervy podle odstavce 1 musí být doložena výčtem 

důlních škod, odhadem nákladů na jejich odstranění a časovým průběhem vynakládání 

prostředků na odstranění důlních škod. Náklady na nezbytné znalecké posudky nese 

organizace. 

(4) Organizace musí uložit peněžní prostředky ve výši vytvořené rezervy na zvláštní vázaný 

účet za dané účetní období nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po 

skončení příslušného účetního období. Neučiní-li tak organizace ani v přiměřené náhradní 

lhůtě stanovené obvodním báňským úřadem, může obvodní báňský úřad rozhodnout o 

pozastavení platnosti povolení k dobývání. [11] 

 

Zdroje financování SaR 

 

finanční rezerva 

 

 

odstranění ekologických 

škod minulosti 

(15 mld. Kč) 

 

přímé náklady 

Tabulka č. 2 Zdroje financování SaR .                                                                                 [vlastní zpracování] 

 

Z tabulky č. 2 je zřejmé, ţe základním zdrojem financování zahlazování následků 

hornické činnosti jsou zákonné finanční rezervy (rezerva na sanaci včetně rekultivace a 

rezerva na důlní škody), ale část objemu prací můţe být hrazena i z jiných zdrojů – 

finančních prostředků státu na zahlazení škod minulosti.To vyplývá z usnesení vlády 

ČR č. 242/2002, neboť při privatizaci převzaly těţební společnosti od státu nejen těţební 

lokality, ale i rozsáhlá území určená k revitalizaci, na která nebyla vytvořena potřebná 

finanční rezerva. Vláda proto vyčlenila pro Ústecký a Karlovarský kraj částku 15 mld. Kč, 

která má slouţit k odstranění ekologických škod minulosti.  

Těţební organizace dále vynakládají i přímé náklady na sanace a rekultivace, 

které odstraňují škody na krajině dotčené těţbou nevyhrazených nerostů, tzv. neuhelné 

rekultivace. Podmínky pro rekultivaci těchto ploch jsou uvedeny v územním řízení. 
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3 Analýza efektivnosti rekultivace vybraného území 

V této kapitole se zaměřím na vybranou lokalitu - lom Vršany, který spravuje 

Vršanská uhelná a.s.. Pozornost je věnována historii, současnosti a perspektivám 

rekultivačních prací na vnitřních výsypkách Vršany, Šverma a Slatinice, a 

v neposlední řadě i aplikaci vědy a výzkumu na těchto výsypkových tělesech. Pouţitá 

metodika rekultivačních prací vychází z filosofie rekultivací povrchových hnědouhelných 

dolů, je zaloţená na znalosti vlastností skrývkových hornin a detailním průzkumu kaţdé 

rekultivované lokality. 

 

Obr. 8 Vymezení rozsahu popisovaného území.                                                                                             [12] 

3.1 Charakteristika lokality 

Lom Vršany se nachází západně od města Most v jihovýchodní části mostecko-

chomutovské části pánve. Slojové souvrství je v dobývacím prostoru charakteristické tím, 

ţe je tvořeno stavbou čtyř uhelných slojí, z nichţ vrchní a spodní nejsou rozvinuty po celé 

ploše loţiska a vyznačují se proměnlivou mocností. 

            Na území lomu Vršany se původně nacházely obce Vršany a Bylany. Otvírka lomu 

byla zahájena v roce 1978 prvotní skrývkou. První uhlí bylo vytěţeno v roce 1982  a v roce 
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1986 dosáhla těţba hranice 6mil. tun hnědého uhlí. V dalších letech se mnoţství 

vytěţeného uhlí pohybuje v rozmezí 6,5 – 7,7mil. tun. Těţba probíhá v pěti smíšených 

řezech, z nichţ první dva se těţí dvouřezovou technologií, převáţně odkliz a jen malé 

mnoţství uhlí z první sloje. Třetí aţ pátý řez zajišťuje těţbu druhé, třetí a čtvrté sloje, které 

jsou odděleny malou mocností meziloţí. [16] 

           V současnosti došlo k výraznému posílení pozice lomu Vršany do budoucna. 

