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Anotace 

 Předmětem mé bakalářské práce “Návrh hydrické rekultivace na Dolu Nástup 

Tušimice“, je možnost řešení odvodnění části rekultivované plochy severních svahů. 

V první části práce je popsán lom a lokalita s její geologií, klimatickými a hydrologickými 

podmínkami. V další části je řešena obecná stránka rekultivací a probíhající rekultivační 

procesy. Ale hlavní zaměření práce je na hydrickou rekultivaci ve vybrané části lomového 

provozu Dolu Nástup Tušimice a popis budoucího jezera Libouš. Je popsán současný stav 

území s novým návrhem hydrické rekultivace. 

Klíčová slova: rekultivace, hydrická rekultivace, jezero Libouš 

 

Summary 

 The subject of my thesis „ Proposal of hydric restoration at Nástup Tušimice mine“ 

is posibility of solution of drainage of the reclaimed area of northern slopes. The first part 

contains description of mine and locality with geological, climatic and hydrological 

conditions. In the next part is solved general site of reclamation and ongoing reclamation 

processes. But the main focus of thesis is hydric reclamation in the selected part of Nástup 

Tušimice mine and description of future lake Libouš. The current status of the territories is 

decribed with the new proposal of hydric reclamation. 

Keywords: reclamation, hydric reclamation, lake Libouš 
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Úvod 

Podkrušnohoří je pro Českou republiku velmi cenné území pro svá hnědouhelná 

ložiska, která zásobují energetiku a teplárenství. Těžba hnědého uhlí již více než 60 let 

přináší radikální změny v podkrušnohorské krajině. Neboť v této oblasti žiji od narození, 

mohl jsem sledovat obrat od pouhé těžby k nástupu sanace a rekultivace území, které již 

nejsou k těžbě zapotřebí. Vybudovalo se odsiřovací zařízení, které výrazně pozitivně 

ovlivnilo kvalitu života v naší oblasti. Uhelné společnosti se přizpůsobují požadavkům 

horního zákona a zároveň vytvářejí potřebné finanční rezervy pro nápravu devastované 

krajiny v budoucnosti. Při procházkách v kadaňském lesoparku si prohlížím jednu 

z prvních rekultivací a nová generace většinou netuší, že v těchto místech probíhala těžba. 

Stále je zde však mnoho hektarů půdy, která teprve podstoupí rekultivačním procesem.  

Bohužel se musíme potýkat s nedostatkem finančních prostředků na obnovu území 

po těžbě. Jistě existují i další možnosti financování, například z fondů EU- Evropské 

strukturální fondy, tyto prostředky jsou však vázány na vlastnictví pozemků ze strany obcí. 

Dále se vytváří celostátní koncepce PPP, její zavedení do praxe je však zatím v začátcích. 

Koncepce pro zahlazení následků důlní činnosti pro podkrušnohorské revíry se pravidelně 

aktualizují a upřesňují ve spolupráci se státními i samosprávnými orgány, s veřejností i 

nevládními organizacemi. V popředí zájmů je rekultivace zbytkových jam, které zůstanou 

v krajině po ukončení těžby. Ve většině případů byla zvolena tzv. mokrá varianta, tedy 

zatápění zbytkových jam vodou z dostupných zdrojů a vytvoření jezerní krajiny. Tato 

varianta se týká i lomu Libouš. Právě touto problematikou se zabývá má bakalářská práce. 

V první části práce jsem popsal historii i současný stav Dolu Nástup Tušimice. 

Charakteristické rysy uhelné oblasti, včetně klimatu a hydrologických podmínek, které   

jsou pro hydrickou rekultivaci velmi důležité. Následuje popis rekultivačních procesů a 

jejich vývoj v Podkrušnohorské oblasti. 

V poslední části se již konkrétně zabývám zavodněním zbytkových jam. Návrat 

vody do krajiny poznamenané obřími rozměry povrchových důlních provozů a vnějších 

výsypek nadložních hmot je pro další vývoj oblasti velmi zásadní. Nejen že dojde ke 

zlepšení klimatických podmínek, ale zavodnění zbytkových jam vyhovuje také geologii, 
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topografii a hydrogeologii celého území. Lom Libouš se inspiruje jezerem Milada, které 

bylo napuštěné vodou ve východní části severočeského revíru.  

1. Současný stav a rozvoj lomu 

Severočeská hnědouhelná pánev je v povědomí většiny lidí spojována s představou 

neveselého obrazu měsíční krajiny. Pod Krušnými horami se rozprostírají největší 

hnědouhelné povrchové doly v historii země. Doly jsou spjaty se společností Severočeské 

doly a.s., která vznikla v období privatizace českých hnědouhelných dolů spojením 

bývalých státních podniků Doly Nástup Tušimice v okrese Chomutov a Doly Bílina 

v okrese Teplice k 1. lednu 1994. V současné době jsou SD akciovou společností, kde je 

jediným akcionářem společnost ČEZ a.s.. 

Hlavním předmětem činnosti společnosti je těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a 

nerostných surovin. Tyto suroviny provázejí ložiska hnědého uhlí a jsou jimi například 

těsnící a cihlářské jíly, písek a kaolin. Společnost má i další přidružené činnosti, jako je 

podnikání v oblasti likvidace odpadů, nápravy důsledků důlní činnosti, rekultivace a také 

v autodopravě.  

Doly Nástup Tušimice jsou výrobcem uhlí s poměrně stálou kvalitou, která je 

typická pro energetické uhlí určené především pro spalování v tepelných elektrárnách. 

Hlavním odběratelem uhlí z Dolu Nástup Tušimice je společnost ČEZ, která odebírá 100 

% produkce pro své odsířené elektrárny Tušimice II, Prunéřov I a II a Chvaletice.   

Obnova a tvorba nové krajiny je stále větší součástí činnosti Severočeských dolů 

a.s.. V roce 2035 má být podle současných záměrů těžba uhlí ukončena, ale tím činnosti 

Severočeských dolů neskončí. Její hlavní náplní se poté stanou právě nezbytné a pro 

životní prostředí významné rekultivační práce. Obnova krajiny je však otázkou několika 

dalších deseti let.  

1.1       Geologický vývoj 

Severozápadní Čechy jsou součástí Českého masivu a jejich geologická stavba je 

velmi pestrá. Je nápadná celkovým uspořádáním jednotlivých geologických útvarů 

směrem na jihozápad – severovýchod. Severozápadní část území přiléhající k hranicím 
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s Německem je tvořená převážně starohorními a prvohorními vyvřelými horninami 

Krušných Hor.  V Krušných Horách se nachází také řada rudných ložisek.  

V druhohorách do východní části regionu pronikalo křídové moře, jehož 

pozůstatkem jsou významné vápnité a písčité usazeniny. Geologické stavbě jižní a výhodní 

části území dominují Doupovské hory a České středohoří – třetihorní vulkanické pohoří. 

Tyto vulkanity jsou na některých místech těženy jako kvalitní stavební kámen. Tento 

prostor je vyplněn severočeskou hnědouhelnou pánví, přičemž její podloží tvoří 

přeměněné horniny krystalinik a usazené horniny svrchní křídy. Samotná pánev byla 

založena na počátku třetihor a je vyplněna písčitými a jílovitými třetihorními sedimenty.  

V období třetihor panovalo teplé a vlhké podnebí, které příznivě ovlivnilo rozvoj močálů. 

