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Anotace 

Tato práce uceluje přehled o procesu obnovy krajiny na území bývalých výsypek 

a její nenásilné provázání se stávajícím krajinným uspořádáním a potřebami regionu. Dále 

se zabývám popisem návrhů na budoucí zatopení zbytkové jámy po ukončení provozu 

lomu Bílina. Práce sleduje činnosti a potřeby revitalizace od samotného ukončení 

zakládání, přes odvodňování, zpevňování, volbu technologií i materiálů až po péči o novou 

vegetaci. Čerpáno bylo z generelu rekultivací, který je upřesňující fází plánu sanace a 

rekultivace. V závěru je zmíněna především náročnost organizace a technické zajištění při 

napouštění jezera, ale i ekonomická stránka této náročné etapy rekultivace.  

Klíčová slova: krajina, sanace, rekultivace, zatopení, výsypka, les, příroda, rostlinstvo 

 

Summary 

This document is a complete overview of the restoration of landscape on the 

territory where use to be a discharge chute in the past and its non-violent integration with 

an existing layout of the landscape and with the needs of a region.I also focused on the 

description of sugestions for future flooding of the rest of the hollow after completed 

operations in quarry Bílina. The document is concerning on the activities and neends of 

revitalization from finished estabilishment after drainage, reinforcement, choice of 

technologies and materials to care of new vegetation. All the informations were collected 

fom the generel of the recultivations, which is advanced phase of the plan for the 

remediation and recultivation. At the end of this document is mentioned especially the 

challenging organization and technical support by flooding the lake but also economical 

side of this difficult phase of the recultivation. 

Keywords: landscape, remediation, restoration, inundation, dump, wood, nature,        

vegetation 
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MŽP - Ministerstvo životního prostředí 

ŽP - životní prostředí  
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ÚVOD 

Regenerace krajiny a území dotčených hornickou činností je finální etapou 

veškerého báňského podnikání. Tato činnost je zajišťována společností Severočeské doly 

a.s. ve formě provádění sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou. Tímto současně 

splňují svoji povinnost uloženou zákonem. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství, v platném znění ukládá těžební organizaci povinnost zajistit 

financování a následné provedení sanace a rekultivace všech pozemků dotčených těžbou. 

Již v roce 1852 bylo ve starém horním zákoně rakousko-uherskou monarchií 

uloženo báňským „podnikatelům“, aby jimi postižené pozemky byly navráceny svému 

původnímu účelu využití. Již tehdy byly určeny způsoby, kterými má být škoda napravena. 

V roce 1908 byla v severních Čechách prováděna první organizovaná obnova pozemků 

v důsledku těžby. Rozvoj rekultivační činnosti, v pravém slova smyslu, v severočeském 

hnědouhelném revíru lze datovat od počátku druhé poloviny dvacátého století.  

Proces rekultivací má v severních Čechách velmi dlouhou tradici a díky tomu, že 

prošel různými fázemi vývoje legislativy, technických i biologických postupů, lze říci, že 

je v současné době na mimořádně vysoké úrovni.  

Ochrana životního prostředí je pro společnost Severočeské doly a.s. jednou 

z nejvýznamnějších priorit a proto náklady na ochranu životního prostředí každým rokem 

dosahují částky téměř 500 milionů Kč. Bilance rekultivací 2012 vykázala 159 ha nově 

zahájených rekultivací, 2 523 ha rozpracovaných rekultivací, kde pokračovala rekultivační 

činnost, 231 ha dokončených rekultivací, 600 tis. kusů sazenic vysázených během roku a  

96 ha ukončených lesnických rekultivací prošlo prořezávkou dle lesního hospodářského 

plánu. 

Cílem bakalářské práce bude provést rešerši ze Souhrnného plánu sanace a rekultivace, 

tedy popsat veškerou problematiku, činnosti a technické postupy provázející obnovu 

krajiny. 
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1 Plánování sanace a rekultivace 

1.1 Počátky rekultivační činnosti 

Na konci roku 1951 bylo v rámci zemědělského závodu SHD v Teplicích zřízeno 

rekultivační oddělení, v roce 1957 byla provedena dílčí reorganizace a zřízen Zemědělský 

a rekultivační závod SHD v Teplicích a v roce 1958 byla jeho činnost převedena do 

závodu pomocné výroby n. p. SHD Báňské stavby Most v Teplicích. Posléze během let 

proběhla celá řada dalších organizačních změn. Vznik základů „české rekultivační školy“ 

je datován do tohoto poválečného období (od r. 1952) v souvislosti se započetím provádění 

rekultivací a se vznikem prvního generelu rekultivací. V letech 1958–1960 vznikl na 

tehdejší dobu velmi pokročilý program rekultivační obnovy – Generel rekultivací, který 

byl průběžně doplňován o nové poznatky a zkušenosti. 