Skupina Czech Coal a.s. (jíţ je Vršanská uhelná, a.s. členem) podepsala se společností 

ČEZ  dlouhodobou spolupráci v dodávce uhlí pro elektrárnu Počerady. Tato obří 

zakázka zajistí odběr hnědého uhlí z této lokality na desítky let. Pokud bychom tuto situaci 

posuzovali z hlediska ekonomické efektivnosti rekultivací, je zajímavé se přiklonit 

k některým teoriím, ţe vynaloţené náklady na rekultivace jsou v podstatě nákladovou 

poloţkou těţby. Pak by vyšší objem těţby (který je touto smlouvou zaručen) znamenal i 

vytvoření vyšší rezervy na sanace a rekultivace. V principu to velmi zjednodušeně 

znamená, ţe zajištění rekultivací je podmínkou samotné těţby, která zaručuje prosperující 

obchod s uhlím. Přesto ekonomické efektivitě bude věnována pozornost v následující 

kapitole.  

3.2 Rekultivace důlních společností skupiny Czech Coal, a.s. 

Výchozím bodem pro posouzení efektivnosti rekultivací ve zvolené lokalitě  je 

strategie rekultivací důlních společností skupiny Czech Coal a.s.  

V roce 1995 bylo ukončeno zakládání odklizu na vnější výsypky. Odkliz činných 

těţebních lokalit je zakládán pouze do vyuhlených prostorů (vnitřní výsypky) a rozsáhlé 

rekultivace vnějších výsypek byly v roce 2011 dokončeny nebo jsou v závěrečné fázi 

dokončování (Růţodolská výsypka). 

Plocha dotčená těţbou se vlivem postupujících rekultivací stále zmenšuje a 

zábory nových ploch jsou podstatně niţší neţ rozloha ploch s rekultivacemi postupně 

ukončovanými. 

Následující graf prezentuje situaci  rozpracovaných rekultivací včetně ukončených 

rekultivací skupiny Czech Coal v roce 2011. Jedná se o procentuální vyjádření poměru 

jednotlivých druhů rekultivací, přičemţ celková výměra rekultivovaných ploch činí 888ha 

(LUAS 477 + VUAS 411). [13]  
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Graf č. 2  Rozpracované a ukončené rekultivace skupiny Czech Coal v roce 2011.                                      [13] 

 

 

Tabulka a graf č. 3 představují roční výdaje na rekultivace jednotlivých těţebních 

společností, členů skupiny Czech Coal a.s. v letech 2008-2011. 

 

 

Společnost 

Roční výdaje na rekultivace 

- náklady skupiny Czech Coal a.s. [mil. Kč] 

2008 2009 2010 2011 

 

VUAS 

 

13 

 

11 

 

18 

 

37,5 

 

LUAS 

 

10 

 

9 

 

75 

 

66 

Tabulka č. 3  Výdaje na rekultivace skupiny Czech Coal v letech 2008-2011 – vlastní zpracování.            [13]                       

 

Pro lepší  názornost jsou údaje z tabulky přeneseny do následujícího grafu. 
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 Graf č. 3  Výdaje na rekultivace skupiny Czech Coal v letech 2008-2011- vlastní zpracování.                   [13]                                                                                                               

 

K těmto nákladům skupiny Czech Coal (239,5mil. Kč) je nutné připočíst ještě 

náklady státu, které v letech 2008-2011 činily 640,5mil. Kč. Celkové náklady v letech 

2008-2011 byly na rekultivace vynaloţeny v částce 880mil. Kč. [13] 

Další tabulka a graf (č. 4) prezentují poměr rekultivací a ploch dotčených těţbou 

v lokalitách skupiny Czech Coal v roce 2011. Číselné údaje jsou uvedeny v hektarech. 

 

 

Plochy dotčené těţbou 

 

 

VUAS 

[ha] 

 

LUAS 

[ha] 

Plocha přímo dotčená těţbou – včetně budoucí. 1 969 1 637 

Ukončené rekultivace (včetně roku 2011). 2 400 2 202 

Rozpracované rekultivace 2011 (bez ukončených 2011). 409 477 

Celková plocha dotčená těţbou včetně všech rekultivací 

(i na vnějších výsypkách lomu). 

4 778 4 316 

Tabulka č. 4 Plochy dotčené těžbou - vlastní zpracování.                                                                             [13] 
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 Graf č. 4   Plochy dotčené těžbou - vlastní zpracování.                                                                                [13] 

 

Jak vyplývá z předchozích údajů, je rozpracovanost rekultivací v obou důlních 

dílech poměrně vyrovnaná, třebaţe se náklady na rekultivace v jednotlivých letech liší. 

