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Anotace bakalářské práce 

Mostecká pánev je největším ložiskem hnědého uhlí v České republice. Současně 

s těžbou hnědého uhlí dochází již od padesátých let dvacátého století k rozsáhlé rekultivaci 

území spojené se vznikem značného množství antropogenních půd, které nyní zaujímají 

více jak třetinu tohoto regionu. Těžba zde probíhá ve čtyřech geologicky značně odlišných 

lokalitách, což vyžaduje různé postupy zakládání výsypek i dosti odlišnou metodiku jejich 

rekultivace. 

Bakalářská práce je zaměřena na rešerši provedených rekultivací výsypek 

hnědouhelných lomů v Mostecké pánvi. Práce obsahuje rozbor rekultivačních projektů a 

zhodnocení využitelnosti těchto lokalit po stránce kulturního využití. Důležitou součástí je 

analýza vytěžených a zrekultivovaných ploch, která ukazuje na náročnost a specifika 

prováděných rekultivačních postupů. Zajímavá jsou fotografická porovnání pozemků před 

a po ukončení rekultivace. 

Klíčová slova: revitalizace, rekultivace, geologie, těžba uhlí, rekultivační 

využitelnost, výsypky, lesy, zahlazování následků těžby hnědého uhlí, sukcese, sanace 

  



Summary 

The Most basin is the largem brown coal deposit in the Czech Republic. 

Concurrently with the mining aktivity there have been vast recultivations of the area since 

1950s connected with creation of a signifiant number of anthropogenic lands that 

nowadays occupy more than a third of this region. The mining is carried out in four 

significantly different localities which demands quite different methodologies of their 

reclamation. 

The bachelor thesis is aimed at exploration of facts about damp reclamation of 

brown coal opet pit at the Most basin. Work includes analysis of projects and appreciate 

efficiency by cultural point of view. Very important part is analysis mined and recultivate 

plane, this analysis shows heftiness and specifications of recultivate steps. Work shows 

interesting photographic comparison of land before and after end  of reclamation. 

Keywords: revitalization, reclamation, geology, coal mining, reclamation usability, mine 

dump, forest, effacing of the impact of the lignite mining, succession, redevelopment 
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ČBÚ     Český báňský úřad 

CHLÚ     chráněné ložiskové území 
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POPD       Plán otvírky, přípravy a dobývání 
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1 ÚVOD 

Současně platná energetická koncepce České republiky vychází i z předpokladu 

dalšího významného využívání uhelných ložisek, zejména ložisek hnědého uhlí. Těžba uhlí 

v Severočeské hnědouhelné pánvi na několik let vzala krajině tvář. Tu původní ztrácí 

krajina téměř beze zbytku. Ale díky rekultivačnímu procesu získává novou, zcela odlišnou 

a v některých případech esteticky působivější, než jakou ji stvořila příroda. Díky 

postupnému přetváření rázu krajiny, prováděním rekultivací a její přeměně v ekologicky 

stabilní prostředí je dnes Mostecko i přes přetrvávající problémy dynamicky se 

rozvíjejícím regionem. 

Nezastupitelnou úlohu v tomto ohledu plní vodohospodářská, zemědělská a lesní 

rekultivace. Všechny tři prvky napomáhají zvyšování atraktivity prostředí a jeho 

využitelnosti k ekonomickým i společenským aktivitám. Pro vypořádání se s následky 

těžby nerostných surovin musejí těžební společnosti vynakládat ohromné množství 

peněžních prostředků. Tato skutečnost je plně legislativně podepřena v podobě tvorby 

finančních rezerv.  

I přes značně vynaložené finanční prostředky na rekultivaci nelze ukončené 

rekultivace hodnotit jako 100% funkční ekosystémy a i nadále zůstává cílem hledání 

dalších vhodných způsobů k obnově a využití krajiny na Mostecku tak, aby se její vývoj 

ubíral ke zcela revitalizované a ekologicky funkční krajině, která bude do budoucna plnit 

nejen základní ekologické požadavky, ale i rekreační a hospodářskou využitelnost pro 

obyvatele tohoto problematického regionu. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit stav a funkčnost území zasažených těžbou 

hnědého uhlí po stránce kulturního využití v okrese Most. U nezrekultivovaných ploch se 

pokusit nastínit možné varianty využití rekultivací a navrhnout konkrétní možnosti využití 

území.  
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2 PŘEHLED LEGISLATIVY A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ 

REKULTIVACÍ 

2.1 Legislativní a ekonomická problematika související se 

zahlazování důsledků hornické činnosti formou sanací a 

rekultivací 

Dosažená úroveň změn krajiny při uplatňování popisovaných druhů rekultivací je 

prakticky vymezena jednak legislativně, a to přesně definovanou rekultivační povinností a 

dále výší použitelných finančních prostředků. 

Legislativa, určující povinnost rekultivovat krajinu devastovanou dobýváním, 

doznala v průběhu minulého období několika změn, což platí i v případě legislativních 

úprav v oblasti financování rekultivací. Původní legislativa ukládala pouze povinnost 

dohody s příslušnými orgány na rozsahu a kvalitě rekultivace na pozemcích zemědělského 

a lesnického půdního fondu. Zákon č. 124/1976 Sb. o ochraně zemědělského půdního 

fondu a Zákon č. 61/1977 Sb. o lesích ukládaly subjektům oprávněným k těžbě povinnost 

navrhnout a zdůvodnit nejvýhodnější řešení rekultivace již při stanovení dobývacích 

prostorů. Navržené řešení muselo být odsouhlaseno příslušným zemědělským nebo 

lesnickým orgánem. [12] 

2.1.1 Plánování sanací 

Rekultivační činnost nebyla specifikována podle současných hledisek, dělila se 

na: 

1. Technické práce – zahrnují terénní úpravy pozemků devastovaných důlní 

činností, a to i těch, které nebyly zemědělským půdním fondem (volné a 

zastavěné plochy, neplodné plochy apod.) a práce spojené s hospodařením 

s kulturními a kultivace schopnými nadložními zeminami (selektivní skrývka 

kulturních vrstev půdy, včetně odvozu, uložení a rozprostření na plochy 

určené bývalým ONV), 

2. Biologické práce, tj. práce spojené se zakládáním lesnických, zemědělských, 

parkových, lesoparkových či ochranných kultur na devastovaných plochách, 

případně rekreačních vodních ploch nebo rybníků. [12] 
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Těžební subjekty tedy neměly povinnost vytvářet zdroje na pokrytí rekultivačních 

výdajů. Ty byly bilanční položkou na úrovni centrálního plánování a to jako Tvorba a užití 

fondu škod a náhrad. Uvedený způsob financování skončil dnem 31. 12. 1992. Došlo ke 

změně Vyhláškou č. 586/1990 Sb., o odepisování základních prostředků, kdy technické, 

nikoliv biologické rekultivace, měly být financovány z investičních prostředků. Výše 

dosažených zisků po zdanění neumožňovaly vytvořit potřebné zdroje, což mělo za 

následek udělení výjimky ministerstva financí ČR č.j. 194/6237/1991, která důlním státním 

podnikům v působnosti společného podniku Severočeské hnědouhelné doly umožnila 

provádět toto financování na vrub nákladů těžby. Výjimka byla uplatňována do 31. 12. 

1992. [12] 

K změně legislativy, která se vztahuje k dané problematice, došlo zákonem č. 

541/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb. Vládou byla navržena 

novela zákona č. 44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), kterou 

schválil Parlament ČR zákonem č. 168/1993 Sb. Touto novelou byla doplněna a rozšířena 

ustanovení, která směřují ke zvýšení ochrany životního prostředí proti negativním vlivům 

hornické činnosti, především při povrchovém dobývání. Ekonomika financování je řešena 

povinností zpracovat plán těžby nerostů z výhradních ložisek tak, aby byla záruka, že 

v průběhu a po ukončení této činnosti bude mít organizace dostatek finančních prostředků 

ke včasnému a řádnému zabezpečení sanace a rekultivace pozemků dotčených jejich 

dobýváním.  

Postupně je nutné řešit otázky spadající do následujících oblastí: 

a) Způsoby obnovy devastovaného území: 

funkční začlenění dobýváním dotčených pozemků zpět do kulturní krajiny. To 

znamená provést takovou konečnou úpravu devastovaného území, která zajistí obnovu 

přirozených funkcí ekosystému a zároveň umožní plné využití území. Ve své konečné 

podobě to může znamenat obnovení původního reliéfu a původních funkcí a vzniku 

nových aktivit (naučné geologické stezky, rekrace apod.), nebo ke vzniku zcela nového 

reliéfu krajiny, kdy se lom stává novým krajinným prvkem a dojde ke zcela novému 

funkčnímu využití celého území. [12] 
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b) Postup při obnově devastovaného území: 

– komplexní úprava devastovaného území a územních struktur, tzn. tvarování 

ukončených výsypek a navezených odvalů, úpravu reliéfu krajiny, tvarování konečných 

závěrných řezů a záměrných lomových stěn, vytváření umělých valů k zachování 

dominantní nebo krycí kulisy, kopce nebo hřbetu apod. 