Pro dnešní evropské vnímání zahlazování následků báňské činnosti byl počátkem 

devadesátých let český přístup k rekultivacím vzorovým základem obnovy krajiny. Rovněž 

společensko-ekonomické změny, včetně změn legislativních, které proběhly, přinesly pro 

oblast rekultivací řadu nových kreativních přístupů. V mnoha zemích zabývajících se 

těžbou uhlí, ale i jiných nerostných surovin se výsledky a zkušenosti odborníků z Čech 

staly příkladem při tvorbě zásad a přípravě projektů pro obnovu krajiny. 

1.2 Úkoly rekultivace 

Těžba a s ní spojená činnost zasahuje do všech prvků krajinotvorby a základních 

složek krajiny ve vrstvách litosféry, hydrosféry, troposféry, pedosféry a biosféry, včetně 

složek sociálního prostředí s omezením sídelní a průmyslové zástavby a technické 

infrastruktury. Povrchová těžba zasahuje do složení zemské kůry v prostoru vlastního 

lomu, dochází k obrovskému přesunu hmot v prostoru těžby a zakládání vnějších i 

vnitřních výsypek. Vzniká nové složení terénu i charakter horninového prostředí. Cílem 

rekultivace je navrácení území zpět do produktivního využívání souborem sanačních a 
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rekultivačních prací technické a biologické povahy. Zahlazením ploch zdevastovaných 

báňskou činností je zajištěno navrácení funkce krajinného systému. V prostorech 

poškozených báňskou činností vznikají nová biocentra a biokoridory a území se zapojuje 

do původní krajiny. Je řešena problematika zahlazení zbytkových jam povrchových lomů. 

Mezi tradiční úkoly rekultivací patří vrácení prostoru do funkce zemědělských pozemků a 

kultur, lesních kultur, vodních ploch a toků, ale i území určeného k rekreačním či 

komerčním účelům.           

                                      

Obr. 1 Lom Bílina dnes           

                                           

Obr. 2 Jezero Bílina - vizualizace 
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Rezerva na sanace a rekultivace 

Ve snaze o minimalizaci a eliminaci vlivů těžby na životní prostředí vynakládá 

skupina Severočeské doly nemalé finanční částky na rekultivaci zasažených území i na 

investice do ekologie. Mimoto je povinna v průběhu každého roku tvořit rezervu na 

zahlazení následků hornické činnosti po ukončení těžby. V dlouhodobém horizontu vytváří 

nejen koncepční a technologické, ale i finanční předpoklady pro to, aby v budoucnosti, 

tedy po vyuhlení lokality, předala příslušným institucím celé území dotčené těžbou ve 

stavu odpovídajícím zásadám ochrany životního prostředí a potřebám daného regionu.[4] 
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1.3 Druhy rekultivací z pohledu krajinotvorby 

Obnova území po předchozí těžbě vychází z krajinného řešení souhrnného plánu 

sanací a rekultivací, kde je vhodně navrženo uspořádání krajinných prvků formou 

konkrétního provedení jednotlivých typů rekultivace. Činnost technické a biologické 

povahy je v procesu rekultivace realizována prostřednictvím čtyř základních druhů obnovy 

krajiny [4]: 

Zemědělská rekultivace 

Realizace se řídí zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) a 

povinností skrývky kulturních vrstev půdy. Technologický postup zemědělské rekultivace 

je dán požadovaným výsledkem, kterým může být orná půda, louka, pastvina a jiné druhy 

zemědělské rekultivace. Rekultivační osevní postupy jsou prováděny v období 2–6 let. 

 

                                                 

Obr. 3 Část Radovesické výsypky 
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Lesnická rekultivace 

Stala se prioritou v rekultivačním procesu s vazbou na mnoho specifických 

ochranných funkcí lesa. Realizace má dvě základní fáze. Těmi je příprava plochy a 

založení sazenic ve lhůtě 1–3 roky a pěstební péče v rozmezí 6–8 let. Vysazovány jsou 

přirozeně dřeviny domácího původu v povoleném složení. 