Náklady na rekultivace ploch dotčených povrchovou těţbou postupně od roku 1998 klesaly 

z důvodu dokončení rekultivace rozsáhlých vnějších výsypek a dále i vlivem předání 

rozsáhlých ploch (lom Leţáky, lokalita dolu Kohinnor) Palivovému kombinátu Ústí nad 

Labem, státnímu podniku. 

Od roku 1994 bylo na rekultivace v lokalitách dnešní skupiny Czech Coal 

vynaloţeno (z prostředků skupiny ) 3 434,5 milionu Kč. [13] 
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Graf č. 5   Náklady na rekultivace v letech 1994-2011- vlastní zpracování.                                                 [13] 
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3.3 Posouzení efektivnosti rekultivací lomu Vršany 

K posouzení efektivnosti rekultivací lze v zásadě vyuţít dva způsoby – čistě 

ekonomický přístup a ekonomicko-environmentální kompromis. Neméně důleţitou se 

jeví také mimoekonomická efektivnost v souvislosti s účelem, který obnovené území plní, 

nebo by mělo v krajině plnit. 

3.3.1 Čistě ekonomický přístup 

Největším problémem, nejen z hlediska ekonomického je rozhodnout o výběru 

optimálního způsobu rekultivace. Výběr optimálního způsobu rekultivace je věcí 

veřejnou, neboť výsledkem musí být, mimo jiné, reálný krajinný obraz. 

Při tomto výběru lze ekonomické hledisko uplatnit ve dvou směrech: 

1) výběr efektivního způsobu rekultivace při procesu jeho realizace, 

2) výběr efektivního způsobu rekultivace při používání rekultivovaných území. 

První směr bývá značně omezen okamţitou situací, moţnostmi zajištění 

technologie a technikami rekultivačních prací. Druhý směr je daleko náročnější a 

závaţnější – představuje nástroj ekonomicky efektivní rekultivované krajiny. 

 

Ekonomické efektivnosti rekultivované krajiny lze dosáhnout vhodným 

vyuţitím charakteristických vlastností rekultivovaného území tak, aby bylo vyuţití 

rekultivované plochy co nejvíce v souladu s jeho potenciálními moţnostmi.  

Například území k zemědělskému vyuţití by mělo být mechanizačně přístupné, ve 

vhodné vazbě ke komunikacím a hospodářským centrům, nemělo by být ohroţováno 

škodlivinami apod. Naopak území k rekreačním účelům vyuţívá dynamický reliéf, vodní 

plochy, odlehlost od průmyslových center a sídlišť. Nemůţeme tedy tvrdit, ţe celkovým 

nákladům vynaloţeným v daném roce by mělo odpovídat dané mnoţství hektarů navrácené 

půdy po rekultivaci. 

Graf, který následuje porovnává údaje, které zahrnují celkové náklady na 

rekultivace a rozsah navrácené zrekultivované plochy (ha) v letech 1995-2011. [13] 
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Graf č. 6 Poměr vynaložených ročních nákladů ne rekultivaci a vrácených ploch k užívání.                       [13] 

 

Jak vyplývá z grafu, touto cestou nelze jít, zatímco např. v roce 2010 navrácená 

plocha je vzhledem k vynaloţeným nákladům poměrně rozsáhlá, v následujícím roce při 

nákladech 300mil. Kč bylo vráceno pouhých 18ha.  

Je zřejmé, ţe není moţné takto situaci zjednodušovat. Například se ukazuje, ţe 

nelze zjednodušeně provést komparaci nákladů na 1ha rekultivované plochy v daném 

časovém období. Rozličné geomorfologické podmínky lokality – členitost terénu, 

moţnosti nasazení techniky apod., přinášejí různé náklady na finanční i lidské zdroje 

i při realizaci shodného druhu rekultivace.  

K objektivnějším údajům by dopomohla i důsledná kontrola ze strany investora 

(stát, skupina Czech Coal a.s.) zaměřená na spotřebu pohonných hmot, objem 

přepravovaného materiálu, mnoţství osevu či vysazených sazenic a podobně. Vzhledem 

k tomu, ţe Vršanská uhelná, a.s., ani jiné důlní společnosti nezveřejňují ceníky prací, nelze 

ekonomickou efektivnost vynaloţených nákladů jinak posoudit.  