Obnova využitelnosti půdy k zemědělské výrobě nebo lesnímu hospodaření 

(rekultivace zemědělské a lesní). Spontánní rekultivace – sukcese se využije u obtížně 

zalesnitelných pozemků, případně u vzrostlé náletové dřeviny vyrostlé v době konsolidace 

výsypek, pozemky se ponechají přirozenému vývoji. Pro využití území 

k vodohospodářským nebo rekreačním účelům je nutno předpoklady takového využití 

vytvořit již při komplexní úpravě území. [12] 

Funkční začlenění do krajiny. 

c) Související legislativa: 

§ 37a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Vytváření rezerv podléhá schválení příslušným obvodním báňským úřadem (dále 

jen OBÚ), který schvaluje též čerpání z těchto rezerv 

OBÚ musí mít k dispozici spolehlivé podklady o budoucím rozsahu a druhu 

prováděných prací, včetně jejich předpokládané finanční náročnosti. Jde zejména o určení, 

do jaké podoby a k jakému účelu mají sloužit pozemky uvolněné v průběhu nebo po 

skončení dobývání. [14] 

Ustanovení § 10 odst. 2 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a 

o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, ukládá organizaci vyčíslit v plánu 

otvírky, přípravy a dobývání předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci pozemků 

dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska. [15] 

Musí být předložen návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a návrh na 

časový průběh jejich vytvoření. Obdobná ustanovení obsahuje i vyhláška č. 104/1988  

Sb. ve znění pozdějších předpisů Českého báňského úřadu o racionálním využívání 

výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti 

prováděné hornickým způsobem. [17] 

K zajištění větší provázanosti souhrnného plánu sanací a rekultivací s územně 

plánovací dokumentací je do vyhlášky č. 351/2000 Sb. vložen v § 2 odst. 4 písm. j) nový 



Miroslava Prokešová: Vývoj rekultivačních prací na Mostecku a současný stav 

5 
 

požadavek, aby organizace k žádosti o stanovení dobývacího prostoru přiložila kopii 

příslušné části územně plánovací dokumentace, pokud je tato vypracována a schválena.  

2.1.1 Stanovení výše finančních rezerv 

Organizace jsou povinny se při zpracování návrhu na stanovení dobývacího 

prostoru řídit zásadami ochrany zemědělského půdního fondu podle § 6 zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a §8 až §11 prováděcí vyhlášky 

č.13/1994 Sb. Přitom musí navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska 

ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecních zájmů nejvýhodnější. Podobné 

požadavky mají i ustanovení §13 a 14 zákona č.289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) a 

prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č.77/1996 Sb. 

Návrh na stanovení výše finančních rezerv musí být náležitě zdůvodněn a 

finančně a věcně specifikován v rozsahu potřebném pro kontrolu stanovení výše finanční 

rezervy a jejich následného využití pro financování konkrétních projektů rekultivačních a 

sanačních prací. OBÚ přihlíží k předloženým návrhům tvůrky finančních rezerv na sanace 

a rekultivace, a to před schválením konečné výše tvorby potřebných finančních prostředků 

k reálným cenám sanačních a rekultivačních prací. [12] 

Příklady nákladů na rekultivace dle J. Stiebitze z Českého báňského úřadu: 

- V  roce 1991 byly náklady na jeden hektar zemědělské rekultivace zhruba 

650 000 Kč a na rekultivaci lesnickou 600 000 Kč 

- V letech 1997 až 2000 bylo variační rozpětí skutečně vynaložených 

finančních prostředků na jeden hektar rekultivovaných ploch v SHP 

v rozmezí: 

- Sanace území (technická rekultivace) ve výši 119 586 až 707 201 Kč 

- Sanace a zemědělská rekultivace ve výši 111 319 až 1 168 122 Kč 

- Sanace a lesnická rekultivace ve výši 199 038 až 991 293 Kč 

- Hydrická rekultivace ve výši 1 970 818 až 7 753 991 Kč 

- Ostatní druhy rekultivací ve výši 315 927 až 2879 651 Kč [17] 
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Tvorba finančních rezerv: 

Mechanizmy tvorby potřebných finančních rezerv musí být prokazatelné. Pro 

účely zjištění základu daně z příjmu organizace podléhá vytvořená finanční rezerva 

inventarizaci, podle ustanovení §3 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění daně 

z příjmů. [1] 

Schvalování výše tvorby finančních rezerv: 

Po nabytí účinnosti zákona č. 168/1993 Sb., byla povinnost předložit 

k příslušnému OBÚ k plánům otvírky, přípravy a dobývání (dále jen POPD), doplňky, 

s vyčíslením výše nákladů na sanace pozemků dotčených dobýváním vyhrazených nerostů, 

včetně návrhů tvorby finančních rezerv na sanace a rekultivace, v termínu do 3 měsíců od 

nabytí účinnosti zákona. 

V současné době je tvorba finančních rezerv schvalována podle aktualizovaných 

dlouhodobých projektů rekultivací – souhrnů opatření obnovy krajiny a plánu rekultivací, 

vyznačených v hranicích povolené hornické činnosti, v rozhodnutích OBÚ. Výše 

finančních rezerv se odvíjí od konkrétního měrného zatížení nákladů každé vytěžené tuny. 

OBÚ dále stanovil, že na konci každého účetního cyklu bude vypočítána roční částka, 

kterou upravuje Český statistický úřad součinem procentních koeficientů ročních 

inflačních nárůstů nebo musí být předložen OBÚ v tříletých periodách aktualizovaný nový 

výpočet tvorby finančních rezerv na sanace a rekultivace. [1] 

Kontrolní činnost OBÚ: 

Kontroluje rozhodnutí o povolené hornické činnosti, o schválení tvorby a čerpání 

finančních rezerv, o účetní evidenci zákonných rezerv za sledované období na účtu 451 

uvedené ve výkazu hospodaření organice. 

Kontrolní činnost OBÚ je prováděna v souladu s obecnými předpisy, správním 

řádem a předpisy pro vedení účetní evidence na tvorbu a využití finančních rezerv na 

sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska. [1] 

Kontroluje výkazy a doklady o čerpání finančních rezerv za minulá období, 

dokladový inventarizační soupis z provedené řádné inventury, při převodu dobývacího 

prostoru provedení mimořádné inventury. 

Prověřuje včasné zahajování, provádění a ukončení sanací a rekultivací na 

pozemcích dotčených vlivem dobývání podle dokumentace POPD, souhrnných plánu 

sanací a rekultivací, projektové dokumentace a vedené mapové dokumentace. 
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Kontroluje ukončení poslední etapy biologické rekultivace, zpracování 

geometrických plánů, sepsání protokolů o ukončené rekultivaci s oznámením příslušným 

RŽP OKÚ a předání pozemků příslušným subjektům k určenému využití.  

Kontroluje inventarizaci pozemků získaných pro těžbu, způsob vyčleňování ploch 

pro provoz již nepotřebných a jejich předávání k provedení rekultivace. [1] 

2.1.2 Čerpání finanční rezervy: 

a) Podmínky k povolení čerpání finanční rezervy: 

- Čerpání z finanční rezervy schvaluje OBÚ na základě žádosti organizace. 

- Finanční rezervy jsou účelově vázány 

- Plány sanací a rekultivací jsou každoročně aktualizovány včetně 

předpokládaných realizačních nákladů. Před podáním žádosti na čerpání 

rezervy se aktualizace projednává s MŽP a RŽP OKÚ. 

- Čerpání potřebných finančních prostředků musí být v souladu se 

schválenými plány otvírky, přípravy a dobývání, podle kterých OBÚ 

povolil provádění hornické činnosti. 

- Povolení čerpání finanční rezervy vydává OBÚ formou rozhodnutí, ve 

kterém se může stanovit rozsah prací a způsob vykazování čerpání 

finančních prostředků. [2] 

b) Kontrola čerpání a užití finančních rezerv: 

- Tvorba, užití a čerpání finanční rezervy podléhá vrchnímu dozoru orgánů 

státní báňské správy 

- Vrchní dozor vykonává OBÚ, který schvaluje návrhy na vytvoření 

finanční rezervy a rozhoduje o jejím čerpání, vede evidenci o průběhu a 

výsledcích kontrol, a v případě převodu nebo změn dobývacích prostorů 

výhradních ložisek, sleduje způsob převodu závazků organizace k sanacím 

a rekultivacím, včetně této účelově vázané finanční rezervy. 

- OBÚ také prověřuje reálnost tvorby finanční rezervy, s ohledem na 

potřeby finančních prostředků po ukončení dobývání. V případě bankrotu 

organizace, orgány státní báňské správy kontrolují, aby v případném 

konkurzu nebyla do konkurzní podstaty zahrnuta finanční rezerva, která je 
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ze zákona účelově vázána na sanace a rekultivace pozemků dotčených 

těžbou. 

- Pro umožnění průběžné kontroly tvorby a užití rezerv je každá organizace 

povinna stanovit interním předpisem odpovídající závazný režim vedení 

účetní evidence. [2] 

2.2 Přehled legislativy související s problematikou sanací a 

rekultivací 

Při realizaci sanačních a rekultivačních prací bylo nutno respektovat zejména 

ustanovení následujících zákonů: 

- Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon – dále jen HZ), ve znění následných novel a doplňků,  

- Zákon č. 168/1993 Sb., doplněk HZ, který vrací problematiku rekultivací 

do HZ 

- Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské 

správě, ve znění následných novel a doplňků 

- Zákon č. 62/1988 Sb., zákon ČNR o geologických pracích a o Českém 

geologickém úřadu 

- Zákon č. 169/1993 Sb. – doplněk zákona 61/1988 Sb., který vrací 

problematiku rekultivací do hornické činnosti a činnosti prováděné 

hornickým způsobem 

- Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních 

ložisek, povolování a odhlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti 

prováděné hornickým způsobem ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb. 