 

                               

Obr. 4 Střimická výsypka v roce 1999 

                         

Obr. 5 Střimická výsypka dnes 
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Vodohospodářská rekultivace 

Představuje vznik nového vodního režimu rekultivované krajiny formou stavebně-

technických opatření. V rámci těch menších vodohospodářských děl jsou budovány např. 

příkopy, drény, odvodní žebra, retenční nádrže za účelem regulace odtoku vody a 

zachycení erozního sedimentu. Respektují se vytvořené lokální deprese vody jako 

stabilizující ekologický prvek v krajině. Větší vodní díla jsou vytvářena z důvodu velké 

prostorové náročnosti a výškových rozdílů s vazbou na zaplavování zbytkových jam či 

velkých depresí pro účely příměstské rekreace a jiná využití.          

                              

Obr. 6  Hydrická část rekultivace Radovesické výsypky 

Ostatní rekultivace 

Výsledkem je funkční a rekreační zeleň. Při navrhování krajinotvorného řešení 

touto formou není používán způsob klasické lesní nebo zemědělské rekultivace, ale forma 

rozptýlené zeleně (roztroušená zeleň). Patří k významným krajinotvorným prvkům. 

Využívá se při tvoření například parků, sadovnických úprav, příměstské zeleně, začlenění 

rekreačních a sportovních ploch do krajiny, úpravě okolí průmyslových objektů a skládek a 

podobně. Důležitým rostlinným prvkem na rekultivovaných výsypkách je doprovodná 

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

krajiny jsou projektována i stromořadí podél cest a komunikací, polní lesíky a remízky, 

keře na erozně ohrožených svazích výsypek aj. 
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Obr. 7  Golfové hřiště v okolí vodní nádrže Barbora 

1.4 Legislativa v projektu rekultivace 

Projektová příprava veškeré rekultivace je zpracována v souladu se schváleným 

Plánem otvírky, přípravy a dobývání (POPD) a Souhrnným plánem sanace a rekultivace 

(SPAsR). 

Sanační a rekultivační práce na Dolech Bílina probíhají od roku 2011 podle nové 

dokumentace „Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030“. 

V souladu s požadavky uvedené legislativy vypracovaný plán respektuje podmínky 

ochrany zemědělského půdního fondu, požadavky na ekonomicko-technické a účelné 

zahlazení negativních důsledků hornické činnosti a důsledně dohlíží na obnovení funkcí 

krajiny v zájmovém prostoru [4].  

Podle ustanovení zákona ČNR č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horního zákona) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, slouží zpracovaný a aktualizovaný plán pro podání žádosti o 

schválení čerpání finanční rezervy na sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním 

Severočeských dolů, a.s. – Dolů Bílina pro rok 2012.  
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Obecná část plánu sanace a rekultivace vychází ze SPSaR a je přílohou k žádosti o 

vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a vynětí půdy z pozemků pro plnění funkce 

lesa – projednání s orgány MŽP a jinými dotčenými orgány. 

Plán sanace a rekultivace pro období platnosti POPD příslušných lokalit schvaluje 

báňský úřad po odsouhlasení MŽP, samosprávami obcí a dotčenými orgány státní správy. 

Podkladem pro schválení POPD je mimo jiné i posouzení vlivů na životní prostředí dle 

zákona č. 100/2001 Sb. Schválený POPD je nutnou podmínkou samotné těžby. Zpracování 

a projednání výše uvedené dokumentace předchází samotné těžbě. V průběhu těžby je 

postup rekultivací dále upřesňován [5]. 

Zvláštní plán rekultivace (generel rekultivací) je upřesňující fází sanace a 

rekultivace pro pětileté období. Vychází ze SPSaR, je podkladem pro zpracování 

projektové dokumentace a uvádí přehled zahajovaných, rozpracovaných a ukončovaných 

rekultivací. Po projednání s orgány státní správy ŽP a územního plánování je pro těžební 

organizaci závazný. 