Bc. Lýdie Zárubová: Hodnocení efektivnosti rekultivace vybraného území Severočeské 

hnědouhelné pánve 

  

2013 29 

3.3.2 Ekonomicko-environmentální kompromis 

Ing. Stanislav Štýs upozorňuje na skutečnost, ţe zábory území pro těţbu, i kdyţ 

jsou dlouhodobé, jsou ale vţdy dočasné. To je pro stanovení ekologické stopy, jakou po 

sobě těţba zanechá, podstatné. [7] 

Jak ukázaly předchozí tabulky a grafy, bývá v praxi posouzení  efektivity 

rekultivací z hlediska čistě ekonomického poměrně obtíţné.  

Tento světově uznávaný odborník v oboru rekultivací se snaţí nalézt objektivnější 

posouzení ekonomické efektivnosti rekultivace v širších, zejména environmentálních 

souvislostech. Ve své práci  se odvolává na směrnici, kterou vydalo Hesenské ministerstvo 

rozvoje, bydlení, zemědělství, lesnictví a ochrany jiţ v roce 1992.  

Podle této „hesenské metody“ lze vypočítat index ekologické úspěšnosti 

rekultivace na základě bodového hodnocení různých biotopů před těţbou a po rekultivaci. 

Na tuto metodiku navázal v roce 2004 Český ekologický ústav, který vypracoval obdobnou 

klasifikaci odpovídající podmínkám v  České republice. Zde se vychází z tzv. 

ekonomického hodnocení ekologických funkcí území. [15] 

Pro posouzení ekonomické efektivity rekultivace je pak důleţité, ţe metodika 

Českého ekologického ústavu dané druhy pozemků nejen boduje, ale také vyjadřuje jejich 

hodnotu finanční (v Kč). 

Hodnocení pozemků dle metodiky ČEU. 

 

Charakteristika pozemku 

 

 

Finanční ocenění [Kč/m
2
] 

Nejméně obhospodařované zemědělské pozemky.  160 

Pozemky s řídkou vegetací. 440 

Vodní plochy. 707 

Listnaté lesy. 806 

Tabulka č. 5 Hodnocení pozemků dle metodiky ČEU.                                                                                   [15] 

 

Vyjdeme-li následně ze situace, která v lokalitě dnešního lomu Vršany existovala 

před zahájením důlní činnosti (celé toto území bylo intenzivně vyuţíváno zemědělsky) a 

tento stav porovnáme s předpokládaným splněním rekultivační prognózy, dopracujeme se 

k zajímavé formě ekonomického posouzení efektivity rekultivace na tomto území.  
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Jak vyplývá z tabulky č. 6, celková výměra pozemků Vršanské uhelné a.s., dotčená 

těţbou, je 4 778ha.[15] Rekultivační prognóza předpokládá budoucí poměr jednotlivých 

forem vyuţití pozemků následovně (k tomu viz tabulka): 

Budoucí poměr jednotlivých druhů pozemků dle rekultivační prognózy. 

 

Druh pozemku 

 

 

Plocha (v ha) 

zemědělské plochy  1 100 

lesní plochy 1 536 

vodní plochy 511 

ostatní plochy 1 631 

Celková plocha lokality 4 778 

Tabulka č. 6  Členění pozemků dle rekultivační prognózy a jejich výměra.                                                  [15] 

 

Předpokládáme-li, ţe se před záborem území pro těţbu jednalo výhradně o 

zemědělské území, lze na základě určení jeho hodnoty původních ekologických funkcí 

stanovit cenu v Kč. Obdobně lze postupovat u ploch po ukončené rekultivaci – za 

předpokladu, ţe se zde kultury v krajině změní podle rekultivační prognózy. Komparace 

obou situací je prezentována v následující tabulce č.7. 

Efektivnost rekultivace lomu Vršany před záborem a po rekultivaci. 