Z rostlinné hmoty nahromaděné v těchto močálech vznikla v dalším období geologického 

vývoje významná ložiska hnědého uhlí. [1]  

1.1. Geomorfologická charakteristika 

Severozápadní část regionu je tvořena Krušnými horami.  Jejich vrchovatá část se 

vyznačuje plochými pahorkatinami, které jsou rozčleněny mělkými údolími potoků.  České 

středohoří a Doupovské hory mají velmi členitý reliéf, jehož příčinou je vulkanický původ 

obou pohoří. Mezi nejnápadnější morfologické tvary patří vypreparované suky odolných 

vulkanoklastických hornin, vytvářející charakteristické izolované kuželovité kopce.  

1.2.     Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky oblasti určuje zejména nadmořská výška, členitost a 

charakter povrchu. Z hlediska teplot rozlišujeme tři rozdílné oblasti. „ Mostecká pánev 

s nadmořskou výškou do 300 m n. m. spadá do teplé klimatické oblasti, nižší partie 

Krušných hor, Doupovských hor a Českého středohoří do nadmořské výšky 600 m n. m. 

jsou řazeny do mírné teplé klimatické oblasti, vrcholové partie Krušných hor a Českého 

středohoří náleží k chladné klimatické oblasti.[2]Pánevní oblast je charakteristická 

klimatických jevem teplotní inverze, zejména v zimním a podzimním obdobím, kdy je 

vrstva chladného vzduchu vyplňující pánev překryta vrstvou vzduchu teplejšího.  

Srážky v regionu jsou charakteristické velkou proměnlivostí a jsou závislé zejména 

na nadmořské výšce a na členitosti terénu ve vztahu k převládajícím západním větrům.   
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Největší roční srážkové újmy jsou zaznamenávány na vrcholových partiích Krušných Hor, 

zato nejmenší vykazuje „srážkový stín“ na Žatecku, v okolí Tušimic a Kopist.  

           

  Graf Ø Maximálních a Ø Minimálních teplot za rok 2011. 

 

Meteorologické výsledky Ø teplot roku 2011 

Stanice: Tušimice 

Tabulka č. 1 
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Graf ročních srážek v lokalitě Dolu Nástup Tušimice 

 

Meteorologické výsledky srážek roku 2011 lokality D N T 

Stanice: Tušimice 

Tabulka č. 2 

měsíc Srážky v mm 2011 

Leden 10,7 

Únor 27,9 

Březen 32,1 

Duben 38,7 

Květen 70,2 

Červen 72,5 

Červenec 44 

Srpen 54,9 

Září 13,5 

Říjen 35,3 

Listopad 53 

Prosinec 51,9 
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1.3. Hydrologická charakteristika  

 Území náleží do povodí Labe, jižní částí protéká řeka Ohře, centrální částí pánve 

řeka Bílina. Do těchto řek se vlévá řada dalších menších toků. Protože se zde nenachází 

žádná větší přirozená nádrž stojatých vod, byla postavena řada přehrad, z nichž největší je 

Nechranická nádrž na řece Ohři o rozloze 1 338 ha, která slouží k zajištění pitné a 

průmyslové vody. Režim podzemních vod je podobně jako u povrchových vod zásadně 

ovlivněn důlní činností. Z podzemních vod jsou nejvíce významné vody minerální, některé 

z nich jsou stáčeny jako léčivé či stolní vody.  

1.4. Historie těžby hnědého uhlí  

První historická zpráva o uhlí v podkrušnohorské oblasti se uchovala v městské 

knize duchcovské z roku 1403, ovšem bez přesného určení místa těžby. Uhlí se těžilo ze 

snadno dostupných míst převážně z povrchu či z míst pár metrů pod zemí. Bylo 

zpracováváno pro potřeby pro potřeby jirchářů (řemeslníků vydělávajících kůže), 

alchymistů a lékařů. K topení využívaly uhlí pouze nejchudší vrstvy obyvatelstva jako 

levnou náhražku dřeva, nebo se využívalo v kovárnách.  V této době se vytěžené uhlí 

spalovalo a využívalo se ke hnojení nebo jako přísada do vápenné malty. 

Poté se však ozývali osvícenci, kteří ukazovali na uhlí jako zdroj energie s plným 

nahrazením dřeva. V roce 1550 udělil král Ferdinand I. Privilegium hejtmanovi Jáchymova 

Bohuslavu Felixovi z Lobkovic a Hasištejna ke svobodnému kutání a dobývání uhlí na 

území tehdejšího Žateckého kraje. V roce 1613 získal pan Jan Weidlich od císaře Matyáše 

privilegium na dobývání „kamenného“ uhlí u Hrobu. Ten využíval uhlí nejen k pálení 

kamence, síry a vápna, ale také k vytápění pecí a dokonce i místností.  Tyto pokroky však 

narážely na překážky především ze strany šlechty, která preferovala výnosnou těžbu dřeva.  

Změna nastala až v době 30-ti leté války, která sice zpustošila celé vesnice, a velmi 

omezila rozvoj rudného i nastupujícího uhelného dolování, kdy se rakouská monarchie 

začala zbavovat feudálně omezovaných způsobů výroby. 

Začaly se uplatňovat nové formy ekonomického podnikání. Vznikaly manufaktury, 

textilní výroba, otevíraly se sklárny, železářské a strojírenské závody, keramické a 

potravinářské provozy. To vše mělo za následek rozvoj těžby uhlí.  
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Již v první polovině 16. Století jsou zaznamenány první malé uhelné doly na 

Chomutovsku a Kadaňsku, kde nepříliš kvalitní uhelné sloje vystupovaly na povrch. Byly 

silně prostoupené sirníky železa, které byly surovinových zdrojem poptávaného kamence. 

Mezi nejvýznamnější kamencové závody patřil důl Kryštof v Chomutově, kde se těžilo od 

roku 1558. Provoz na dole skončil v roce 1830 a na jeho místě se nyní nachází dobře 

známé Kamencové jezero.  Jako nejstarší uhelný důl Chomutovsko-Kadaňské oblasti je 

uváděn důl Stamm, založený v roce 1780. Nově rozvíjející se průmysl a technický pokrok, 

jako byl vynález parního stroje a jeho zavádění do výrobních technologií, s sebou přinesly 

větší potřebu paliva a energie. Do té doby se těžilo roztříštěně na malých šachtách, bez 

mechanizace a dopravy. Koncem šedesátých let 19. Století se poprvé začaly hloubit první 

uhelné doly, které kapacitou vytěženého uhlí dokázali uspokojit zájemce, především 

továrny v blízkém okolí, kam byla snadná doprava uhlí.  

Velmi významným momentem pro další rozvoj těžby v celé oblasti bylo 

vybudování hlavní podkrušnohorské železniční dráhy z Ústí nad Labem do Teplic, dále do 

Duchcova a konkrétně pro Chomutovsko byl nejvýznamnější den 8. Říjen 1870, kdy byla 

zahájena železniční doprava na posledním úseku této dráhy do Chomutova. Dobudováním 

železniční sítě spolu s napojením důlních vleček k jednotlivým dolům byla pro těžbu uhlí 

zpřístupněna celá rozsáhlá část podkrušnohorského revíru. Především byl zajištěn stálý 

odbyt uhlí i mimo těžební oblasti. Mezi největší odběratele patřilo Německo. Vznikaly 

velkokapacitní doly těžící žádanou surovinu. Koncem 19. Století byly otevírány větší 

povrchové doly, které již tehdy měly po technologické stránce perspektivně větší možnosti 

rozvoje než doly hlubinné. 