- Zákon č. 50/1976 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 138/1973 Sb. Zákon o vodách, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 49/1982 Sb. zákon ČNR o státní správě ve vodním hospodářství 

- Zákon č. 218/1992 Sb. Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami (zákon o ovzduší) 

- Zákon č. 389/1991 Sb. zákon ČNR o státní správě ochraně přírody a 

krajiny 
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- Zákon č. 334/1992 Sb. zákon ČNR o ochraně zemědělského půdního 

fondu 

- Zákon č. 289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon) 

- Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech 

- Zákon ČNR č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

- Zákon č. 17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí 

- Zákon ČNR č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí 

- Zákon ČNR č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její 

působnosti v ochraně lesa 

- Zákon č. 20/1996 Sb. o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

- Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech 

- Vyhláška ČBÚ č. 363/1992 Sb. o chráněných ložiskových územích 

- Vyhláška č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 

plánovací dokumentaci 

- Vyhláška č. 83/1996 Sb., ministerstva zemědělství o zpracování oblastních 

plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 

- Vyhláška č. 84/1996 Sb., ministerstva zemědělství o lesním hospodářském 

plánování 

- Nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele 

přípustného stupně znečištění vod, ve znění pozdějších předpisů 

- 6/1977 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČR o 

ochraně jakosti povrchových a podzemních vod [13] 

- Vyhláška č. 45/1996 Sb., ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně 

zdravých životních podmínek 

- Vyhláška MŽP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláška MŽP č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů 

- Vyhláška MŽP č. 340/1997 Sb., kterou se stanoví výše rezervy na 

rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
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- Zákon č. 593/1992 Sb., o finančních rezervách 

- Zákon č. 579/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky [13] 

2.2.1 Souhrnný plán sanací a rekultivací pozemků dotčených vlivem 

dobývání (SPSaR)  

SPSaR se rozumí řešení komplexní úpravy území vč. Územních struktur 

dotčených vlivem dobývání, v návaznosti na plánované využití území po ukončení těžby. 

Zpracovávají ho lomové a hlubinné těžební organizace dobývající výhradní ložiska. Je 

koncepčním materiálem, který vychází z územně plánovací dokumentace a řeší vlastní 

zahlazování důsledků dobývání na povrch s výhledem do konce životnosti dolu nebo lomu 

a po jejím ukončení minimálně však na dobu dvaceti let. SPSaR se zpracovává na celé 

ložisko (dobývací prostor), včetně výsypek, odvalů a dalších ploch, které byly nebo ještě 

budou vlivem exploatace výhradního ložiska dotčeny. V případě společného území 

těžebních organizací se SPSaR zpracovává pro skupinu územně souvisejících lomů či dolů. 

Pokud se SPSaR zpracovává pro jeden důl nebo lom, musí obsahovat také společná řešení 

pro sousední doly nebo lomy. 

Plánem sanace a rekultivace v území dotčeného vlivem dobývání se rozumí 

součást plánu otvírky, přípravy a dobývání v rozsahu požadovaném vyhláškou ČBÚ č. 

104/1988 Sb. Tento plán zpracovává těžební organizace pro území, resp. pro jednotlivé 

etapy sanačních a rekultivačních prací, v rámci povolení hornické činnosti, jehož je podle 

HZ nedílnou součástí. Při jeho zpracování vychází organizace ze SPSR, dále ze závazných 

podmínek uvedených v rozhodnutí OBÚ o stanovení DP, z předpisů upravujících ochranu 

ŽP, rozhodnutí územního plánování a předpisů vydaných k ochraně ZPF i dalších 

podmínek uvedených v SPSR. [12] 

Plán sanace a rekultivace obsahuje: 

- Technický plán a harmonogram prací 

- Vyčíslení předpokládaných nákladů na sanace a rekultivace území 

dotčených vlivem dobývání 

- Návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a nadčasový způsob 

jejich tvorby [12] 
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3 HISTORIE TĚŽBY  

3.1 Vývoj těžby uhlí v SHP 

První písemný doklad o pravděpodobném dobývání uhlí v SHP pochází ze 

začátku 15. století. V duchcovské kronice je k datu 21. května roku 1403 uveden zápis o 

prodeji důlních měr. Na Mostecku se první zmínka o těžbě uhlí váže k roku 1613. V tomto 

roce udělil císař Matyáš privilegium na těžbu uhlí u Havraně a Hrobu mosteckému občanu 

Janu Weidlichovi. První zpráva o těžbě uhlí z období po třicetileté válce pochází až z roku 

1740 z okolí Varvažova a Otovic na Ústecku. K roku 1756 se připomíná těžba uhlí u 

Vysokého Března a u Teplic ve zprávě komorního rady Loscaniho pro rakouskou finanční 

komoru. Protože se začal projevovat nedostatek dřeva, vyplácela z jeho podnětu císařská 

kancelář odměny za objevení uhelných ložisek a zprostila dolování daní. Roku 1803 

dosáhla těžba v tehdejším Litoměřickém kraji (kam patřilo i Ústecko a Teplicko) a 

v Žateckém kraji (vč. Mostecka a Chomutovska) již téměř 20 tis. tun. Do roku 1848 

stoupla těžba hnědého uhlí na 123 tis. tun, protože značná část vytěženého uhlí se po 

labské vodní cestě vyvážela do Saska. Skutečně průmyslový rozvoj těžby uhlí v SHP je 

však spojen až s výstavbou železniční sítě v oblasti pod Krušnými horami v období let 

1850 až 1870. V 60. letech 19. století dosáhla těžba uhlí v pánvi jen úrovně 256 tis. tun, ale 

v 70. letech již přes 5 mil. tun za rok. 

V období před 1. Světovou válkou bylo nejvyšší těžby dosaženo v roce 1913, a to 

18,453 mil. tun, z toho již 4,272 mil. tun lomovým způsobem. Za existence 1. Republiky se 

těžba pohybovala většinou mezi 11 až 15 mil. Tun ročně. Výjimku tvoří rok 1919 s těžbou 

18,5 mil. tun, na níž se podílely lomy již téměř 40%. Za 2. Světové války bylo nejvyšší 

těžby, 20,255 mil. tun, dosaženo v roce 1943. V roce 1945 poklesla těžba v SHP na 11,1 

mil. tun, ale v důsledku orientace poválečného Československa na těžký průmysl rostla 

rychle výroba elektrické energie, zajišťovaná převážně v hnědouhelných elektrárnách. 

V roce 1950 bylo dosaženo již téměř úrovně těžby z válečných let (19,8 mil. tun a do roku 

1964 stoupla těžba až na 50,8 mil. tun). Nejvyšší hrubé těžby hnědého uhlí, 74,653 mil. 

tun, bylo v SHP docíleno v roce 1984. Podílelo se na ní 6 hlubinných dolů s těžbou 4,346 

mil. tun a 12 lomů s těžbou 70,307 mil. tun. [3] 

Od roku 1988 má těžba uhlí v SHP, v důsledku začínajících strukturálních změn 

českého hospodářství a diverzifikace výroby elektřiny, trvale sestupný trend. Usnesení 
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vlády ČR z roku 1991 o útlumu uhelného hornictví tento sestupný trend dále prohloubilo. 

Těžba poklesla na 34,9 mil. tun v roce 1999. Výjimkou byl rok 2000, kdy se těžba zvýšila 

na 40,3 mil. tun v důsledku opožďujícího se zprovoznění jaderné elektrárny Temelín. 

V roce 2005 bylo dosaženo těžby 38,356 mil. tun. V roce 2006 se v SHP vytěžilo 38,583 

mil. tun a v roce 2007 38,858 mil. tun hnědého uhlí. [3] 

V období let 1860 až 1944 bylo v pánvi vytěženo 957 mil. tun hnědého uhlí. Od 

prvního mírového roku 1945 až do roku 2005, byla v SHP zajišťována průměrná těžba 

47,473 mil. m
3
 ročně. Celkem byly za toto období vytěženy 2 miliardy 896 miliónů tun, 

v součtu tedy 3,853 mld. tun hnědého uhlí. Za období zhruba dvaceti let (1984-2005) 

poklesla roční těžba ze 74,6 na 38,3 mil. tun, tj. téměř na polovinu a počet těžebních lokalit 

se snížil z 18 na 6, tj. na jednu třetinu.  

I přes existenci legislativního omezení rozsahu těžby vyhlášením územně 

ekologických limitů (ÚEL) v roce 1991 je severočeské hnědouhelné pánvi k 1. lednu roku 

2007 k dispozici na pěti lomových provozech stále ještě 868,6 mil. tun vytěžitelných zásob 

hnědého uhlí s životností jejich čerpání do období okolo roku 2050, ovšem při trvale se 

snižující úrovní roční těžby, a to výrazně i pod hodnoty uváděné Státní energetickou 

koncepcí z roku 2004. 

Přehledně jsou údaje o těžbě dle pánevních okresů Chomutov, Most, Teplice a 

Ústí nad Labem sestaveny do tabulky č. 1. [3] 
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Tabulka 1 - Vývoj těžby uhlí v SHP dle jednotlivých pánevních okresů [3] 

 

3.2 Severočeský hnědouhelný revír 

V souvislosti s rozvojem železniční sítě v oblasti SHP rostla ve 2. Polovině 19. 

Století trvale těžba hnědého uhlí a začalo docházet k postupnému slučování těžařských 

podniků do větších důlních provozů a připojování malých uhelných dolů k větším, takže 

vznikaly větší těžební celky, disponující většími finančními prostředky. Umožňovalo to 

rychlejší provádění investic, potřebných k rozšiřování stávajícího provozu a k 

hospodárnějšímu dobývání hnědého uhlí. [3] 

V roce 1871 byly založeny Mostecká společnost pro dobývání uhlí (Brüxer 

Kohlenbergbau Gesellschaft) a Duchcovsko-podmokelská železniční dráha (Dux-

Bodenbacher Eisenbahn), která byla později přeměněna na akciovou společnost. V roce 

1876 byly ustaveny Císařsko-královské státní hnědouhelné doly v Mostě, které převzaly 

celý důlní majetek bývalé Duchcovsko-mostecko-chomutovské hnědouhelné a.s. 

V roce 1889 bylo založeno Těžařstvo lomských uhelných dolů a.s. a v roce 1890 

byla utvořena Severočeská společnost uhelných dolů, přeměněná později na Severočeské 

uhelné doly a.s. 
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3.2.1 Období let 1900 až 1945 

Na začátku 20. Století v roce 1910, byla založena Česká obchodní společnost a 

existovala i celá řada dalších menších báňských společností. Ještě v období před 2. 