 

Situace 

 

Celková 

plocha 

 

Druh pozemku 

Hodnota 

ekologických 

funkcí (v Kč) 

 

Poměr 

[%] 

Před záborem 4 778ha zemědělský 764 480 100 

Po rekultivaci 4 778ha zemědělský 

lesní 

vodní 

jiné plochy 

2 492 933 326 

Tabulka č. 7 Efektivnost rekultivace lomu Vršany.                                                                                        [15] 

 

Dle Stanislava Štýse, který vychází z metodiky Českého ekologického ústavu, je 

environmentálně-ekonomická efektivita rekultivací značná. V případě lomu Vršany se 
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ekonomické hodnocení ekologických funkcí zvýší na 326%.[15] I kdyţ lze také asi 

diskutovat i nad touto formou kvantifikace. 

Ve světě, kde se téměř vše přepočítává na peníze, není ale trţní mechanismus 

schopen přesného výpočtu ekologických hodnot přírody, které jsou penězi nedocenitelné! 

Je však zřejmé, ţe rekultivace (z tohoto přístupu k jejich efektivitě) nevracejí krajinu do 

stavu původního, ale výrazně její kvalitu zvyšují!  

3.3.3 Mimoekonomické typy efektivnosti rekultivace lomu Vršany 

Tyto formy efektivnosti jsou vymezovány především účelem, respektive funkcí, 

kterou obnovené území plní nebo by mělo v krajině plnit. Existují různá členění, v této 

části diplomové práce se zaměřím pouze na některé z  kategorií. 

 

Ekologická efektivita 

Ekologický přínos byl z výrazné části popsán jiţ v předchozí kapitole v propojení 

environmentálního a ekonomického přístupu. Je však nutno upozornit, ţe z pohledu 

současných ekologů není pohled na rekultivace území důlních děl jednoznačný. Zejména 

ze strany aktivistických ekologických hnutí se ozývají hlasy proti řízené rekultivaci, tak jak 

je zpravidla řeší důlní společnosti. Jejich jedinou uznávanou formou rekultivace je vlastně 

„ţádná rekultivace“. Hovoří se o spontánní sukcesi, coţ by znamenalo ponechat území 

svému osudu – „ať si příroda sama poradí“. Je moţné, ţe by k takové situaci došlo, ale 

doba této obnovy by zajisté trvala spíše stovky let. A obyvatelé tohoto regionu si přeci jen 

zaslouţí lepší krajinu, neţ stávající (dříve nazývanou jako „měsíční krajina).  

Tyto aktivity některých ekologických skupin však nemusejí být vţdy zcela čisté. Je 

zajímavé, ţe tyto názory zaujaly i některé těţební společnosti. Vţdyť pokud by cesta 

rekultivací měla jít tímto směrem, pak by mohly být prostředky, které společnost na tuto 

činnost vydává, prakticky nulové? V českých poměrech nejen zajímavé, ale i nebezpečné! 

Lze však konstatovat, ţe i „mírně řízená sukcese“ má svůj vymezený prostor na 

některých místech, rekreačně nevyuţívaného pobřeţního pásma budovaného jezera, 

nádrţe, mokřadu či jezírka.   

I na základě výsledků předchozí kapitoly lze ohodnotit ekologickou efektivitu 

rekultivace lomu Vršany za vysokou. 
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Hydrologická efektivita  

I kdyţ by v podstatě mohla být součástí efektivity ekologické, význam pro 

hydrologické poměry v regionu je zde mimořádný. Jedním z cílů rekultivace lomu Vršany 

je téţ vytvoření jezera o ploše 511ha. Tato vodní plocha je plánovanou součástí systému 

vodních nádrţí v Mostecké pánvi, jehoţ význam se odráţí především v následujících 

přínosech: 

 klimatologický – velké vodní nádrţe se podílejí na teplotní stabilitě regionu 

(akumulace a uvolňování tepla v důsledku důlní činnosti); 

 stabilizace vodního reţimu – většina sráţkové vody prostřednictvím řek opouští 

naše území;  

 jiné přínosy (rekreační vyuţití, estetická stránka – viz následující kategorie). 

 

Socioekonomická efektivita  

Ať dopadnou spory o prolomení jakkoliv, je nutno počítat s postupným útlumem 

těţby hnědého uhlí i jejím ukončením v budoucnosti. Rekultivace nabízejí zásadní změnu 

filosofie charakteru vyuţití tohoto regionu. Tato část naší země má šanci stát se 

vyhledávanou destinací pro rekreaci, sporty, turistiku apod. Sluţby s těmito aktivitami 

spojené, přinesou mnoho nových pracovních příleţitostí, kterých po ukončení těţební 

činnosti bude zapotřebí.  Je moţno ohodnotit i tuto efektivitu za vysokou. 