Jejich rozvoj dále postupoval i dalším století, velké těžební společnosti si postupně 

rozdělily důlní pole v celém revíru. Vzestup těžby na Teplicku měl nepříznivý dopad na 

rozvoj těžby na Chomutovsku a Kadaňsku. Důvodem byl jak větší dopravní vzdálenost 

k odběratelům, tak i horší jakost těženého uhlí, na jehož účinné spalování v té době nebyla 

ještě vyvinuta potřebná technika ani postupy. To mělo za následek rozdílný vývoj hornictví 

mezi Teplickem a Chomutovsko-kadaňskou oblastí, kde docházelo k omezování a ke 

koncentraci těžby.  Následoval pokles odůvodněný hospodářskou krizí. Po obsazení tzv. 

Sudet německou armádou v roce 1938 se z Podkrušnohoří stalo důležitým centrem 

válečného hospodářství a většinu lomů ovládla německá společnost SUBAG.  
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Po druhé světové válce byl region zvolen jednou z opor nového státu. Zvýšené 

potřeby národního hospodářství mohly být uspokojovány pouze v případě, kdy se přistoupí 

na radikální změnu způsobu těžby uhlí. Hlubinné doly ustupovaly povrchové těžbě, 

založené na velkolomech s výkonnými velkostroji.  Vznikaly elektrárenské komplexy, 

železniční stavby s elektrifikací, nové trasy silnic a rozsáhlé satelitní sídliště atd.  

Zároveň společnost zjistila potřebu obnovy krajiny poznamenané důlní činností. 

Nejstarší výsypky byly částečně zalesněny, či na nich byly založeny ovocné sady a 

obnovena pole.  V popředí zájmů je nyní obnova ploch a tvarování krajiny.  

1.6  Doly Nástup Tušimice 

Roční těžba okolo 13,5 mil. tun jednoúčelového energetického hnědého uhlí je  

směrována převážně pro tepelné elektrárny ČEZ a.s.. Na skrývce je roční těžba cca 26,5 

mil. m
3
 nadložních zemin. Lom Libouš, který postupuje severním směrem k hranicím 

dobývacího prostoru pod obcí Černovice, která je před nepříznivými vlivy lomu chráněna 

mohutnými zemními valy. Vytěžená skrývka je zakládána na vnitřní výsypky. Po přeložce 

trati Chomutov - Březno bude postup skrývkových řezů směrem východním k hranici 

dobývacího prostoru. V dalším období zde bude prováděna i těžba uhlí. 

Zásoby hnědého uhlí lomu Libouš k 1. 1. 2012 jsou na úrovni 232,6 mil. tun. 

Změna dobývacího prostoru lomu, provedená na základě usnesení vlády č. 444/1991, 

zajišťuje životnost tohoto lomu maximálně do roku 2035, a to při roční těžbě cca 10 

mil. tun. [3] 

2.     Probíhající rekultivační procesy a jejich vývoj 

 

Jevem provázející povrchovou těžbu hnědého uhlí, je dlouhodobá plošná změna 

krajiny až do doby, než může dojít k postupnému zahlazování následků těžby a 

k začleňování nově vytvořeného území do okolní krajiny. Těžba nadloží, uhelné sloje a 

stavba vnějších výsypek mají za následek přeměnu vzhledu povrchu a horninové složení, 

ovlivňují ovzduší, vodu i půdu a další nepříznivé důsledky pro životní prostředí.  

Těžbou pozměněná území mají nepříznivou povahu, jak z hlediska přírodních 

podmínek, tak i v souvislostech s představou lidí o využívání krajiny. Lomy a výsypky 
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mění tvářnost daného území tvorbou nepřirozených údolí a kopců. Velký problém je, že 

podléhají intenzivnímu zvětrávání, jejich hmota dlouhodobě sesedá a na mnoha místech 

jsou nestabilní, tudíž se na nich řadu let nemohou stavět větší stavby. V oblasti dotčené 

těžbou je naprosto mimořádná i hydrologická situace. Voda by dokázala lom zatopit tak, že 

by se velmi rychle stal jezerem. Proto na dole pracují i vodohospodáři, kteří se starají o to, 

aby celý těžební prostor byl soustavně vysoušen celoročním odčerpáváním milionů 

krychlových metrů vod. Tyto vody nazýváme důlní vody. Dalším mimořádným jevem je i 

vodní režim na výsypkách, kde jsou dlouhou dobu nepřirozené odtokové poměry, dochází 

k průsakům a vzlínání a jen velmi pomalu se obnovuje režim podzemních vod. 

Pod pojmem rekultivace se skrývá aktivní obnova a tvorba půdního fondu v oblasti 

postižené důlní činností. Cílenou činností je vytvářena na výsypkách úrodná půda a to 

všemi dostupnými prostředky – technickými, biologickými, vodohospodářskými atd. 

V České republice provádět rekultivace a vytvářet finanční prostředky na jejich realizaci 

ukládá zákon č. 44/1989Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Při 

rekultivaci musí být respektovány nejen přírodní, ale i sociální a ekonomické podmínky 

v dané oblasti. Pro tento účel slouží plány obnovy krajiny, které se nazývají prognózy a 

generel rekultivací. Rekultivace v pánevní oblasti probíhá v souladu s hlavními zásadami 

funkčního využití území.  Důraz je kladen také na ekologickou vyváženost a stabilitu 

ekosystémů. Mezi nejúčinnější stabilizační prvky jsou řazeny výsadba lesů, parků, 

lesoparků a vodních ploch. Z důvodu ekonomické efektivity jsou zastoupeny vysoce 

produktivní formy, které umožní ekonomickou efektivitu pro občany. Dalším z důležitých 

aspektů je zdravotní a hygienická nezávadnost. Té se při rekultivaci dosahuje vhodným 

reliéfem krajiny, který je významný pro vytváření mikroklimatických a bioklimatických 

poměrů. Důležitá je také kvalita rekultivovaných půd, ve kterých by měly být zastoupeny 

bakterie, houby a další mikroorganismy, na němž závisí žádoucí koloběh látek a energií 

v rámci ekosystémů. Důraz je kladen také na odpovídajícím poměru rekultivační zeleně a 

v neposlední řadě i na vyrovnaných vodních poměrech. 

2.1     Rekultivační metody  

Rekultivační technologie je rozmanitá. Záleží především na povaze pozměněného 

území a na rekultivačním cíli, tedy z představy, jakou rekultivaci zvolit, aby tohoto cíle 

bylo dosaženo. Na daném území může vzniknout les, pole, ovocné sady, vinice, park, 
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vodní nádrž, zahrádkářská kolonie, rekreační centrum či biokoridor. Cíle mohou být 

rozdílné, ale existuje pro ně obecná technologie rekultivace. Během mnoha let se ve 

spolupráci s vědeckými pracovišti vypracovala a do praxe uvedla speciální soustava 

rekultivačních metod, které členíme do tří následujících skupin. 

Přípravná etapa rekultivací se skládá z průzkumných, koncepčních a projektových 

činností již během těžby a je zaměřena na vytváření vhodných podmínek pro vlastní 

rekultivaci. Při realizačních etapách rekultivací jsou úpravami území vytvářeny co nejlepší 

podmínky ve prospěch stanoveného rekultivačního cíle. Během těžby se vhodně umísťují 

výsypky v prostoru krajiny, udržuje se rovnováha mezi výsypkami vnitřními a vnějšími, 

jejich vhodné tvarování atd.. Po ukončení tvarování výsypek jsou zahájeny ty části 

technických prací, které upravují rekultivované území před zahájením biologických prací. 

Zemědělské kultury vyžadují důkladnější úpravy rozsáhlých ploch než plochy pro 

zalesnění, tam stačí upravit svahy do mírného sklonu, který zaručuje stabilitu a snižuje 

erozi půdy. Pro vodní plochy musí být vybrány a vymodelovány vhodné prostory.  