Projektová (prováděcí) dokumentace sanace a rekultivace pro období realizace – 

dokumentace dle stavebního zákona k územnímu, stavebnímu a vodoprávnímu řízení v 

souladu s platnými předpisy – projednání s vlastníky pozemků, s dotčenými orgány státní 

správy (stavební úřad) a samosprávy.  

Provázání rekultivací a územního plánování 

Souhrnné plány sanací a rekultivací území dotčeného vlivem dobývání 

výhradního ložiska jsou jako součást dokumentace POPD koncepčním materiálem. 

Akceptují územně-plánovací dokumentaci a spolu se stanovisky dotčených orgánů státní 

správy, samosprávy, regionálního odboru ŽP a odboru územního plánování jsou závaznou 

podmínkou povolování hornické činnosti. Souhrnné plány sanací a rekultivací a plány 

rekultivací včetně dokumentace rekultivací jsou trvale v interakci s územně-plánovací 

dokumentací. 
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2 Provedení prací 

2.1  Popis stávající situace 

Zájmový prostor Dolů Bílina se rozkládá mezi Bílinou, Ledvicemi, Duchcovem, 

Lomem, Mariánskými Radčicemi a Braňany. Krajina na Bílinsku patří v důsledku těžby 

uhlí, ale i znečištěním průmyslovými podniky k nejvíce postiženým územím naší 

republiky. Způsob těžby povrchovým způsobem s kontinuálně pracujícími 

technologickými celky na uhlí (TC1) a na skrývce (TC2, TC 3), přinesl nemalou devastaci 

krajiny. Související přesun nadložních hmot může být ve svém konečném důsledku 

přínosem při tvarování krajiny a její následné rekultivaci a obnově. Může přispět k vyšší 

ekologické i užitné hodnotě oproti původnímu využití území před zahájením těžby. Území, 

na kterém se nachází lom Bílina se svojí vnitřní výsypkou a vnějšími výsypkami 

Radovesice a Pokrok, byla totiž před započetím těžby v podstatě rovina. Ta se rozprostírala 

mezi výběžky Českého středohoří a Krušnými horami.  

                          

Obr. 8 Lom Bílina s pohledem na Krušné hory 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Lom_bilina.JPG
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Z hlediska budoucí tvorby krajiny a přírody má lom dobré umístění, neboť při 

citlivém provedení sanačních a rekultivačních prací může být dosaženo významných 

ekologicko krajinářských i ekonomicko sociálních hodnot. Území lze přirozeným 

způsobem napojit na vrchy Kaňkov, Mnichovec a Červený vrch. Rovněž na území naváže 

zrekultivovaná Střimická výsypka, ke které se napojí budoucí jezero zbytkové jámy lomu 

Ležáky. V západní části bude rekultivovaný lom částečně navazovat na výsypku Růžodol. 

Z geologického hlediska se zájmové území Dolů Bílina nachází v mostecké části 

severočeské podkrušnohorské pánve. Podloží pánevních sedimentů tvoří pararuly a 

ortoruly krušnohorského krystalinika, které však v prostoru uhelného ložiska nevycházejí 

na povrch a při dalším postupu lomu Bílina nebudou zastiženy. Částečně zasahuje do 

severní části zájmového území i paleozoický křemenný porfyr. Na skalním podloží jsou 

uloženy slínovce a vápence svrchní křídy, které vycházejí na povrch jižně a východně od 

zájmové oblasti v okolí měst Bílina a Duchcov. Ve východní části zájmového území 

zasahuje do podloží svrchnokřídových a terciérních sedimentů teplický ryolit, který je 

spolu s bazálním pískovcovým vývojem křídových sedimentů významným 

hydrogeologickým vodním kolektorem. Tato tělesa, která jsou zdrojem teplických 

termálních vod, je nutné chránit před vlivy lomové těžby. Na křídových sedimentech jsou 

uloženy vulkanity, zastoupené především tufy, tufity, čediči, tefrity, bazanity. Souvrství 

podložních jílů a písků je tvořeno hlavně tufitickými jíly a jílovci, místy písky a pískovci, 

ojediněle uhelně jílovitými slojky. Uhelná sloj v podoblasti normálního vývoje mocná 20 - 

35 metrů. Bezprostřední nadloží tvoří 20 - 80 mocný jílovitý horizont. Uhelná sloj je na 

většině území jednotná, výškově značně diferencovaná a ve velké části plochy hlubinně 

nebo povrchově přerubaná [4]. 