 

Další kategorie mimoekonomických efektivit 

Další kategorie efektivit pouze zmíním - jednak jsou velmi provázány s těmi, které 

jiţ byly zmíněny, navíc i zde je velmi zřetelná vysoká úroveň.  

Rekreační efektivita – je velmi vysoká, souvisí s výše popsanými aktivitami i 

blízkostí dalších turistických destinací a vybudované infrastruktury (centra v Krušných 

horách, cyklostezky, hipodrom a hipostezky, autodrom atd.) 

Zdravotní efektivita – od devadesátých let minulého století došlo k výraznému 

zlepšení zdravotního stavu obyvatel na základě rozsáhlých ekologických opatření 

v regionu. Rekultivace důlních děl (včetně lomu Vršany) je dalším přínosem v této oblasti. 

Estetická efektivita – některé části krajiny, které prošly rekultivací před několika 

desítkami let, dokazují, ţe estetický dopad na vzhled této oblasti můţe být velmi výrazný. 

Nabízená pestrost rekultivačních výstupů v oblasti lomu Vršany je téţ předpokladem 

vysoké estetické efektivity. 
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4 Návrhy a doporučení 

            Následující návrhy a doporučení v oblasti rekultivací vyplývají z výsledků této 

diplomové práce. 

1) Preferovat opatření spojená s tvorbou nového vodního režimu. 

Významnou formou zahlazení následků báňské činnosti, jejíţ úloha bude 

v budoucnu stoupat, je zavodňování zbytkových jam. 

  Takto vzniklé vodní plochy budou plnit významnou úlohu zásobáren vody. Lze 

celkem objektivně vypočítat mnoţství vody v nádrţích, které vzniknou zatopením. Na 

druhou stranu máme k dispozici komerční cenu kubíku vody, která je a v budoucnosti bude 

ještě více neoddiskutovatelnou hodnotou, neboť se voda stává „strategickou surovinou“. 

Tam kde je to vhodné, lze vytvářet vodní plochy s moţností příměstské rekreace a 

koupání. 

Navíc se zde projevují další efektivnosti hydrologické rekultivace: 

 akumulace vody, která by vzhledem ke geomorfologickým charakteristikám České 

republiky opustila naše území; 

 voda slouţí jako termický stabilizátor v krajině (vyrovnává kolísání teploty 

vzduchu, v létě ochlazuje, v zimě zahřívá); 

 estetická efektivnost. 

Proto doporučuji v případech krajinných moţností preferovat v praxi hydrologické 

rekultivace i ve vazbě na rozvoj flóry a fauny. Je nutné udrţet na povrchu rekultivovaných 

ploch dostatek vody, respektovat lokální deprese vody a ponechat je přirozenému vývoji. 

V těchto biotopech vznikají společenstva, která jsou významným stabilizujícím prvkem. 

 

2) U zemědělských rekultivovaných půd stále více uplatňovat jejich funkci 

mimoprodukční – ekologickou. 

Z tohoto důvodu je nutné dosavadní technologické postupy aktualizovat a zaměřit 

se na správnou volbu osevního postupu. Ten by měl vycházet z poţadavku vytvořit na 

výsypkách půdu, bez ohledu na okamţitý hospodářský efekt, tedy spojení ornice 

s původní zeminou. 

Dalším doporučením, které se týká zemědělských rekultivací, je pronájem těchto 

rekultivovaných pozemků zemědělcům, coţ by přineslo úspory v závěrečné fázi 

rekultivací.  
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V této oblasti by bylo také vhodné zavést pěstování nenáročných energetických 

plodin, které se experimentálně na rekultivovaných plochách osvědčily. 

 

3) U lesnické rekultivace upřednostňovat skupinový způsob smíšení dřevin nad 

řadovým.  

            Neméně důleţitá je také kombinace cílových, pomocných a melioračních druhů 

dřevin domácího původu s náhodným střídáním v nepravidelném sponu. Nezapomínat na 

dřeviny vtroušené a přimíšené, které nemají takovou hospodářskou hodnotu, ale opět 

u nich převaţují funkce ekologické. 