Provádějí se také úpravy vodního režimu, který zaručuje neškodný odtok srážkových 

vod nebo naopak zajištění zadržování vod formou rybníčků, poldrů či mokřadů. Ojediněle 

se provádí i závlaha (parky, zahrádky, ovocné sady). Zvláštní skupinou je 

vodohospodářská rekultivace, při které se provádí zaplavování zbytkových jam lomů, čímž 

vznikají lomová jezera. Této problematice se budu věnovat zvlášť v samostatné kapitole. 

Dále navazuje výstavba nových komunikací, které propojují rekultivované území s okolní 

komunikační strukturou. Komunikace jsou nezbytné pro řádné obhospodařování a užívání 

území.  

Dále navazuje skupina biologických rekultivačních úprav. Jedná se o tři podskupiny 

prací. Práce s lesními dřevinami (zakládání lesů, lesoparků, doprovodné zeleně atd.), práce 

se zemědělskými plochami, kdy jev rámci rekultivací obnovován zemědělský půdní fond 

tvorbou polí, luk, ovocných sadů či zahrádkářských osad, a práce spojené s rekultivační 

úpravou ploch určených přednostně k rekreaci a k využívání volného času (hřiště, 

sportoviště).  
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2.1.1  Zemědělské rekultivace  

Zemědělské rekultivace jsou v rámci Severočeských dolů a.s. řešeny jako tvorba 

polních kultur nebo jako zakládání ovocných sadů. Během dob, kdy převládala těžba 

hlubinná, se prováděly hlavně rekultivace poddolovaných pozemků. Zde se jednalo o 

narušení vodního režimu a někdy také o tvarově významné změny v terénu v podobě 

trychtýřových propadlin. V těchto případech byly nerovnosti terénu srovnávány zavážením 

nebo terénními úpravami. Z důvodu zamokření pozemků se provádělo také odvodnění.  

Poté následovaly agrotechnické práce od hnojení a úpravy pozemků, po výsev a sklizeň. 

Většina takto zrekultivovaných území však měla přechodnou životnost, neboť se 

rozkládala v blízkosti budoucích lomů. Z tohoto důvodu byla opětovnou těžbou 

znehodnocena.  

Zemědělské rekultivace výsypek se v prvních letech prováděly bez překryvu ornicí 

systémem přímé kultivace výsypkových zemin – obohacením povrchu o kořenovou hmotu 

bohatě kořenících zúrodňovacích plodin (trávy, jetel). Zkušenosti prokázaly, že touto 

metodou není možné dosáhnout tvorby úrodné půdy ani na zúrodnitelných výsypkových 

zeminách v horizontu 30 ti let.  

Během šedesátých let se proto přecházelo na finančně nákladnější tvorbu 

zemědělských půd, který se zakládá na důsledné úpravě povrchu a rozprostření vrstvy 

ornice, která byla sejmuta v předpolí lomu nebo na ploše budoucí výsypky a uložena. 

V oblasti Kadaňska na území budoucích Lomů Merkur a Březno – Libouš lomy a vnější 

výsypky zabíraly téměř výhradně velmi úrodné zemědělské pozemky se silnou vrstvou 

ornice, kde byly mimořádně hluboké vrstvy černozemního typu silné 0,6 až 0,8 m. Díky 

tomu bylo v oblasti Dolů Nástup Tušimice ornice nadbytek, takže se začala ukládat na 

desítkách míst po celém revíru. Vrstva ornice by měla být silná cca 50 cm, záleží také na 

kvalitě výsypkových zemin na jakosti ornice a cíli rekultivace. Důležitá je také meliorace 

výsypkových zemin (bentonity nebo slínovci) a dodatečná terénní úprava a odvodnění.  

Takto upravený terén umožňuje ukončit rekultivační cyklus pěti až osmiletým 

osevním postupem s převahou hluboko a bohatě kořenících osvědčených jetelotravních 

směsí. Během celého procesu se dbá na zásady běžné agrotechniky, počínaje orbou a 

přípravou půdy, následuje hnojení, vápnění a sklizeň.  
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Rekultivační unikát ve formě ovocné plantáže se nacházel na výsypkách lomů 

Březno a Merkur, kde byl uživatelem rekultivovaných ploch hospodářský závod SEMPRA. 

Sady byly založeny po důkladné terénní úpravě svahů do stabilního sklonu a povážce 50 

cm silnou vrstvou ornice. Využity byly vesměs nízké tvarů a zákrsků s výraznou převahou 

jabloní s doplňkem višní a hrušní. 

 2.1.2  Lesnické rekultivace 

Zakládání lesních porostů v podmínkách Severočeských dolů je nejčastější možností. 

Vyplývá to z povahy výsypkových stanovišť, z nutnosti zvýšit podíl stromové zeleně 

v severočeské uhelné pánvi a z důvodu prospěšných funkcí lesů. Velkou část svahů ani 

nelze jiným způsobem rekultivovat. Pod pojmem lesnická rekultivace se skrývá především 

nově založené lesní porosty. Patří sem například i lesoparky, parky, doprovodná zeleň toků 

a komunikací atd.  

V počátečních letech rekultivačních procesů převládaly tendence podřizovat 

druhovou skladbu použitých dřev podmínkám na výsypkách, takže se používaly odolné a 

nenáročné dřeviny, hlavně olše, bříza, akát a topoly. Během dalších let se ve stále větším 

rozsahu věnovala pozornost úpravě a rozšiřování kvality stanovišť, což umožňovalo 

zařazovat do sortimentu výsadeb stále větší podíl ekologicky náročných a hospodářsky 

žádoucích cenných dřevin, jako např. javor, jasan, lípa, modříny a borovice. 

V potaz se však musely brát také nadměrné koncentrace průmyslových škodlivin 

v ovzduší (oxid siřičitý a popílek), neboť jehličnany jsou v porovnání s listnatými druhy na 

tyto škodliviny mnohem citlivější.  

Vedle úpravy stanoviště před výsadbou a co možná nejlepšího výběru druhý dřevin 

je nutné zaměřit se na zásady týkající se kvality sazenic a manipulace s nimi a dodržovat 

zodpovědnou výsadbu. Včetně následné péče.  Např. v blízkosti elektrárny Prunéřov se 

velmi dobře daří modřínu, dalšími druhy jsou dub, javor, borovice atd. 

Zalesňovány jsou především výsypky, kde půda pochopitelně dosahuje kvalit lesních 

půd. Proto se musí mimořádná pozornost věnovat sazenicím s bohatě vyvinutým 

kořenovým systémem. V praxi Severočeských dolů a.s. se osvědčuje celoplošná příprava 

pozemků před výsadbou. Provádí se jedno až dvouletým přípravných agrotechnickým 
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cyklem se zaoráním zeleného hnojení, organických hmot, aplikací melioračních zemin, 

elektrárenského popílků, slínovců atd. Téměř výhradně jsou zakládány smíšené porosty. 

Péče se skládá z dosazování nových stromků za uhnilé sazenice, okopávaní, přihnojování 

se a ochranou před zvěří. 

2.1.3  Vodohospodářské rekultivace 

Pro pánevní oblast byla typická přirozená akumulace vody v početných jezerech, 

mokřinách, močálech a bažinách. Největší plochu zde dříve představovalo Komořanské 

jezero, jehož původní plocha kolísala kolem výměry 56 km
2
.  Než nastalo jeho vysušení po 

roce 1831(nejvíce v letech 1833-1835) na příkaz knížete Ferdinanda z Lobkovic byla 

centrální část severočeské hnědouhelné pánve skutečným rájem rybářů. Vysoušení oblasti 

nastalo s hlubinou a především povrchovou těžbou. Povrchové vody jsou z této části 

odváděny a hladina vod podzemních se odčerpává, aby bylo možné v tomto prostoru těžit. 