Světovou válkou byl celý dolový majetek v území severočeské hnědouhelné pánve 

rozdělen na 35 samostatných těžařských společností různé velikosti, které vlastnily jeden 

až šestnáct důlních závodů. Za německé okupace severních Čech v období na konci 30. let 

a v první polovině 40. let 20. století bylo 10. Června roku 1939 sloučeno dvanáct z těchto 

spolčností, zejména s výkonnými doly ve střední části pánve, v jeden nový důlní podnik 

Sudetenländische Bergbau A. G. (SUBAG) se sídlem v Mostě.  

Základem této nové báňské společnosti se stal dolový majetek České obchodní 

společnosti. V listopadu téhož roku se se SUBAGem sloučily Mostecká uhelná společnost 

a Severočeské uhelné doly. V roce 1940 byly získány koupí společnosti Těžařstvo 

lomských uhelných dolů a Spojené uhelné závody Britannia. Na začátku roku 1941 byla 

společnost SUBAG začleněna do koncernu Reichswerke Aktiongesellschaft für Bergbau 

und Hüttenbetriebe Hermann Göring. Celkem vlastnil SUBAG 36 dolů v oblasti SHP a 3 

doly v sokolovské pánvi. SUBAG tak zajišťoval zhruba 80% uhelné těžby obou těchto 

pánví, takže těžil na začátku 40. let 20. století kolem 16,5 mil. tun ročně. [3] 

3.2.2 Období po 2. Světové válce 

Po ukončení 2. Světové války a po znárodnění dolů dekretem prezidenta republiky 

Dr. E. Beneše z 24. 10. 1945, č. 100/45, byly vytvořeny předpoklady k dalšímu rozvoji 

těžby v SHP. Vyhláškou ministra průmyslu ze dne 7. 3. 1945 byl ustaven samostatný důlní 

národní podnik Severočeské hnědouhelné doly, n. p. se sídlem v Mostě, který převzal do 

své správy 58 tehdy provozovaných dolů a stal se tak největším báňským národním 

podnikem Československé republiky. 

Až do ustavení n. p. SHD Most se v řízení znárodněných dolů vystřídalo v období 

let 1945 a 1946 celkem pět národních správců. Prvním z nich byl Ing. Vlastimil Houska. 

Prvním centrálním ředitelem SHD, n. p. Most byl dne 19. 7. 1946 jmenován Ing. Jaroslav 

Honl. Po něm převzali tuto funkci v letech 1948 až 1951 Ing. Eduard Pstružina, Ing. 

Soběslav Vituj a Josef Šíma. Národní podnik SHD Most se v letech 1946 – 1951 členil na 
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jednotlivá provozní ředitelství podle územní příslušnosti a ta dle na inspektoráty, které 

řídily provoz jednotlivých dolů. 

K 1. 1. 1952 byl národní podnik SHD Most výměrem ministra paliv a energetiky 

z prosince roku 1951 změněn na Kombinát Severočeské hnědouhelné doly Most. Prvním 

ředitelem Kombinátu SHD se stal Josef Šíma. V letech 1954 a 1955 byl jeho ředitelem 

Karel Šrajer a v letech 1956 až 1958 František Penc. Kombinát SHD se dále organizačně 

členil na šest obvodních ředitelství, pod něž byly začleněny jednotlivé územně příslušné 

doly, a to jako národní podniky. [3] 

K 1. 4. 1958 byl Kombinát SHD Most přejmenován výměrem ministra paliv 

z března roku 1958 na Sdružení Severočeských hnědouhelných dolů Most a František Penc 

byl jeho prvním generálním ředitelem. Sdružení SHD Most se dále organizačně členilo na 

národní podniky, pod něž spadaly jednotlivé doly jako závody. Dne 6. 4. 1963 byl 

generálním ředitelem Sdružení SHD Most jmenován Ing. František Ausberger. 

K 1. 7. 1965 byl název centrální řídící organizace v SHP opět změněn opatřením 

ministra paliv z června téhož roku, a to na Severočeské hnědouhelné doly, oborové 

ředitelství Most, František Ausberger dále pokračoval ve funkci generálního ředitele. 

K 7. 5. 1970 byl do této funkce jmenován Ing. Miroslav Bauer. Oborové 

ředitelství SHD Most se v letech 1965 až 1975 členilo na 7 důlních národních podniků, 2 

nedůlní národní podniky (strojírenství a stavebnictví) a 6 odštěpných závodů. Organizační 

schéma SHD jako oborového ředitelství je, včetně personálního obsazení jednotlivých 

národních podniků, odštěpných závodů i útvarů vlastního ředitelství, uvedeno na příloze č. 

1. Zachycuje stav před srpnem roku 1968. 

V roce 1976 došlo k dalšímu přejmenování SHD na Severočeské hnědouhelné 

doly, koncern Most, který převzal organizační strukturu oborového ředitelství s tím, že 

národní podniky se staly koncernovanými podniky. Šest z nich bylo důlními k. p., a to: 

- Doly Nástup, Tušimice (DNT) 

- Doly V. I. Lenina, Komořany (DVIL) 

- Doly Vítězného února, Litvínov – Záluží (DVÚZ) 

- Doly Ležáky, Most (DLM) 

- Doly Julia Fučíka, Bílina (DJF) 

- Palivový kombinát A. Zápotockého, Ústí nad Labem - Úžín (PKAZ). [3] 



Miroslava Prokešová: Vývoj rekultivačních prací na Mostecku a současný stav 

16 
 

3.2.3 Období po listopadu roku 1989 

Posledním generálním ředitelem jednotné organizace SHD byl v říjnu roku 1990 

jmenován Ing. Jan Juřina. 

Organizační schéma koncernu SHD přetrvalo až do období na konci roku 1990 

s tím, že k. p. DVIL byl přejmenován na Doly a úpravny Komořany a k. p.  DVÚZ na Doly 

Hlubina Litvínov. V souvislosti se změnou politických a společenských poměrů v závěru 

roku 1989 a odklonem od organizace centrálního řízení došlo na přelomu let 1990/1991 i 

k restrukturalizaci řízení báňské činnosti v oblasti SHP. 

Generální ředitelství koncernu SHD Most bylo k 1. 1. 1991 zrušeno a na 

přechodnou dobu nahrazeno Společným podnikem SHD Most pro řešení společných zájmů 

patnácti nově vzniklých samostatných státních podniků v rámci SHP, přípravu jejich 

privatizace a dělení majetku. Ředitelem Společného podniku SHD Most byl jmenován Ing. 

Jan Juřina.  

K 1. 1. 1993 vznikla Mostecká uhelná společnost, a. s. Most sloučením státních 

podniků Doly a úpravny Komořany, Doly Hlubina Litvínov a Doly Ležáky Most, a to se 

100% účastí státu. Prvním generálním ředitelem MUS, a. s. Most byl jmenován Ing. Aleš 

Burian. [3] 
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4 DRUHY REKULTIVACÍ A JEJICH VÝVOJ 

Cílem rekultivačního procesu je zahlazení důsledků těžby a vrácení území zpět do 

produktivního sociálně ekonomického využívání. Znamená to, že rekultivace obnovují 

funkci všech těžbou negativně ovlivněných složek životního prostředí (půda, voda, 

vzduch). Rozsah tohoto pojmu tedy není pouze schopnost kultivace terénu, ale i eliminace 

všech negativních složek, které omezují plnou produkci původního ekologického systému. 

Nově vznikající krajina s novou morfologií musí být také ekologicky vyvážená. 

Vyváženost přestavuje stabilitu vznikajících ekosystémů. Za nejúčinnější stabilizační 

prvky pro funkčnost krajiny je považována výsadba lesoparků, parků, lesů a vodních 

ploch. Nedílnou součástí při tvorbě krajiny je zdravotní a hygienická nezávadnost. Ta se 

stanoví vhodným uspořádáním krajiny, které je významné pro vytváření bioklimatických a 

mikroklimatických poměrů. Pro rekultivační proces ve fázi projekční přípravy to znamená 

vhodné uspořádání rekultivačních prvků, tj. hydrické rekultivace, zeleně a dalších 

ekostabilizujících systémů v krajině. [1] 

4.1 Fáze rekultivace 

Proces rekultivační činnosti, který navazuje na důlně technickou fázi, představuje 

technologický postup, který je dlouhodobý a s vazbou na tvorbu krajiny a charakter 

rekultivace má několik fází: 

1. Přípravná fáze – projekční fáze, pedologický průzkum 

2. Práce technické – terénní úpravy, protierozní opatření, meliorace, návoz 

ornice a zúrodnitelných zemin, hydrická rekultivace, ostatní technická 

rekultivace 

3. Práce biotechnické – zemědělská rekultivace, lesnická, ostatní biologická 

rekultivace [8] 

Projekční fáze – je nezbytným naplněním oblasti zákonného kodexu s vazbou na možnost 

zahájení realizace rekultivačních prací. Představuje fázi řešení územního rozhodnutí a dle 

charakteru rekultivace stavebního povolení.  

Pedologický průzkum – cílem je v oblasti rekultivačních prací prvotní získání objektivních 

informací nejen o kategorizaci zemin, ale zejména o základních fyzikálních a chemických 
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vlastnostech zemin vyskytujících se na technicky upraveném povrchu rekultivovaného 

tělesa. 

Terénní úpravy – jsou prováděny ve dvou fázích, které ovlivňují rekultivační proces. Jde o 

závěrečné úpravy v rámci báňské činnosti, jejichž cílem je přesné dotvarování terénu -

hrubé terénní úpravy a následně rekultivační terénní úpravy. Tyto práce musí být v souhrnu 

v souladu s POPD (Plán otvírky, přípravy a dobývání) a SPSaR (Souhrnný plán sanace a 

rekultivace), který udává budoucí využití krajiny. 