Nadloží sloje o mocnosti až 200 m je tvořeno z větší části usazeninami tzv. 

bílinské delty náležející k vrstvám holešickým z menší části jílovými jezerními 

usazeninami libkovických vrstev. Těleso bílinské delty je povrchovým lomem Bílina 

odkrýváno v příčném směru. Z dosavadní dokumentace je zřejmé, že je tvořeno velmi 

složitým komplexem písčitých deltových těles, vrstev jezerních jílů a spleti písčitých 

výplní říčních koryt s lemy jílovitých nivních usazenin. Složitá geologická stavba přináší 

komplikace pro těžbu v podobě výskytu zvodnělých písčitých těles, obtížně dobyvatelných 
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těles pískovců a vrstev jílovců s výskytem pevných pelokarbonátových proplástků. Těžba 

ložiska probíhá ve směru východ - západ. Ze severu je ložisko omezeno řadou 

bezeslojných pásem, z jihu výchozem sloje v okolí bílinského zlomu a západní hranici 

ložiska tvoří administrativně stanovená linie - hranice dobývacího prostoru [8]. 

Obr. 9 Skrývkové řezy  

Hydrogeologicky je rozděleno zájmové území severočeské hnědouhelné pánve na 

tři části – východní, centrální a západní. Lom Bílina a jeho okolí se nachází v centrální 

části. Ta představuje hydrogeologicky nejproblematičtější část SHP. Její jižní a severní 

hranice jsou totožné s výchozem uhelné sloje. Hlubinnou těžbou přerubaná sloj je jedním z 

nejpropustnějších kolektorů. K nasycení uhelné sloje dochází jednak přímým vsakem do 

sloje u výchozů, jednak prostřednictvím nadložních a podložních písků, v některých 

případech i z krystalinika. 

javascript:window.close()
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Lom Bílina se nachází v prostoru, kde původně probíhaly trasy krušnohorských 

potoků. Hornická činnost si již dříve vyžádala rozsáhlé vodohospodářské úpravy ve vazbě 

na postup lomu Bílina a vnější výsypky Pokrok.  

Při zatápění zbytkové jámy lomu Bílina bude využívána část vody Radčického a 

Lomského potoka. Voda z ostatních potoků je pro účel zatopení gravitačně nedostupná, 

vzhledem k rozšíření výsypky Pokrok směrem na západ. Těleso této výsypky tvoří hráz 

mezi přeložkou Klášterského potoka a zbytkovou jámou lomu.  

Nejvýznamnější vodotečí v zájmovém území je řeka Bílina s průměrným ročním 

průtokem pod městem Bílina 2 410 l/s. 

Území lomu Bílina náleží do klimatické oblasti mírně teplé, mírně suché, pro 

kterou je charakteristická průměrná roční teplota vzduchu 7,6 °C, průměrný roční úhrn 

srážek 510 mm, z toho ve vegetačním období (duben až říjen) 363 mm a mimo vegetační 

období 147 mm. 

Koncepce rekultivace krajiny klade důraz hlavně na řešení rozsáhlých územních 

celků, zdůrazňuje prvky ekologické stability a snaží se realizovat takové způsoby, které 

umožňují plynulé včlenění rekultivovaných ploch do okolí. Aby byl dosažen optimální 

výsledek je nutná spolupráce báňských specialistů, hydrologů, hydrogeologů a 

geotechniků. Je nutné vyhodnotit také klimatická data řešeného území včetně jeho 

předpokládaného budoucího vývoje.  

Pro zhodnocení stavu krajiny narušené povrchovou těžbou uhlí je nutné provést 

její vyhodnocení. Vyhodnocením krajiny chápeme její současný stav v kontextu 

dlouhodobého vývoje se zaměřením, jak na ekologické funkce tzn. na toky energie, vody a 

látek v krajině, tak na další souvislosti.  