Vedle zemědělských a lesnických způsobů rekultivační obnovy krajiny se na obnově podílí i 

hydrologické rekultivace, zejména v podobě nových toků, menších rybníků a nádrží.  

Odvodnění povrchu výsypek a svahů zbytkových jam 

Jedním z důležitých článků projektování a realizace sanačních a rekultivačních prací 

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

Pokud nelze dosáhnout požadované úpravy vodního režimu rekultivovaných ploch pomocí 

organizačních a agrotechnických opatření, je nutno aplikovat technická protierozní opatření, 

které spočívají v technickém urovnání povrchu a výstavbě odvodňovacích prvků.  

 Příkopy = budují se jako otevřené, nezpevněné či zpevněné, většinou s příčným 

profilem tvaru lichoběžník a to v návaznosti na přirozenou a umělou hydrickou síť. Již při 

navrhování sklonu příkopu a jeho profilu se vychází z požadovaného odvedení kulminačního 

průtoku a zajištění nezanášení. Výpočty se stanovují pomocí hydraulické rovnice pro průtok. 

 

 Průlehy = průlehování pozemků je považováno za jedno z nejvýznamnějších opatření 

a to zejména na orné půdě. Jedná se o rozdělení dlouhého svahu příčnými průlehy na řadu 

menších, vzdálenosti jsou závislé na hydrologické charakteristice půd, sklonu pozemku, 

úhrnu a intenzitě přívalových dešťů. K zasakování vody stékající po povrchu slouží průlehy 

s malým podélným sklonem, přičemž však je možné podpořit drenáží vedenou v ose průlehu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%AD%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_z_Lobkovic
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Pokud tvoříme průlehy s větším klonem, musí být trvale zatravněny a slouží k odvádění po 

povrchu stékající vody. Sběrné průlehy jsou obvykle zaústěny do zatravněných údolnic nebo 

zpevněných příkopů.  

 

 Terasy = extrémně svažité pozemky o sklonu více jak 20% lze chránit před erozí 

terasami. Budují se jako zemní terase, kde sklon tvarovaného svahu je dán přirozenou 

soudržností zeminy a je zpevněn vegetačně (osetí trávou, osazení keři) či jako terasy 

s opěrnými zdmi.  

 

 Retenční nádrže, poldry = jsou budovány v případě potřeby za účelem odtoku vody a 

zachycení erozního sedimentu. Výhodnější jsou tzv. suché nádrže – především s ohledem na 

kvalitu vody, jejichž dno i svahy bývají zatravněné. Vodohospodářskou funkce plní tyto 

objekty většinou pouze v období vysokých odtoků. Navrhování, výstavba, rekonstrukce a 

provoz nádrží s celkovým objemem větším než 5000 m3 se řídí normou ČSN 75 24 10 – malé 

vodní nádrže.  

 

1) Sanační odvodnění  

Sanační odvodnění jsou prvky na bočních svazích, které odvádí organizovaně mělkou 

podzemní vodu z kvartérních propustných vrstev mimo svahové partie. K těmto účelům se 

využívají především drény a kamenná odvodňovací žebra.  

 Drény = řeší se především pomocí perforovaných trub se štěrkovým zásypem, pro 

zamezení vyplavování jemných částic z  kvartér vrstev je využívána geotextilie.  

 

 Kamenná odvodňovací žebra = je jedním ze sanačních opatření, která se využívají na 

svazích, pokud je stabilita svahu narušena vlivem mělké podzemní vody. Plní funkci nejen 

odvodňovací, zároveň i stabilizační a navrhovány jsou k zajištění trvalé stability. Na základně 

hydrogeologického průzkumu je následně navržen profil a hloubka žeber. Je nutné 

základovou spáru navrhnout do únosné podložky. Na vrchní části je výplň prováděna 

netříděným kamenivem, ve spodní části může být řešena například demoličním materiálem 

(bez cihelného zdiva). Oddělení povrchová a podzemní vody od rekultivační vrstvy je 

prováděno fólií či geotextilií. K převrstvení slouží kvartérní zeminy a pro zabránění 
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povrchové eroze se využívá ozelenění zatravněním a výsadbou zeleně. V případě, že je 

navržen systém odvodnění na principu několika žeber, je svedení takto odváděných vod 

řešeno tzv. svodným drénem mimo sanovanou oblast.  

 

2) Převedení vod  

 Jde o obnovu vodního režimu, případně o zpětná provedení přeložených toků (mimo 

povodí) do řešené oblasti. Mezi tyto opatření je budování přítokových koryt a kanálů ve 

smyslu platných zákonných opatření. 

2.2   Rekultivace na Tušimicku 

Území Dolů Nástup Tušimice se nachází v jižní části pánve v bývalém okrese 

Chomutov. Těžební lokalita důl Libouš je z časového hlediska nejmladším novodobým 

lomem. Místní výsypky jsou tvořeny z větší části z šedých jílů, které jsou dobře použitelné 

pro rekultivace.  

V současné době je aktivní pouze lom Libouš, kde se těží povrchovým způsobem. 

Velkolom se rozkládá mezi městy Chomutov a Kadaň a je součástí Severočeských dolů 

a.s.. Vytěžené uhlí zásobuje především elektrárny Tušimice a Prunéřov, které vlastní ČEZ. 

Výsypka Merkur o výměře 800 ha se nachází mezi elektrárnou Tušimice, Kadaní, 

obcí Prunéřov a jižními svahy lomu Libouš. Mírné svahy a vhodné výsypkové zeminy jsou 

ideálními předpoklady pro zemědělskou rekultivaci. Právě na této výsypce vznikl v letech 

1980-1988 největší areál ovocnářských rekultivací o výměře 112 ha.  Zbývající plocha této 

zemědělské rekultivace je obhospodařovaná Zemědělskou školou Kadaň. Na tuto 

rekultivaci navazují plochy lesnických rekultivací, které jsou v různém stupni 

rozpracovanosti.  

V okolí Kadaně je realizovaná lesnická rekultivace ve formě příměstského parku, 

který slouží obyvatelům města k procházkám a poznávání rekultivačních dřevin, které jsou 

zde zastoupeny v širokém sortimentu.  

Výsypka Březno o výměře 600 ha se nachází mezi Nechranickou nádrží, 

elektrárnou Tušimice a svahy lomu Libouš. Upravený terén umožňoval ve větší míře 

využít zemědělský způsob rekultivace. Díky Nechranické nádrži, která vytváří vlhčí 
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mikroklima, se zde opět velmi dobře daří ovocnářské rekultivace o výměře 50 ha. Zbytek 

zemědělské rekultivace o výměře 220 ha byl úspěšně využit pro vyzkoušení meliorační 

metody zlepšení fyzikálních vlastní půdy elektrárenským popílkem (vliv různých dávek 

popílku na různé druhy zemědělských plodin). Dále navazují lesnické rekultivace, 

hodnotné dřeviny musí být chráněny v oplocenkách, neboť stavy srnčí zvěře a zajíců jsou 

zde vysoké.  

Tabulka č. 3 

Rozložení zájmových území na  DNT v ha k 31. 12. 2010         

Plochy ha % 

ukončené 3556,86 27 

rozpracované 3049,07 23,2 

provozní 5373,71 40,8 

bude dotčeno 1188,43 9 

celkem 13168,07 100 

                 [4] 

 

Graf rozložení zájmových území rekultivací na DNT.[4] 

Rekultivační akce jsou zajištěny dodavatelským způsobem specializovanou dceřinou 

společností SD - Rekultivace, a.s., která zajišťuje veškeré rekultivační práce pro skupinu 

Severočeské doly. 