Meliorační opatření – patří mezi první úpravy půdních vlastností, které nám odstraní, 

zlepší nebo také regulují narušené půdní vlastnosti antropogenních zemin. Jde zejména u 

zemědělské rekultivace o převrstvení výsypkových zemin ornicí a návoz zúrodnitelných 

zemin s jejich případným promísením (homogenizace). 

Další z vysoce účinných melioračních opatření je zapravení organických hmot do 

rekultivované zeminy, zejména u lesnické rekultivace a biologické rekultivace ostatní. Zde 

využíváme zejména upravenou kůru a různé druhy kompostů. Tento materiál nám upraví 

počáteční půdní vlastnosti, jde o kontrolované využití přírodního materiálu. Pokud např. 

upravenou kůrou provádíme pokryv svahů výsypek, jde o tzv. „mulčování“, které má také 

výrazné protierozní vlastnosti. [8]  

 

Graf č. 1 - Druhy rekultivací v SHD k 31. 12. 2010 (v hektarech a v procentech) [7] 
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4.2 Druhy rekultivací z hlediska krajinotvorby 

Obnova území po těžbě s vhodným uspořádáním krajinných prvků formou 

realizace jednotlivých typů rekultivace vychází z krajinného řešení souhrnného plánu 

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

řešeny prostřednictvím základních druhů rekultivace: [2] 

4.2.1 Vodohospodářská rekultivace (hydrická)  

 představuje tvorbu nového vodního režimu rekultivované krajiny. Pokud nelze 

docílit požadované úpravy vodního režimu pomocí protierozních a melioračních opatření, 

používáme opatření stavebně-technická. Mezi ně patří například formy realizace menších 

vodohospodářských prvků. Na místech, kde je to vhodné, jsou vytvářeny větší vodní 

plochy zejména s vazbou na zaplavování zbytkových jam. Ty jsou využívané zejména pro 

účely příměstské rekreace, pro koupání a jiná funkční využití s vazbou na 

vodohospodářské řešení navazující oblasti. Jedná se o rekultivace „mokrou cestou“, které 

jsou stavebním dílem. 

V rámci realizace menších vodohospodářských děl budujeme otevřené 

nezpevněné nebo zpevněné příkopy, drény (perforované trouby se štěrkovým zásypem) a 

nebo např. kamenná odvodňovací žebra, vše se váže na přirozenou nebo umělou hydrickou 

síť. Dále retenční a nádrže a tzv. poldry, které plní většinou vodohospodářské funkce za 

účelem zachycení erozního sedimentu (splaveniny) a regulace odtoku vody zejména na 

výsypkách v období vysokých srážek. 

Na povrchu rekultivačních ploch je však nutné udržet dostatek vody pro rozvoj 

flóry a fauny. Z tohoto důvodu je účelné respektovat lokální již vytvořené deprese vody a 

ponechat je přirozenému vývoji (např. močály – se stálým výskytem vody, mokřady – 

pohybující se voda aj.), samozřejmě pouze tam, kde je to vhodné a po odborném 

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

ekologickým prvkem v krajině. [13] 
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4.2.2 Ostatní technická rekultivace  

Do této kategorie řadíme technické plochy. Jedná se zejména o zpevněné páteřní 

cesty (tzv. hospodárnice), které jsou součástí komplexního komunikačního propojení. 

Budujeme cesty zatravněné nebo zpevněné a to z důvodu zpřístupnění těchto ploch jednak 

v době provádění rekultivačních prací i po jejich ukončení. 

Dále mezi ostatní technické rekultivace zařazujeme taktéž úpravu ploch pro 

budoucí záměry rekreačního a sportovního využití (pláže, golf, plochy pro hřiště, 

autokempy, závodní dráhy atd.) a komerci. Tyto záměry jsou rekultivačním procesem 

respektovány a plochy jsou jím připraveny pro budoucí využití, případně výstavbu. Proto 

zde rekultivační úpravy představují zpravidla provedení technické přípravy ploch 

v nezbytném rozsahu a jejich zatravnění. [13] 

4.2.3 Zemědělská rekultivace 

Zemědělská rekultivace je úzce spjata se zákonem o ochraně zemědělského 

půdního fondu. Tento zákon ukládá těžařům povinnost, zajistit před zahájením těžby na 

veškeré odnímané zemědělské půdě oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy a jejich 

deponii do doby následného využití pro rekultivace. 

Ze záborů (i budoucích) zemědělské půdy jsou vypracovávány celkové bilance 

skrývky těchto kulturních vrstev půdy. V souhrnném plánu sanací a rekultivací jsou 

navrhovány způsoby jejich hospodárného využití pro rekultivace až do zahlazení po 

báňské činnosti. Můžeme dopředu navrhnout, jaký rozsah zemědělské rekultivace budeme 

schopni rekultivačním procesem realizovat, protože z výhledových záměrů známe 

množství skrývaných ornic a zúrodnitelných zemin. 

Při zemědělských rekultivacích byly výzkumem navrženy a v rekultivační praxi 

ověřeny dva základní technologické postupy: [13] 
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Přímá rekultivace:   

Představuje biologickou rekultivaci zemin bez převrstvení zúrodnitelnými 

zeminami, tento způsob je však časově náročný a neposkytuje dostatečnou záruku pro 

realizaci zemědělské výroby. 

Nepřímá  rekultivace : 

Jedná se o ověřený způsob, který se realizuje na lokalitách určených k intenzivní 

zemědělské produkci, kde urovnaný povrch výsypek (sklon3-8%) je převrstven uměle 

vytvořeným horizontem (tj. spraší, ornicí nebo kombinací obou). V současné době je to 

jediný osvědčený způsob, který skýtá předpoklady pro vytvoření nové zemědělské půdy 

v poměrně krátkém časovém období. Za optimální mocnost převrstvení devastovaných 

ploch sprašovými hlínami a ornicí je považována mocnost překryvu 50 – 70 cm. V praxi je 

tento způsob nejpoužívanější a zpravidla i nejefektivnější. [13] 

Orná půda, louka, pastvina a jiné druhy zemědělské rekultivace: 

Nejdříve se provádí příprava půdy po návozu kulturních vrstev půdy. Tzn. orba, 

příprava seťového lůžka, hnojení vč. vápnění atd. Dále následuje tzv. osevní postup, jehož 

zásadou je střídání plodin a součástí je ošetřování vegetace během biologického cyklu, vše 

v agrotechnických lhůtách. Porušení nebo nesprávné střídání plodin zvyšuje potenciální 

zaplevelení půd a nepříznivě se projeví ve snížené biologické aktivitě mikroorganismů, 

v degradaci humusu, ve zhoršených fyzikálních vlastnostech apod.  

Ovocné sady a vinice: 

Rozhodující pro volbu určitého způsobu rekultivace jsou nejen vhodné technické, 

klimatické a půdní podmínky, ale dnes zejména tržní podmínky, možnost racionálního 

využívání rekultivovaných ploch, možnost dalšího odbytu a zpracování produktů z těchto 

ploch a ekonomika zemědělské výroby. 

Výsledky výzkumu prokázaly možnost pěstování ovocných dřevin přímo na 

výsypkových substrátech, jako jsou sprašové hlíny, spraše a některé typy šedých 

terciérních jílů. Vlastní výsadbě předcházel 3-5 letý rekultivační osevní postup, který 

sloužil k biologickému oživení zemin a k vytvoření příznivějších chemických a fyzikálních 
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podmínek pro růst ovocných plodin. Nejdříve se před výsadbou provedlo dostatečné 

organické vyhnojení a zásobní hnojení minerálními hnojivy. Byly zkoušeny peckoviny, 

jádroviny a bobuloviny. [13] 

4.2.4 Lesnická rekultivace 

Lesnická rekultivace je prvořadou prioritou rekultivačního procesu vzhledem 

k mnoha zvláštním ochranným funkcím v oblasti udržování přírodní rovnováhy a 

ekologické stability. Je to zejména z hlediska estetického, krejinotvorného, protierozního, 

půdoochranného a dalších mimořádných a příznivých účinků lesa (filtrační, hygienické, 

tlumení hluku, regulace vodního režimu aj.), které tento ekosystém navrací do krajiny 

postižené báňskou činností. [11] 

Lesnická rekultivace má dvě základní fáze: 

I. Zakládání sazenic 

II. Pěstební péče o vysazené dřeviny 

Zakládání lesních porostů 

Jedná se o složitý proces zalesňování nadložních zemin s počátečními extrémními 

mikroklimatickými a půdními podmínkami pro vývoj dřevin. Vznikající lesní porosty na 

těchto místech jsou zařazeny podle lesního zákona do kategorie lesů ochranných. Lesy plní 

především funkce úpravy klimatických a vodohospodářských poměrů rekultivované 

krajiny, omezují účinky vodní eroze, kvalitativně usměrňují probíhající půdotvorný proces 

a plní i sociální funkce – vytvářejí příměstské lesy se zvýšenou rekreační hodnotou a 

biologickou různorodostí. Při zakládání lesních porostů se uplatňuje především zalesňování 

sadbou. [11] 

Zakládání sazenic představuje výsadbu dřevin. K tomu samozřejmě patří volba 

vhodných druhů dřevin. Vybíráme zejména dřeviny domácího původu tak, aby si vzájemně 

nekonkurovaly a aby zvládly podmínky na budoucím stanovišti.  

Nejčastěji jsou vysazovány: 

dub letní, dub zimní, jasan ztepilý, lípa srdčitá, javor mléč, javor klen, olše lepkavá, olše 

šedá, modřín opadavý, topol osika a další dřeviny vhodné na rekultivované plochy. 
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Součástí plochy určených k plnění funkcí lesa mohou být i zpevněné lesní cesty, 

lesní pastviny, drobné vodní plochy, pole pro zvěř pokud nejsou součástí zemědělského 

půdního fondu a jestliže slouží lesnímu hospodářství. U těchto pozemků může orgán státní 

správy lesů nařídit označení jejich příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkce lesa. 