V podkrušnohorských pánvích se potýkáme s ojedinělou výzvou a přitom se 

snažíme vyvarovat chyb v obnově krajiny po těžbě, kterých se člověk dopustil jinde. Při 

strategii plánování obnovy a rozvoje tohoto území je jednou z priorit povinnost zajistit její 

vodohospodářské funkce.  
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Proto je velmi významná současná snaha o navrácení krajiny do původního 

funkčního režimu a snaha o zadržení vody v krajině a snížení rychlosti odtoků co možná v 

největší míře. I z tohoto důvodu je preferována tzv. mokrá varianta obnovy krajiny, 

respektující v historii krajiny její mokřadní podstatu. V jejím rámci provedený návrh 

funkčního využití uvádí konkrétní vymezení území např. pro plochy určené k volnému 

přírodnímu vývoji, ke vzniku mokřadů, zón lesoparků nebo rekreačních parků, ploch s 

volnou zelení, ploch vhodných k rekreaci a oddychu obyvatelstva, území doporučených k 

rozvoji drobného podnikání apod.  

Klimatické poměry v pánevních oblastech pod Krušnými horami byly a jsou v 

důsledku probíhající povrchové důlní těžby ovlivněny.  

Mezi základní činitele a procesy, které změnu klimatu v pánevních oblastech 

způsobují, je odstranění vegetace včetně půdního profilu na rozsáhlých plochách, což vede 

ke snížení celkového výparu jednak právě eliminováním evapotranspirace rostlin, ale také 

odstraněním zásoby vody v půdním profilu. Dalším činitelem je významný pokles hladiny 

podzemních vod následkem čerpání, takže přirozený oběh podzemní vody je znemožněn, a 

to vede k tomu, že i v území s existujícím půdním profilem voda infiltruje tak hluboko, že 

vylučuje vzlínání vody do půdy v době sucha či její výtok v nižších částech povodí.  

Při zaplavování zbytkových jam po těžbě je nutné vhodným způsobem tvarovat 

dna budoucích jezer, zajistit vhodnou členitost břehů, umožnit vývoj kompletního a 

funkčního litorálu. Samotná část napouštění představuje velmi důležitý mechanismus k 

dosažení přirozeného vývoje jezerního ekosystému. Při pomalém napouštění není reálné 

zamezit pozvolnému vyplavování látek z oxidovaného rozhraní mezi vodou nasyceným 

prostředím a prostředím okysličeným, ani zvýšenému riziku eroze břehů. Nedílnou součástí je i 

řešení propojení jezer s říční a potoční sítí v propojení s lučními nebo lužními společenstvy 

apod. 

Po aktualizaci SPSR lomu Bílina, vydané v prosinci roku 2006, došlo k 

podstatným změnám v báňských postupech lomu. Na základě usnesení vlády č. 1176 ze 

září 2008 byly upraveny územní ekologické limity pro lom Bílina, což si vyžádalo 

aktualizaci báňského řešení lomu i vnitřních výsypek. Z výsledků mimo jiné vyplývá, že z 
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důvodu napětí v bilanci výsypných prostor je nutné umístit významně větší objem hmot do 

prostoru přimykajícímu se ke svahům vrchu Kaňkov. To podstatně komplikuje vedení 

trasy přívodu vody do zbytkové jámy z řeky Bíliny a následně odvodu přebytečné vody z 

jezera do této řeky. Vznikla potřeba přehodnotit způsob napouštění jezera lomu Bílina. 

Proto před zpracováváním aktualizace SPSR pro rok 2011 bylo vyhodnoceno několik 

možností napouštění a odvodu přebytečné vody z jezera [4]. 

Napouštění jezera zbytkové jámy bylo v aktualizaci SPSR (12/2006) řešeno z 

řeky Bíliny, v ústí bývalého Radčického potoka do této řeky. Na řece bylo v plánu 

vybudování cca 1 m vysokého prahu (jezu), který měl zvýšit úroveň dna řeky na kótu 195 

m n. m. Odtud měla být voda odváděna do zbytkové jámy gravitačně čili samospádem. Byl 

předpoklad, že tímto způsobem bude možno napustit jezero na kótu cca 192 m n. m. 

Zbývající výška do konečné kóty jezera (200 m n. m.) měla být dopuštěna čerpáním z řeky 

Bíliny, využitím důlní stařinové vody, Radčického a Lomského potoka. Hlavním zdrojem 

napouštění do kóty 192 m n. m. by byla voda z řeky Bíliny posilovaná čerpanou vodou z 

Ohře.  

Parametry jezera  

- kóta konečné hladiny 200,0 m n. m.  

- plocha jezera 930,32 ha  

- objem vody v jezeru 706,072 mil. m
3 
 

- maximální hloubka 200,0 m  

- délka břehové linie 14 354,0 m  

Tyto parametry budou postupně upřesňovány při detailním řešení báňských 

postupů, zejména pro závěrečné období těžby.  