 Kontrola prací je pravidelně prováděna pracovníky rekultivací a během kontrolních dní 

také zástupci státní správy a zástupci obcí a měst, v jejichž katastru se rekultivační práce 

provádějí. Ukončené akce jsou předmětem předávacích řízení na základě metodických 

pokynů Ministerstva životního prostředí České republiky.[4] 
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3. Možnosti hydrické rekultivace a její vazba na okolí - jezero Libouš 

Lom Libouš se rozkládá na nejzápadnější části severočeské hnědouhelné pánvi. 

Tento lom nepočítá s překročením územních ekologických limitů. Lom Libouš je součástí 

tzv. kadaňsko-chomutovské oblastí, která není prostřednictvím stařinového systému 

propojena s centrální částí revíru. Zbytková jáma lomu bude zatápěna vodou, vzhledem 

k výše uvedenému nebude nutné uhelnou sloj po skončení těžby těsnit proti úniku vody 

z jezera.  

Po roce 2000 byly zhotoveny různé varianty konečné kóty hladiny vody v jezeru. 

V rozhodnutí byla zvolena varianta s jezerem průtočným (kóta hladiny 275,2 m n. m.).  

Okolí zbytkové jámy nemá dostatek zdrojů vody pro napouštění, z tohoto důvodu byl 

zvolen jako hlavní zdroj vody řeka Ohře. Voda bude čerpána z čerpací stanice Rašovice, 

odtud přiváděna Podkrušnohorským přivaděčem, přičemž zdroj vody bude doplňován 

vodou z krušnohorských potoků.  

Tabulka č. 4 

Bilance vody jezera Libouš 

Plocha jezera 945,1 ha 

Ø roční výpar z volné hladiny 714 mm 

Plocha podpovodí jezera 3311,24 ha 

Koeficient odtoku (nezapojená vegetace) 0,25 

Koeficient odtoku (zapojená vegetace) 0,15 

Roční úroveň výparu z volné hladiny 6,748 mil. m3 

Roční spad na hladinu jezera 5,198 mil. m3 

Přítok z podpovodí(koeficient odtoku 0,15) 2,732 mil. m3 

Přítok z podpovodí(koeficient odtoku 0,25) 4,553 mil. m3 

      [5] 

 

Z těchto údajů vyplívá, že při nezapojené vegetaci bude přebytek vody ve srážkově 

průměrném roce v jezeru 3,003 mil. a při plném zapojení vegetace 1,182 mil. m3. Uvedené 

přebytky využijeme pro dotaci potoka Hutná. Přebytky vody v jezeru po jeho napuštění by 

měly být dostačující pro zajištění minimálního Průtoku Hutné, i přesto je nutné počítat 

s mimořádnou dotací Hutné z krušnohorských potoků přes Háčku.  



Karel Tax;  Hydrická rekultivace na Dolu Nástup Tušimice 

 

 
 

18 
2013 

 

3.1.  Napouštění jezera 

Jako hlavní zdroj napouštění jezera zbytkové jámy je řeka Ohře čerpáním na ČS 

Rašovice do Podkrušnohorského přivaděče, dále potokem Hačka vybudovaným příkopem 

do zbytkové jámy nebo přímo z Podkrušnohorského přivaděče přes výsypky příkopem dále 

do jezera. Mimo vody z řeky Ohře se počítá také s využíváním vody z krušnohorských 

potoků, neboť se jedná o vodu gravitační – není zpoplatňována ve smyslu vodního zákona. 

Předpokládá se poměr objemu vody použité z Ohře proti objemu vody z krušnohorských 

potoků 10:1. Jako poslední zdroj napouštění je voda z vlastního podpovodí jezera zbytkové 

jámy, kdy varianta průtočného jezera předpokládá její neomezené využívání. Ve všech 

uváděných variantách se předpokládá průměrný objem napouštění vody z řeky Ohře 

1m3/s. rychlost napouštění je důležitá pro příznivý vývoj optimální kvality vody a omezení 

nepříznivého vlivu abraze způsobené vlnobitím na nezpevněné břehy v průběhu 

napouštění.  

3.2.  Doba napouštění 

Tabulka č. 5 

Základní údaje o jezeru Libouš 

Plocha jezera  945,1 ha  

Objem vody 257,165 mil. m3  

Plocha podpovodí  pro napouštění 3 311,24 ha  

                          [5] 

Tabulka č. 6          

Zjednodušený výpočet napouštění jezera Libouš 

 

Ø objem vody čerpané z řeky Ohře 1,0 m3/s 

Ø množství vody z krušnohorských potoků 0,1 m3/s 

Ø přítok z podpovodí (především krytí výparu z volné hladiny) 0,1 m3/s 

celkem k napouštění 1,1 m3/s 

                       [5] 

Průměrný přítok z podpovodí je vypočten podle průměrných srážek (550mm/rok), 

průměrného koeficientu odtoku (0,25), zprůměrovaného výparu z volné hladiny při jejím 

nastoupávání a změně poměru mezi velikostí jezera a plochou podpovodí (orientační 

údaje). Na základě varianty průtočného jezera při objemu vody 257,165 mil. m3 lze 

přepokládat dobu naplnění jezera cca 7 let. [5] 
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3.4 Vývoj kvality vody v jezerech zbytkových jam  

U jezer zbytkových jam se předpokládá jejich mnohostranné využití, a to zejména 

s ohledem na krajině estetické prvky a útvary posilující územní systém ekologické 

stability, zároveň k provozování sportu a rekreace, koupání, sportovního rybaření, stejně 

tak jako objekt pro rozvoj malého a středního podnikání. [2] Velké vodní nádrže však 

mohou působit jako bariéry bránící migraci organismů, zejména zvěře. Další úlohou jezera 

bude zachycování vody, která může být využívána v budoucnu pro zemědělství, průmysl, 

ale i pro občany, a to jako užitková, případně i jako voda pitná. Naposledy mohou jezera 

pozitivně ovlivňovat klimatické podmínky. 

Pro všestranné využití vody musí kvalita vody v jezeře odpovídat příslušnému 

standardu. Zásadním momentem pro hodnocení kvality budoucích jezerních vod bude 

hodnocení stupně jejich eutrofizace. Od ostatních povrchových vod rybníků a přehrad se 

jezera zbytkových jam liší zejména hloubkou a průtokem. Jedná se o stagnující vodu, u níž 

je možno regulací přítoku a odtoku a dalšími prvky částečně ovlivňovat její fyzikální, 

chemické a biologické vlastnosti.  

Při analýze vývoje kvality vody v jezerech zbytkových jam vycházíme mimo jiné 

z předpokladu, že v mírném podnebním pásu dochází v letních měsících k ustálení horní 

prohřáté vody (epilimnion), vrstvy s rychlým poklesem teploty vody (metalimnion) a 

spodní studené vrstvy (hypolimnion). [2] Právě v horní světlem protkané vrstvě s vyšší 

teplotou probíhá primární produkce. Určitá část vytvořené organické hmoty klesá ke dnu a 

rozkládá se v hypolimnionu, přičemž se spotřebovává kyslík. Spolu s tím tyto 

sedimentující částice odnášejí fosfor z epilimnionu a tak omezují další primární produkci. 

Během jarních a podzimních měsíců dochází v našich zeměpisných šířkách 

k promíchávání prakticky celé vrstvy vody a tím k obohacení hypolimnionu kyslíkem a 

naopak horních vrstev vody živinami, zejména fosforem. 