Samotná technologie zakládání lesnické rekultivace má své zásady. Dřeviny se na 

rekultivované ploše rozmisťují ve skupinách různých geometrických tvarů o velikosti 0,05 

– 0,25 ha, které se vzájemně střídají. Průměrně vysazujeme cca 6.500 a 8.000 kusů sazenic 

na 1 ha. Velmi důležitá je doba výsadby. Sázíme většinou na podzim, termín ukončení 

prací je do konce listopadu. Pokud využíváme k sadbě jarní období, pak musí být výsadba 

ukončena v první dekádě měsíce dubna. [11] 

Úspěch zakládání lesních porostů je závislý především na pedologických 

vlastnostech zemin použitých k rekultivačním účelům, výběru vhodných druhů dřevin pro 

odlišné výsypkové zeminy, technologií uplatňovaných při úpravě deficitních půdních 

vlastností, způsobu zalesňování, plošném uspořádání porostních směsí, sponu, jakosti 

zalesňovacího materiálu a následném ošetřování a ochraně lesů proti biotickým činitelům. 

Pěstební péče o vysazené dřeviny 

Následné období po založení lesních kultur je obdobím pěstební péče, které trvá 

většinou 6 – 10 let. Jedná se o ošetřování a ochranu lesních sazenic, patří sem nahrazení 

uhynulých sazenic novým sadebním materiálem, ošetřování kultur okopáváním, ožínáním 

a přihnojováním.  

Dále provádíme v případě potřeby ochranu dřevin proti biotickým činitelům, tzn. 

proti okusu zvěří, proti drobným hlodavcům atd. Po provedené výsadbě probíhá úprava 

tvaru dřevin mezi 6 – 8 rokem. 

Cílem pěstební péče je dosažení tzv. zajištěnosti kultury – schopnost dřevin 

samostatného růstu bez dalšího ošetřování. Posuzování probíhá za účasti dotčených orgánů 

ochrany životního prostředí. V optimálních podmínkách by mělo být dosaženo stavu 

zajištěné kultury v 8 – 10 roce po zalesnění. [11] 
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Graf č. 2 - Lesnická rekultivace, spotřeba lesních sazenic v SHD [7] 

4.2.5 Rekultivace ostatní biologická 

Při rekultivacích charakteru ostatní a navrhování krajinotvorného řešení je volena 

forma rozptýlené zeleně. Patří k významným prvkům, jejich důležitost v současné době 

stále nabývá na významu. Jejich cílem je vytvoření např. parků, příměstské zeleně, 

sadovnických úprav, začlenění rekreačních a sportovních ploch do krajiny, úprava okolí 

průmyslových objektů a skládek atd. Do rekultivované krajiny jsou navrhována také 

například stromořadí podél cest a komunikací, keře na erozně ohrožených svazích 

výsypek, polní lesíky a remízky aj. Významným vegetačním prvkem na rekultivovaných 

výsypkách se také stává doprovodná zeleň okolo vodotečí a břehových partií zatopených 

zbytkových jam.  

Všechny tyto prvky mají značný význam zejména z pohledu tvorby lokálních 

biokoridorů (liniové území umožňující pohyb živočichů a rostlin) a biocenter (centrální 

území s trvalým výskytem organismů) a z hlediska cíleného vytváření funkční krajiny 

s určitým estetickým výrazem a ekologickou stabilitou. [7] 

Zeleň ve sportovních a rekreačních zónách 

Úpravy se provádějí s ohledem na vytvoření dostatečně velkých ploch, které jsou 

využitelné k rekreaci. Tyto plochy jsou účelně doplňovány různě velkými skupinami 

stromů, travnatých ploch i keřů. Plochy vyčleněné pro sportovní účely jsou odděleny 

vhodnou zelení. Pro tyto účely využíváme především dřeviny domácího původu. 
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Zeleň podél vodních toků a vodních nádrží 

Nedílnou součástí zakládaných vodotečí se stávají břehové porosty, které zpevňují 

nejen břehy, ale plní i funkce větrolamů. Naopak funkci běžné rekreační zeleně plní 

doprovodné porosty zakládané kolem vodních nádrží. Porosty kolem vodotečí se zakládají 

většinou pouze po břehu, v jedné nebo více řadách. První řada se zakládá olší nebo 

jasanem, další řady např. jilmem, javorem nebo dubem.  

Zeleň polních lesíků a remízků 

Významným způsobem se podílí např. na vytváření vhodných biotopů pro ptactvo 

a drobnou zvěř, je to důležitý vegetační prvek při tvorbě a ochraně krajiny. Význam 

vytváření těchto porostů se zvyšuje zejména v případech, kdy lesnatost území poklesla pod 

20%. Je důležité, aby okraj remízků byl vytvářen z  širokého pásu alespoň 5 metrů, který je 

tvořen nenáročnými keři (např. ptačím zobem, meruzalkou, svídou, dřínem). Ostatní výplň 

většinou tvoří dřeviny s vyšším vzrůstem (např. lípa, dub, líska, javor babyka, borovice, 

modřín, bříza, jeřáb). 

Zeleň sukcesních ploch 

V rekultivovaných územích se vyskytují i plochy, které byly dlouhodoběji 

ovlivňovány přirozenou sukcesí. Tyto biotopy se někdy mohou stát významným 

krajinotvorným prvkem, prvkem biokoridorů nebo biocenter tj. součástí rekultivovaných 

ploch. 

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. 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 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. [7] 
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Zeleň podél cest a komunikací 

Osázení těchto linií se provádí s ohledem na snadnou údržbu, často lze využít 

pouze skupinové osázení dřevinami, které umožňují různorodé pohledy do rekultivované 

krajiny. Pro vytváření této zeleně se využívá zejména javor, lípa, jírovec maďal, částečně i 

bříza, topoly, jeřáb, v případě lesních cest i modřín. Při výběru těchto dřevin se přihlíží 

také k těmto vlivům: vítr, sucho, námraza, vyrovnaný nižší vzrůst, požadavek na pozdější 

opad listí, případná odolnost vůči výfukovým plynům a zasolení. 

Zeleň ochranných lesních pásů 

Zeleň ochranných lesních pásů se podílí na zlepšení funkce lesa a mikroklimatu. 

Plní zejména funkci ochrannou a odcloňuje exponovaná území.  Většinou se zakládají tří 

až pětiřadé propustné, nebo nepropustné homogenní pásy.  

S ohledem na estetické začlenění této zeleně do rekultivované krajiny, není 

vhodné vytyčovat přesné geometrické hranice tohoto útvaru, ale vytvářené pásy napojovat 

na cestní síť a vodoteče.[7] 

 

Graf č. 3 - Rekultivace Severočeské hnědouhelné pánve k 31. 12. 2010 (v hektarech) [7] 
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5 REKULTIVAČNÍ ZPŮSOBY VYUŽÍVANÉ NA MOSTECKU 

Krajinný ráz podkrušnohorské oblasti Ústeckého kraje se již dvě staletí významně 

mění. Velmi dlouho to bylo pouze k horšímu. Nyní již desítky let i k lepšímu. Především 

díky rekultivaci. Nejvíce to je vidět na těžce postiženém Mostecku. 

Rekultivace je všeoborový proces řízených úprav silně poškozeného území, jejich 

smyslem je uvedení narušených pozemků do společensky žádoucího stavu. Vychází 

z geologie, půdoznalství, hydrologie, klimatologie, botaniky, zoologie, mikrobiologie, 

krajinné ekologie, a zasahuje především do sfér hornictví, zemědělství, lesnictví, vodního 

hospodářství, meliorace, stavebních oborů, sociologie, územního plánování, prognostiky, 

ekonomiky a poslední dobou stále výrazněji do problémů spjatých s turistikou, rekreací a 

s využíváním volného času. [4] 

5.1 Lesnické rekultivace 

Pánevní oblast pod Krušnými horami byla v poledovém období velmi dlouho 

krajinou močálů, bažin a jezer. Teprve později byla s postupem její kolonizace 

odvodňována a měněna v intenzivní zemědělskou krajinu, která se vyznačovala pouze 2% 

lesnatostí. Zdravá krajina by měla mít alespoň třetinu ploch lesů. Dnes je území České 

republiky pokryto lesy ze 34%. Rekultivací se v pánevní části významně lesnatost zvyšuje 

a po ukončení těžby se zde bude pohybovat kolem 40%, což bude ve spojení s novými 

vodami tvořit významný rekreační potenciál tohoto území. 

Pro představu o rozsahu lesnických rekultivací je vhodné připomenout, že jen 

v rámci našeho revíru již bylo při rekultivaci za posledních padesát let vysazeno cca 140 

milionů sazenic. Jen pro zalesnění bezprostředního okolí budoucího Mosteckého jezera je 

zapotřebí asi 500 000 mladých stromečků. [5] 
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Obr. č. 1 - Zalesněné výsypky bývalého lomu Šmeral [4] 

5.2 Rekultivační parky a lesoparky 

Mostecko je kolem dokola tvořeno vytěženými prostory v podobě výsypek a 

zbytkových lomů. Výrazná většina z nich je postupně rekultivována na příměstské lesy, 

lesoparky a parky s přednostní funkcí krátkodobé rekreace.  

V těchto souvislostech již dlouho vycházíme z toho, že poptávka po parcích a 

lesoparcích se bude dlouhodobě zvyšovat, a to především v souvislostech 

- s růstem populace, 

- zvyšováním produktivity práce, a to z toho vyplývajícího růstu volného 

času, 

- a z potřeby trávit volný čas ve zdravém, krásném a dostupném prostředí. 

Příměstské parky a lesoparky byly až dosud v okolí Mostu zakládány v rámci 

rekultivačních aktivit tam, kde končila těžba, a to postupně během posledních padesáti let.  