Z hlediska ochrany biodiverzity je nutné začleňovat do hustších porostů otevřené 

plošky. 

Z hlediska sniţování nákladů doporučuji sníţit pěstební cyklus z 12 na 10 let (3x3 

roky +1). 

 

I tato výše uvedená doporučení opět vedou k potvrzení myšlenky, ţe okamţitý 

hospodářský efekt či hospodářská hodnota není v případě rekultivací na prvním místě, 

často je rozhodující či převaţující funkce ekologická, která přináší největší efekt, a to efekt 

příměstský a komplexní zdravé ţivotní prostředí. A proto je třeba pamatovat na to, ţe 

„kaţdá lidská činnost má nad sebou ekologický strop“. 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat efektivnost rekultivací vybrané těţební 

lokality. 

V teoretické části byly prezentovány principy a různé formy rekultivační činnosti, 

byl zde téţ vymezen legislativní rámec těchto aktivit. 

Praktická část řeší problematiku konkrétní lokality, kterou je hnědouhelný lom Vršany. 

Byly zde komparovány dva přístupy k zjištění ekonomické efektivnosti rekultivace této 

lokality. Ukázalo se, ţe kvantifikace těchto aktivit je velmi obtíţná. Určitou objektivitu do 

hodnocení vnáší tzv. ekonomické hodnocení ekologických funkcí území, které je 

určitým kompromisem mezi čistě ekonomickým a environmentálním přístupem.  

 Dle této metodiky je ekonomická efektivnost rekultivace lomu Vršany poměrně 

vysoká. Obdobně dopadly (jiţ nekvantifikované) výstupy neekonomických efektivností 

(ekologické, hydrologické, socioekonomické, rekreační, zdravotní a estetické).  

 

V úvodní kapitole byly kromě cíle diplomové práce stanoveny následující 

hypotézy: 

Hypotéza 1: Sledování pouze ekonomické efektivnosti rekultivací je velmi komplikované. 

Je známá skutečnost, ţe se objevují rozdílné přístupy, jak vlastně efektivnost 

rekultivačních prací hodnotit. Shodneme se ale na tom, ţe účinnost rekultivačních 

opatření nelze omezit na její peněţní vyjádření. Hlediska hodnocení jsou daleko 

bohatší, můţeme je dělit podle funkce, kterou má rekultivovaná plocha plnit (ekonomická, 

estetická, rekreační, sociální, regionální atd.). I toto je samo o sobě předmětem pro diskusi. 

V této části diplomové práce byla provedena komparace vynaloţených ročních 

nákladů na rekultivaci a velikost vrácené plochy ( v tomto časovém období). Ukázalo se, 

ţe tento postup nemůţe objektivně vyhodnotit situaci. U některých pozemků rekultivační 

proces trvá déle, na některých místech jsou odlišné technické podmínky pro realizaci prací. 

Podle těchto zjištění je moţno hypotézu verifikovat.  

 

Hypotéza 2: Ve vybrané lokalitě bude zásadním kritériem pro průběh rekultivačních 

prací efektivnost neekonomického charakteru. 

Tyto názory prosazují především odborníci z environmentálních oborů. Z podnětu 

S. Štýse jsem vyuţila kombinovanou metodu zjištění efektivnosti rekultivace, která 
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vycházela z jiţ zmíněného ekonomického hodnocení ekologických funkcí území. I zde je 

však moţno o objektivnosti tohoto kvantifikovaného  přístupu diskutovat. Neekonomické 

efektivnosti přinášejí jednoznačný pozitivní výsledek, bohuţel však tyto přístupy 

nedokáţou stupeň efektivnosti objektivně srovnávat.  

 

Dovolím si zde téţ prezentovat zajímavý přístup jiţ několikrát zmiňovaného 

odborníka v oboru rekultivací Ing. Stanislava Štýse DrSc., který konstatuje, ţe  

„Výsledná efektivnost rekultivací = 

podílu EFEKTŮ (mimoekonomických) / NÁKLADŮ (reálně vyčíslitelných).“ 

 

Zjednodušeně to znamená, ţe nad celou ekonomickou sférou rekultivací visí 

ekologický strop. Tato myšlenka opět jistě vyvolá četné diskuse, neboť dokazuje, ţe 

výslednou efektivnost nelze zcela vyjádřit konkrétními hodnotami či čísly. 
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