Vývoj kvality vody v jezerech zbytkových jam bude závislý na působení velkého 

množství vnitřních i vnějších faktorů a bude výslednicí fyzikálních, chemických a 

biologických procesů, které budou probíhat nejen při napouštění jezer, ale i po jejich 

napuštění.  Důležitá bude především kvalita a množství napouštěcí vody, kterou bude 
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ohrožovat nadměrné okyselení a eutrofizací (v podkrušnohorské hnědouhelné pánvi), u 

některých neprůtočných jezer i potencionální množství jejich zasolení.  

3.4       Abraze způsobená vlnobitím 

Vítr působí na vodní masu a tím dochází ke změnám morfologie jezera. Přetváření 

břehů ovlivňuje celá řada faktorů: 

 Parametry vodní plochy, jako jsou tvar břehové linie, velikost vodní plochy, situování 

posuzované části břehu 

 Morfologie okolního terénu – závětří, hloubka místa pod okolním terénem 

 Charakteristika vzdušného proudění  

 Morfologie dna a břehů 

 Geomechanické vlastnosti hornin tvořící dno a břehy jezera 

 Délka zámrazu hladiny 

 Doba působení vlnové abraze v posuzované části břehu 

 Kolísání hladiny atd.  

Přesná prognóza deformace břehů tak není možná, lze stanovit pouze odborný 

odhad účinků vlnové abraze podloženými matematickými výpočty – odhad možné 

deformace břehů a technické a ekonomické doporučení týkajících se efektivních 

ochranných opatření jako jsou terénní úpravy, zmírnění sklonu svahu, opevnění atd.  

Dalším cílem bude také vytyčení problémových úseků břehů, a to s ohledem na možné 

deformace břehů, nebo s ohledem na možnost ohrožení stability svahů na břehovou linii.  

Základní údaje charakterizující budoucí jezera v závislosti na úrovni hladiny jsou: 

 Tvar vodní plochy 

 Plocha vodní hladiny 

 Celkový objem vody v jezeru 

 Délka břehové linie, která závisí na konečné úpravě dna a břehů při provádění hrubých 

terénních úprav při stabilizujících úpravách  

 Efektivní délka rozběhu větru pro jednotlivé směry 
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„Parametry vln a jejich energie jsou posuzovány pro konečnou úroveň hladiny vody 

na řadě charakteristických vybraných stanovišť rovnoměrně rozmístěných po obvodu 

budoucí vodní plochy ve zbytkové jámě. Určování základních parametrů vln se provádí 

podle ČSN 75 0255 – Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích. 

Vypočítávají se parametry větrových vln pro jednotlivá stanoviště na základě údajů větrné 

růžice.[2] Velmi výrazné negativní účinky mohou vznikat na svazích výsypek na návětrné 

straně.  

Přetváření břehů je tedy ovlivňováno výše uvedenými faktory. Dále mezi tyto 

faktory patří vlastnosti zemin ve vztahu odolnosti k abrazi. Provedená měření na vodních 

nádržích prokazují, že do sklonu svahu pobřežní části 1:20 se vlnová abraze zřetelně 

neprojevuje a nelze rozlišit ovlivnění petrografickou příslušností hornin.  Při splnění této 

hodnoty sklonu se vytvářejí plážové pobřežní plošiny, na které nemají znatelný vliv žádné 

faktory způsobující abrazi. Při tomto sklonu břehu končí vlnění vodní hladiny výběhem 

vlny na svahu břehu. Pokud z prostorových, technických nebo ekonomických důvodů 

nelze břehovou linii takto vytvarovat, je nutno její stabilitu zajistit vhodnými ochrannými 

opatřeními.  

 Technická ochrana břehů: opevnění a obklady břehů s použitím kameniva nebo 

stavebních prvků (panely, dlaždice), opěrné zdi, kamenné záhozy, gabiony. 

 

 Biologická ochrana břehů: osázení břehů rákosem, vrbami, olšemi nebo kombinací 

těchto způsobů (vysazené sazenice, které  jsou vystaveny dlouhodobému působení vln 

špatně  zakořeňují  a vymírají). 

 

 Biotechnická ochrana břehů: jak ukazují zkušenosti z provozování nádrží, ochrana 

břehů pomocí vegetace je možná a účinná pouze na březích o mírných sklonech, ale 

účinek proti vlnám vyšší intenzity je neuspokojivý. Další z ekonomicky i technicky 

nejnáročnějších prací je ochrana břehové linie proti vodní abrazi. Ta se zpravidla 

provádí technickými prostředky či biologickými, nebo kombinací obou těchto 

způsobů.  Již při projektování jezera zbytkové jámy je nutno prověřit vazbu břehové 

linie na uspořádání svahů a plošin konečného stavu vyplývajícího z projektovaného 

báňského řešení. Podle toho lze pak doporučit úpravu báňských postupů, které by 
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například umožnily, aby břehová linie nekončila ve svahu řezu na těžební straně lomu 

nebo ve svahu etáže výsypky, ale na některé z plošin. 

3.5      Popis současného stavu řešené lokality 

V předmětné zájmové lokalitě, kterou tvoří stávající tři svrchní výsypkové svahy se 

v současné době nachází pod patou každého z těchto svahů mělký neopevněný 

odvodňovací příkop miskovitého tvaru, který svádí vodu východním směrem prakticky 

podél celé délky severních svahů až k severovýchodnímu okraji dobývacího prostoru. 

Délka těchto stávajících příkopů je enormně veliká, spád zanedbatelný a průtočný profil 

vzhledem k velikosti jejich dílčích povodí při přívalových deštích nedostatečný. Jednotlivé 

lavice cca šířky 30-40m jsou ukloněny od nefunkčních příkopů, proto veškerá voda 

z těchto ploch stéká po svahu a svah tím velmi eroduje. Svahy jsou dlouhé cca 25-30m, ve 

sklonu 1:4 osety hydroosevem a zalesněny hluboko kořenícími stromy a keři., taktéž pláně. 

Předmětná lokalita je o přibližné rozloze cca 25 ha a nachází se v blízkosti severní hranice 

dobývacího prostoru Tušimice, cca 1km jižně od jižního okraje obce Málkov. 

3.6 Návrh řešení hydrické rekultivace 

3.6.1   Hrubé terénní úpravy ( HTÚ) 

 V rámci HTÚ navrhuji přespádování plání směrem k nově vybudovaným 

opevněným příkopům ve 3% spádu z důvodu zachycení maximálního množství srážek a 

zamezení erozi svahů. Veškerý vytěžený materiál bude ukládán na vnitřní výsypku  lomu. 

3.6.2 Nově navrhnuté příkopy 

Příkop A: 

 Příkop „A“ je dlouhý 960m ve staničení 705m od ZÚ navrhují  rozvodí z důvodu 

minimálních výkopových prací, aby se co nejvíce kopíroval současný terén. Na ZÚ a KÚ 

příkopu navrhuji lapač splavenin. Lapač je určen k zachycení hrubých i jemných nečistot a 

sedimentů. Tvar profilu příkopu je lichoběžník o šířce dna 0,6m a sklony svahů 1:1,5. 