Roční bilance vody pro zatápění jezera  

- gravitační voda z řeky Bíliny 31,5 mil. m3  
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- gravitační voda z Radčického a Lomského potoka 3,0 mil. m3  

- důlní stařinová voda 5,0 mil. m3  

- celkem 39,5 mil. m3  

Doba zatápění  

- objem vody v jezeru 706,0 mil. m3  

- objem stařin a propustného nadloží, které bude nutno zatopit 60,0 mil. m3  

- celkem 766,0 mil. m3  

- předpokládaná doba zatápění 19 let  

Odvod přebytečné vody z jezera bude realizován k tomu zřízeným otevřeným 

kanálem, vedeným v trase uhelných odtahových dopravníků na jižní straně lomu, se 

zaústěním do koryta bývalého Radčického potoka a následně do řeky Bíliny. 

2.2 Koncepce sanace a rekultivace 

Aktuální koncepce rekultivace území po těžbě zdůrazňuje řešení velkých 

územních celků, zvýrazňuje prvky ekologické rovnováhy a má snahu realizovat takové 

způsoby, které umožňují včlenění rekultivovaných ploch nenásilně do okolního území. 

Jsou trvale hledány způsoby, kterými rekultivace území řeší nejen přírodní složku obnovy 

postiženého prostoru, ale aby i účinně přispěla k řešení otázek sociálně ekonomických.  

Moderním způsobem rekultivované plochy mají v území plnit funkci ekologickou, 

krajinně estetickou, sportovně rekreační i sociálně ekonomickou. Proto výsledný návrh 

řešení musí vycházet z komplexního posouzení báňsko-geologické, hydrogeologické, 

hydrologické, hydrochemické, hydrobiologické, geotechnické, ekologické a ekonomické 

problematiky.  
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Snahou je vytvořit vyváženou víceúčelovou krajinu s možností zemědělského 

využití, s možností vytvoření lesních porostů a rekreačních ploch v okolí  budoucího jezera 

Bílina. Vyvážený poměr polí, luk, lesů a drobných vodních ploch by měl vytvořit 

harmonický celek pro všechny současné i budoucí aktivity v území.  

Prostorové rozdělení jednotlivých druhů rekultivací se řídí zásadou účelnosti a 

funkčnosti celého plánovaného systému tak, že se snaží sdružit plochy pro 

obhospodařování do větších celků a zároveň umožňuje propojení ekologicky stabilnějších 

lesních porostů do souvislých pásů. Zemědělská rekultivace má být na plošinách dále 

doplněna rozptýlenou zelení plnící funkci větrolamů, remízků a doprovodné zeleně podél 

příkopů a komunikací.  

Komunikace a odvodňování na nově vzniklých plochách budou navázány na již 

existující dopravní a odvodňovací systémy. Návrh lokálního odvodnění a sítě cest, která 

má být zřízena v rámci technické etapy rekultivace, stanoví pro každou akci odpovídající 

projektová dokumentace.  

Předkládaný plán rekultivací vychází a čerpá hlavně:  

- z přírodních podmínek, především geografické polohy, finálního tvaru reliéfu 

daného báňským řešením, klimatu s ohledem na mikroklimatické odchylky dané hlavně 

expozicí konkrétních stanovišť, z kvality výsypkových substrátů a možností jejich 

meliorace zúrodnitelnými zeminami, které jsou v daném prostoru k dispozici;  

- ze sociálně-ekonomických podmínek, zejména z rozmístění a charakteru osídlení 

v okolí, z charakteru převažující hospodářské funkce okolní krajiny, z možností 

postrekultivačního využití zájmového prostoru.  