5.2.1 Park Hrabák 

Založený na počátku šedesátých let minulého století na vnitřní výsypce lomu 

Hrabák 5. Málokdo se již pamatuje, že na ploše dnešní zahrádkářské osady byla původně 

lesní školka, kde se pěstovaly sazenice pro zalesňování okolních výsypek. [4] 
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Obr. č. 2 - Vstupní areál do parku Hrabák před zahájením rekultivace a po jejím 

dokončení [4] 

5.2.2 Velebudická výsypka - Hipodrom 

Další z rekultivačních akcí jsou zalesněné svahové části Velebudcké výsypky, na 

které byl postupně budován nejmodernější český dostihový areál hipodrom, jehož součástí 

je i parková a lesoparková úprava. Značná část Velebudické výsypky dnes slouží 

golfistům. Celý tento golfový areál, který se nyní začíná rozšiřovat o dalších 18 jamek, je 

koncipován tak, že má v podstatě charakter lesoparku až parku. 

Ve spolupráci s městem, těžební společností, s projektanty pražského 

Hydroprojektu a francouzskými dostihovými specialisty se zrodila v sedmdesátých létech 

minulého století strategie využívání Velebudické výsypky, která vycházela z koncepce 

výstavby příměstského parkového, sportovního a rekreačního areálu, jehož součástí byly: 

- Areál Hipodromu, 

- Golfový areál, 

- Lesnická rekultivace hlavně svahových částí výsypky, 

- Zemědělská rekultivace orientovaná na zázemí Hipodromu, 

- S možností využití tohoto prostoru k výstavbě řady dalších volnočasových 

zařízení. 

Na terase této výsypky byla úspěšně založena první průmyslová zóna Mostecka. 

Rekultivace prostoru současného dostihového areálu byla zahájena již v roce 1973. V roce 

1993 byla v přímém sousedství Hipodromu zahájena výstavba první části golfového areálu. 

Již nyní se Velebudická výsypka stává prostorem, který obohacuje život 

Mostecka. [4] 
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Obr. č. 3 - Areál Hipodromu před a po rekultivaci Velebudické výsypky [4] 

5.2.3 Rekreační areál Benedikt 

Vlastní realizace rekultivací zbytkového lomu započala v roce 1970 rozsáhlými a 

náročnými terénními úpravami, výstavbou těsnící hydrogeologické clony, a v roce 1973 

povážkou orničních zemin na plochy určené k ozelenění. Následně byla realizována vlastní 

výsadba stromů a keřů. Pěstební práce spočívající v likvidaci konkurenční vegetace a 

ochraně před okusem zvěří zde pak probíhaly 12 let do roku 1985, kdy na to navázaly 

mostecké Technické služby. 

Bylo rozhodnuto část dosud zaplavené plochy zasypat, čímž se zmenšila plocha 

vodní hladiny a proto i velikost výparu do té míry, že došlo k vyrovnání bilance 

přirozeného přítoku vody s výparem z hladiny. Vznikly zde dvě menší nádrže, jejichž 

výška hladin je již dlouhou dobu poměrně stabilizovaná. A zavezená plochy byla velmi 

účelně využita ke zřízení několika sportovišť a velmi atraktivního dětského areálu. 

Obvodová komunikace je navíc upravena tak, aby sloužila nejen pěším, ale i cyklistům a 

kolečkovým bruslařům. Atraktivitě přispívají i restaurace, které účelně doplňují funkčnost 

a dokreslují architekturu tohoto krajinného celku.  

Benedikt je navíc známý pečlivě udržovanou zelení, což z něho dělá velmi 

hodnotný a intenzivně využívaný městský sportovně rekreační areál. [4] 
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Obr. č. 4 - Areál Benedikt – před zahájením rekultivace a současný stav [4] 

5.3 Hydrologické rekultivace 

Povrchové doly budou v SHR postupně dožívat pravděpodobně do poloviny 

tohoto století. Zůstanou po nich ohromné terénní deprese o celkové kubatuře cca 3 mld. 

m
3
. Stanou se ohromnou zásobárnou vody, cennou nejen v oblastním, ale i celostátním 

měřítku. [5] 

V rámci rekultivací vznikaly až dosud vodní plochy jak na poddolovaných 

pozemcích (např. v prostoru mezi Duchcovem a Osekem, v jižním sousedství Chomutova, 

v prostoru bývalé obce Dolní Jiřetín), tak na výsypkách (např. výsypky lomů Merkur, 

Bílina, Obránců míru aj.), a hlavně ve zbytkových malolomech (Gustav I., Leontýna, 

Osvobození, Otakar, rudý Sever). Nověji se jedná o větší jezera v bývalých lomech 

Benedikt, Matylda a Barbora. Celkem mají tyto vody rozlohu zhruba 400 hektarů. 

Další ze zbytkových lomu, se kterými se počítá k zavodnění, však budou výrazně 

hlubší a budou mít větší výměry vodních hladin. Jedná se postupně o lomy Chabařovice, 

Ležáky-Most, Vršany-Šverma, Československé armády a Libouš. Tento rekultivační 

program je ovšem dlouhodobý a negenerační. Bude však mít dominantní význam pro 
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tvářnost a charakter celé podkrušnohorské oblasti – srovnatelný se středověkými úpravami 

Jižních Čech, které z původních mokřin doslova vykřesaly současnou nádhernou a 

vyhledávanou jihočeskou krajinu. [5] 

5.3.1 Sportovně – rekreační areál Matylda 

Příměstský areál Matylda, jehož centrem je rekreačně koncipovaná vodní nádrž, je 

lokalizovaná v prostoru bývalého hnědouhelného lomu Matylda a nadzemí zlikvidované 

části obce Souš. Jezero bylo napuštěné v roce 1992 s hladinou o výměře 38,7 ha a téměř 60 

hektarovým okolním zalesněním. 

V současné době zde probíhají další úpravy, orientované na revitalizaci tohoto 

území, a to o celkovém finančním objemu 152 mil. Kč. Jedná se celkem o: 

- Rekonstrukci obvodové komunikace (vybavené pro pěší a bruslaře) 

- Výstavbu nové přístupové komunikace 

- Výstavbu nového parkoviště pro 100 aut 

- Úpravu pláží a sportovišť 

- Novou úpravu celé břehové linie v délce 3,5 km 

- Cyklotrasu podél jezera Matylda. 

Území rybářů, zemědělců a horníků se díky dlouhodobým rekultivacím stává 

v kontextu s autodromem velmi kvalitním příměstským sportovně – rekreačním areálem, 

nejen místního a celostátního, ale i mezinárodního významu. [4] 

 

Obr. č. 5 - Lom Matylda v období důlně technické přípravy na rekultivaci (r. 1980) a v 

roce 2005 [4] 
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5.3.2 Mostecké jezero 

Zdárná výstavba tohoto jezera byla podmíněna především dostupností kvalitní 

vody a zajištěním proti jejím únikům, zajištěním trvalé stabilizace okolních svahů lomu, 

výsypek a břehové linie. Předpokladem úspěchu je i vhodné rekultivační ozelenění okolí 

jezera. Po ukončení těžby lomu Most zde zůstalo území o celkové výměře 1.264 ha. 

S výjimkou vlastní vodní plochy o výměře 311 ha je oněch zbývajících 953 ha postupně 

rekultivováno. Na svazích hlavně zalesněním a na vnitřní výsypce zatravněním, kde tak 

vznikly rozsáhlé plochy vhodné k nejrůznějšímu využití. Celé toto území bude samozřejmě 

zpřístupněno výstavbou veřejných i účelových komunikací. [4] 

Jezero se začalo napouštět 24. Října 2008. Zdrojem vody je řeka Ohře. Potrubní 

přivaděč, který vedl do Komořan, se prodloužil o necelých 5 km, takže jím do Mosteckého 

jezera přitéká dostatek kvalitní vody v rozmezí 0,6 až 1,2 m
3
 vody za vteřinu. Přilepšením 

je kvalitní voda čerpaná z hlubinného dolu Kohinoor, odkud do jezera přitéká ročně 3,5 

mil. m
3
 vody. 

Kvalita vody v jezeře je navíc důkladně jištěna výstavbou clony proti průnikům 

kontaminovaných vod z průmyslového okolí, která je zahloubena až do nepropustných 

podložních vrstev. Stabilita svahů výsypky je zajišťována výstavbou tzv. suchých poldrů, 

které v případě nadměrných srážek regulují odtok vody. A významné je i zalesňování, 

nebo´t stromy svými kořeny zpevňují povrch a účinně brání vodní erozi. Stabilizovány 

musí být i břehy, je zde prováděno kombinované zpevnění geotextilií s překryvem 

jemného kameniva a hydroosev krytý speciální textilií.  