Příkopové dno bude v celé délce opevněno vegetačními tvárnicemi TBM 16-60. Tvárnice 

bude uložena do betonu kvality B20 na separační geotextílii TS 30. Na svahy příkopu bude 

taktéž použita vegetační tvárnice TBM 16-60 stejným postupem montáže jako u dna na 
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výšku 0,4m od tvárnic dna. Otvory v tvárnicích budou zasypány štěrkovou frakcí 

16/32mm. Svahy nad opevněním budou dosypány ornicí a osety. V místě každé změny 

spádu bude vybudován betonový stabilizační práh na celou výšku opevnění z důvodu 

zamezení pohybu vegetačních tvárnic. Do prahu budou zabetonovány lomové kameny 

s výstupy min. 0,15m nad práh pro čeření vody a zpomalení toku. Tento příkop je na 

západě přes lapač splavenin napojen na kolmý svodový příkop „D“, který je napojen na 

příkop „C“ a na východě na kolmý svodový příkop „E“, který je zaústěn do HČS na dně 

lomu. 

Příkop B: 

 Příkop „B“ je dlouhý 880m. Způsob opevnění bude stejný jako o příkopu“A“ a 

bude zaústěn do kolmého svodového příkopu“E“ přes lapač splavenin. 

Příkop C: 

 Trasa příkopu „C“ vede pod třetím svahem pro který je navrhována úprava. Příkop 

je dlouhý 1100m. Způsob opevnění je stejný jako u předcházejících příkopů a je napojen 

přes lapač splavenin do kolmého svodového příkopu „E“. 

Příkop D: 

 Tento příkop spojuje příkopy „A“ a „C“ na západní části. Příkop bude opevněn také 

vegetační tvárnicí TBM 16-60, ale na svazích budou tvárnice do výšky 1,0m nad dno tzn. 

bude použito 2ks. Délka příkopu je 15,0m. Na tomto příkopu budou provedeny 3ks 

betonových prahů. Ve staničení 0,00-7,50-15,00m. 

Příkop E: 

 ZÚ tohoto příkopu je východní KÚ příkopu „A“. Tento příkop je hlavním 

svodovým příkopem řešené oblasti. Příkop bude opevněn také vegetační tvárnicí TBM 16-

60, ale na svazích budou tvárnice do výšky 1,0m nad dno tzn. bude použito 2ks. Délka 

příkopu je 455m. Stabilizační zajišťovací prahy budou provedeny v každém napojení 

příkopu, změně spádu. Do vegetačních tvárnic ve dně budou zabetonovány lomové 

kameny min. výšky 0,15m. Při pokládce druhé řady tvárnic je potřeba dodržovat převázání. 

Na pláních bude proveden vždy jeden hospodářský přejezd pro možnosti údržby zeleně. 
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Hospodářský přejezd bude z železobetonových trub Ø 800mm a ukončeny 2ks betonových 

čel. Čela budou vyčnívat 0,2m nad okolní terén ukončena zákrytovými deskami. Při 

pokládce druhé řady tvárnic je potřeba dodržovat převázání. 

Zhodnocení řešení: 

Takto provedené příkopy jsou velmi vhodné pro budoucí napouštění jezera pomocí důlních 

vod a pro zajištění stability závěrných rekultivovaných svahů. 

 

              

Obr.1    Vegetační tvárnice TBM 16-60                 Obr.2  Příklad realizovaného příkopu  

  
Obr. 3 příklad realizovaného příkopu na SU 
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Závěr 

Po ukončení těžby zůstane na území podkrušnohorských hnědouhelných pánví 8 

zbytkových jam, z nichž řada bude mít plochu větší než 1000 ha a hloubku i přes 150m. Je 

několik variant, jak tyto rozsáhlé prostory zrekultivovat. Zasypání skrývkovým materiálem 

je velmi náročné na materiál, neboť by se v souhrnu jednalo o několik miliard m3 

materiálu, a dále by se musely rozebírat již rekultivované výsypky. Tzv. suchá varianta je 

také velmi náročná na technické vybavení a finanční prostředky. Z těchto důvodu je suchá 

varianta realizovatelná jen ve zcela mimořádných případech. Varianta bez zpětného zásypu 

je přijatelná, zde by se muselo realizovat trvalé čerpání vod z hlubokých prohlubní.  

V podmínkách severočeské i sokolovské pánve byla prokázána vhodnost zatopení 

ve většině případě zbytkových jam. Pro optimalizaci procesu zatápění je však nutno řešit 

celou řadu problémů, z nichž mnohé jsou unikátní i z pohledu zahraničních znalostí a 

zkušeností. V případě zatopení zbytkové jámy Libouš již můžeme čerpat zkušenosti z již 

zatopených jam, jako je např. Lom Medard-Libík, kde bude napouštění ukončeno v roce 

2013. Jedním z problémů je vyřešení kvality vody v nově vytvářených umělých jezerech, 

zajištění trvalé stability svahů, zabránění abrazi břehů, komplexní hydrogeologická 

problematika atd.  

Nově vzniklé jezero bude poskytovat mnohostranné využití, mělo by zároveň plnit 

funkci ekologickou, sportovně rekreační i sociálně ekonomickou. Zajištění všech těchto 

funkcí vyžaduje vytvoření optimálních podmínek, včetně investičních pobídek. Jezero 

bude zároveň velkou zásobárnou vody, která budou sloužit jak pro průmyslové, tak pro 

zemědělské využití.  

Aby voda v jezerech zbytkových jam mohla být všestranně využita, musí splňovat 

určitý stupeň kvality a odpovídat příslušnému standardu. Česká republika nemá pro 

takováto jezera platnou normu. V první fázi napouštění zbytkové jámy kvalita vody 

v jezeře nebude odpovídat kvalitě napouštěcí vody, ale bude horší vzhledem k velké styčné 

ploše mezi vodou, dnem a svahy nádrž, kvalitu budou snižovat také výluhy ze zemin. 

Postupně těchto vlivů bude ubývat a v nádrži začnou intenzivněji působit vlastní fyzikální, 

chemické a biologické procesy vedoucí ke zlepšení kvality vody. Průběh procesů ve vodě 
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jezer zbytkovým jam bude důležitá také teplotní stratifikace, které ovlivňuje promíchávání 

vody. Zásadní je také koncentrace kyslíku ve vodě v závislosti na teplotě a hloubce jezera.  

Vlastní vývoj kvality vody v nádržích zbytkových jam bude ovlivňovat působení 

velkého množství vnitřních i vnějších faktorů, stěžejní je především kvalita a množství 

napouštěcí vody. Kvalita vody z Ohře je dobrým předpokladem pro úspěšný vývoj kvality 

vody v jezeře. Předpoklad vývoje vody nelze paušalizovat a proto i k řešení kvality vody 

v jezeře Libouš se bude přistupovat individuálně.  

Návrh zpracování hydrické rekultivace lomu Libouš se opírá o předpokládaný 

konečný stav lomu po jeho vyuhlení. Proto jsou projektovány báňské postupy průběžně 

s požadavky na konečné tvarování a využití území, zejména porubní fronty a tvarování 

výsypek při těžbě. Zohledňují se také geometrické požadavky na dosažení výsledné 

optimální kvality vody s ohledem na její předpokládané využití.  

Základní principy pro báňské projektování jsou: 

 Hluboká jezera 

 Vytváření mělkých, okrajových částí jezer 

 Morfologie dna i svahů jsou členitá (horizontálně i vertikálně), včetně členité břehové 

linie 

 Optimální sklon svahu břehové linie 1:20 

Tyto principy jsou velmi důležité z hlediska potřeb optimální kvality vody a pro 

zabezpečení trvalé stability svahů jezera při maximálním omezení účinků vlnobití. 

Nedílnou součástí jsou také ohledy na rekreační a sportovní využití. Neboť návrh hydrické 

rekultivace není nic jiného, než plán navrácení vytěžené plochy lidem a jejich následnému 

využití. 
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