Jen čtvrtina území bývalého lomu Ležáky bude zaplavena. Ostatní plochy jsou 

postupně rekultivovány, a to především lesnicky s doplňkem zemědělských pozemků a 

zatravněných území se skupinami stromů. Vzniká tak mohutný lesní komplex, který 

propojí Most s Litvínovem. [7] 

Zcela mimořádnou předností tohoto území je rozsáhlá díra po těžbě, která 

umožňuje vznik hlubokého jezera. Čím je vodní nádrž hlubší, tím více vody se do ní vejde 

a tím účinnější zde bude tato voda mít samočistící schopnosti. To skýtá záruku, že se zde 

nebude vyvíjet nežádoucí množství řas a sinic, které v mělkých nádržích omezují a 

znepříjemňují koupání. Další předností našeho území je nebývale velká rozloha těžbou 

uvolňovaných ploch. Nyní přibude k dalším rekultivovaným místům v Mostě i areál 

vyuhleného lomu Ležáky s rozlohou přes 1.200 hektarů, s velkou vodní plochou, 
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rozlehlými lesy a plochami pro nejrůznější využití. Nebudou to jen pláže s vazbou na 

zatravněné plochy a přístaviště. Počítá se zde s příměstským parkem, jehož součástí bude 

miniaturní připomínka starého Mostu. V přípravě je zde výstavba unikátního arboreta 

s uplatněním druhů stromů, jejichž předchůdci umožnili v období třetihor vznik uhelné 

sloje a přímých potomků historicky cenných a známých stromů. Počítá se zde s výstavbou 

pravoslavného kostela s prostorem pro infrastrukturu volného času a s dostatkem ploch pro 

satelitní sídliště rodinných domů. [5] 

 

Obr. č. 6 - Dvojice snímků lomu Most v letech 1980 a 2009 [4] 

5.4 Vinohradnické rekultivace 

V šedesátých letech se na mosteckém státním statku objevil vinař a v nedalekých 

Chrámcích vzniklo 41 ha vinic. V roce 1973 byla dosypána Čepirožská výsypka. Terénní 

úpravy a návoz orniční vrstvy na upravený povrch výsypky provedl specializovaný 

rekultivační podnik a vlastní výsadbu dodavatelsky v rámci Státního statku Most 

organizoval vinař Ing. Ivan Váňa, který od roku 1978 na těchto vinicích s úspěchem 
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dodnes hospodaří. Na Čepirožské výsypce bylo založeno celkem 35 hektarů vinic, na 

pozemcích pod Špičákem dalších 35 hektarů. Mostecké vinařství tak mělo v roce 1983 

celkem již 112 hektarů vinohradů. A poslední dobou k tomu přibyly nové vinice na 

historických terasách Hněvína a na Širokém vrchu. [4] 

Mostecké vinice se vyznačují dobrou úrodností. Každoročně dávají zpravidla 5 až 

6 tun hroznů z hektaru. Letos např. očekávají produkci asi 350 tun hroznů, ze kterých 

vyrobí zhruba 200 tisíc litrů vína, a z toho asi 40.000 litrů kvalitního košer.  

 

Obr. č. 7 - Dvojice záběrů na stejnou část Čepirožské výsypky, pořízených s odstupem 25 

let [4] 

5.5 Ostatní rekultivace 

5.5.1 Sportovní areál Autodrom 

Autodrom se stal nadstandardní součástí dlouhodobé a systematické obnovy 

území dotčeného těžbou uhlí. A to zčásti na vnější a zčásti na vnitřní výsypce bývalého 

hnědouhelného lomu Vrbenský-Matylda v Souši nedaleko Mostu, která měla být podle 

původního perspektivního rekultivačního programu částečně zalesněna, a na terasách, kde 

dnes stojí autodrom, měly být vysazeny ovocné sady. Později byla tato koncepce 

upřesněna a sady nahradila v roce 1978 výstavba multifunkčního sportovně branného 

areálu. Nakonec však zvítězil Autodrom v kombinaci s centrem bezpečné jízdy  - 

Polygonem.  

S dalším zdokonalením se ještě počítá, ale již dnes je mostecký Polygon 

nejmodernějším výcvikovým a testovacím areálem a centrem bezpečné jízdy ve střední 

Evropě, kde je možné simulovat nepříznivé podmínky na silnicích a učit řidiče jejich 

předcházení a zvládání. [4] 
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Obr. č. 8 -Letecký detail současného stavu výsypky – Autodrom v kombinaci s Polygonem 

[4] 

5.5.2 Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

8. února 2010 schválila vláda České republiky nařízení, kterým se Děkanský 

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, s účinností od 1. Července 2010 prohlašuje za 

národní kulturní památku. Touto vládní pečetí došlo k dovršení rekultivace v minulosti 

zdevastovaného kulturního svatostánku, který je významnou pamětní stopou královského 

města Mostu a současně symbolem jeho zániku a vzkříšení. [5] 

Zpracováním projektu přicházely v úvahu v podstatě dvě alternativy: ponechání 

kostela na původním místě, nebo jeho přemístění mimo dobývací prostor lomu Most. 

Ponechání kostela na nevytěženém uhelném pilíři neznamenalo jen ztrátu 2,7 milionů tun 

nevytěženého uhlí, ale především riziko z možného prohořívání sloje a narušení stability 

pilíře i kostela. Zvítězila varianta přemístění kostela na území mimo těžbu. Transportní 

dráhu tvořily železobetonové panely, na které byly poskládány 8 m dlouhé dvojice 

svařovaných nosníků, ukončených kolejemi. Tato technika byla dlouhá jen 160 m, proto 

musela být za kostelem demontována a před kostelem opět pokládána. [5] 

Kostel byl naložen na 53 transportních vozů o maximální únosnosti 500 tun, 

z nichž každý byl nahoře ukončen hydraulickým válcem. Vše bylo řízeno počítačem, který 

za dobu přesunu přijal a vyhodnotil na 9 milionů informací. Trasa přesunu byla dlouhá 

841,1 metru, rychlost přesunu se pohybovala v rozmezí 1,2 až 3,2 cm za minutu. A celý 
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transfer proběhl ve dnech 30. září 1975 až 27. října 1975. Trval celkem 500 hodin a 1 

minutu čistého času, přičemž bylo dosaženo průměrné rychlosti kostela 2,85 cm za minutu. 

5.5.3 Proměny krajiny Vršanska 

Nejvyšší těžbu Mostecka realizují v současné době horníci na lokalitě, která 

vznikla propojením až donedávna dvou samostatných velkolomů – Vršany a Jan Šverma. 

Tato perspektivní lokalita má ve svém předpolí ještě přes 300 milionu tun uhelných zásob, 

které nejsou blokovány žádnými územními limity, ani obcemi. Průběžně s těžbou zde 

probíhají rekultivace, jejichž krajinotvorná podoba je pro celou životnost lomu 

koncipována již nyní. To znamená s perspektivou, která přesáhne polovinu tohoto století. 

[6] 

Obnova půdy a územních struktur Vršanska vycházejí z přesvědčení, že výsledná 

efektivnost rekultivací je dána tvorbou ekologicky vyrovnané, zdravotně nezávadné, 

ekonomicky potenciální, esteticky působivé a rekreačně hodnotné krajiny, která bude 

příštím generacím vhodným životním prostředím. Tomu odpovídá i územní struktura 

rekultivací v blízkosti statutárního města Mostu. Tohoto perspektivního cíle lze dosáhnout 

vhodnou kombinací nových polí, lesů, vodních ploch a území přednostně určených 

rekreaci a sportu. Takováto koncepce je významně ovlivněna předpoklady, že o kvalitní 

prostředí a potraviny bude stále zájem, že voda bude v kontextu s oteplováním stále 

žádanější, a že lidem bude přibývat volného času, pro jehož využívání by měly být 

vytvářeny vhodné podmínky již nyní. Až dosud bylo v tomto území rekultivačně obnoveno 

2.382 hektarů, z toho 439 ha zemědělských, 745 ha lesů, 64 ha vodních ploch a 1.133 ha 

ploch ostatních.  

Těžba i rekultivace zde jsou v polovině své životnosti. Velkolom Vršany není ve 

svém dalším vývoji blokován žádnou věcnou ani administrativní překážkou, takže bude 

uzavírat éru hnědouhelného hornictví nejen Mostecka, ale v rozsahu všech pánevních 

území pod Krušnými horami. [5] 
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Obr. č. 9 -Vnitřní výsypka Vršany v letech 1992 a 2010 [4] 
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6 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala obnově krajiny a zahlazování následků 

po těžbě hnědého uhlí na Mostecku, kde byl popsán a zhodnocen vývoj rekultivační 

činnosti od její historie až po současnost. 

Rekultivační činnost v současném pojetí klade důraz na řešení velkých územních 

celků, zvýrazňuje prvky ekologické rovnováhy a realizuje takové způsoby, které umožňují 

nenásilné včlenění rekultivovaných ploch do okolních území. Ukazuje se však, že jenom 

rekultivace území není dostatečná, a to zvláště v blízkosti měst a obcí. Zde je nutné 

vytvářet podmínky k tomu, aby se řešila nejen složka obnovy krajiny, ale aby účinně 

přispěla i k řešení problematiky sociálně ekonomické, tzn. provedení následné revitalizace 

území jako určité nadstavby provedené rekultivace. 

Rekultivační práce jsou komplexem činností, které zajišťují vznik nové krajiny po 

báňské činnosti a dotváří rekultivačním procesem její vzhled, oživení a stabilitu. Proces je 

však dlouhodobý. Těžební činnost trvá několik desítek let. Rekultivační činnost je 

pokračující a závěrečnou fází tohoto procesu. K úplné eliminaci negativní faktorů, tj. 

dosažení vrcholu ustáleného ekosystému dochází však až za dalších cca 40 let. Přesto lze 

říci, že rekultivačním procesem jsou některé vývojové fáze urychleny a zájmem těžební 

organizace je co nejrychlejší navrácení funkční krajiny zpět do funkčního ekologického 

systému. 

Právě rekultivace výrazně napomohly tomu, že po letech plýtvajícího drancování 

energeticky cenné suroviny se krajina Mostecka opět zaceluje, uzdravuje a zelená. Nad 

bývalými uhelnými lomy rostou stromy a prohání se lesní zvěř, vznikly zde parky, pole, 

rybníky, zahrádkářské osady, hřiště a sportoviště. Jedno z největších důlních pracovišť – 

lom Ležáky – se proměňuje v Mostecké jezero, jež se stane součástí rozsáhlé rekreační, 

oddychové a sportovní zóny. Tato proměna je důkazem, jak rozmanitě lze využívat dříve 

devastovaných pozemků. 
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Obr. č. 12 - Napouštění  Mosteckého jezera přítokem z řeky Ohře [4] 

 

Obr. č. 13 - Zakládání lesnické rekultivace – lom Vršany [16] 



 

 
 

 

Obr. č. 14 - Terénní úpravy Vršanské výsypky [16] 

 

Obr. č. 15 - Samovolně vzniklá vodní plocha – lom Vršany [16] 



 

 
 

 

Obr. č. 16 - Převrstvení  ornicí – lom Vršany [16] 