Návrh zohledňuje:  

- veškeré rozpracované rekultivace v zájmovém území (vnitřní výsypka, výsypka Pokrok) 

a navazuje na ně,  
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- zájmy obecné ochrany přírody, zejména vazby na územní systém ekologické stability,  

- zájmy okolních obcí obsažené v územně plánovacích dokumentacích s tím, že pokud jsou 

reálná technická řešení, umožňuje dostatečný prostor k realizaci,  

- podmínky správních rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, která byla vydána 

souvislosti s povolováním POPD na roky 2010 až 2030.  
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2.3 Projekt pro rok 2012 

Jak již bylo výše uvedeno, těžební, sanační a v neposlední řadě i rekultivační 

práce na Dolech Bílina organizuje a stanovuje nové POPD a nový plán sanace a 

rekultivace pro období 2010 – 2030. Výchozí parametry pro řešení sanací a rekultivací 

území dotčeného hornickou činností vycházejí ze Souhrnného plánu sanace a rekultivace 

území dotčeného hornickou činností na lomu Bílina pro postup do ÚEL podle usnesení 

vlády č. 1176/2008 a dalších souvisejících studijních a projektových prací.  

Podle této dokumentace se bude po ukončení těžební činnosti zbytková jáma lomu 

Bílina rozkládat v prostoru mezi Bílinou, Ledvicemi, Duchcovem, Mariánskými Radčicemi a 

Braňany (příloha č. 2). Tvar by měl být přibližně obdélníkový s největší délkou ve směru sever 

– jih cca 4,5 km a největší šířkou ve směru východ – západ cca 2,5 km. Jižní a západní svahy a 

západní část severních svahů zbytkové jámy budou tvarovány v rostlém terénu, východní 

svahy a východní část severních svahů zbytkové jámy budou tvořit sypané hmoty vnitřní 

výsypky.  

Jáma bude zatopena na kótu 200 m n. m. Takto vznikne vodní plocha o rozloze 

930,32 hektarů s průtokem do řeky Bíliny. Nezatopená část zbytkové jámy bude z části využita 

pro rekreační účely, částečně bude naplánována z pohledu posílení ekologické funkce. Z toho 

důvodu jsou na nezatopené části závěrných svahů naplánovány jako nejvhodnější především 

lesnické rekultivace. Rovinaté plochy v okolí břehů budou rekultivovány na zemědělské a 

ostatní plochy. Zemědělské plochy budou realizovány jako trvalé travní porosty, zatravněny 

budou i ostatní plochy. 

V období 2010 - 2030 se bude posouvat generální postup lomu Bílina a vnitřní 

výsypky západním směrem. Skrývkové a uhelné řezy lomu Bílina budou postupovat v linii, 

která na hraně 1. řezu přesáhne délku 4 km. Severní křídlo porubní fronty se bude 

přibližovat k bývalé obci Libkovice a k městu Lom, střední část k Mariánským Radčicím a 

jižní křídlo bude postupovat podél komunikace Braňany – Mariánské Radčice. Ve vztahu k 

předpokládanému ukončení těžby se v období do roku 2030 bude lom nacházet v pokročilé 

produkční fázi, proto nebudou k dispozici žádné uvolněné plochy k rekultivaci. 
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V severovýchodní části vnitřní výsypky bude do roku 2030 ukončeno zakládání. 

Zde jsou navrženy II., III. a IV. etapa rekultivace. Prostor budoucího dopravního koridoru 

spolu s navazujícím územím mezi Duchcovem a Ledvicemi bude zařazen do procesu 

rekultivace již okolo roku 2015. Aktuálně je v centrální části rozpracováno 251,34 ha.  

Konečné západní hranice postupu výsypky Pokrok bylo dosaženo v roce 2008 a 

její kapacita byla do konce února 2010 vyčerpána. Na celé uvolněné ploše výsypky byly v 

období 2009 až 2010 zahájeny rekultivační práce, v současné době je zde rozpracováno 

500,57 ha.  

Zakládání na Radovesické výsypce bylo ukončeno v červenci roku 2003. V 

předchozím období byla zahájena rekultivace celé plochy Radovesické výsypky. 

V současné době je zde realizován největší objem rekultivací, práce probíhají na celkové 

výměře 927,42 ha. 

Návrh rekultivace výsypky Pokrok a vnitřní výsypky vychází ze základů řešení a 

praktických zkušeností z již rozpracovaných akcí. Na svahy jsou opět voleny lesnické 

rekultivace, náhorní plošiny a vrchní etáže je jako nejvhodnější způsob zvolena rekultivace 

převážně zemědělská. Plochy v západní a jižní části vnitřní výsypky jsou vyčleněny pro 

zřízení zdejší přírodě blízkých lesních ploch. Sousedící rovinaté plochy v blízkosti Bíliny, 

Duchcova a Ledvic se doporučuje zatravnit. Drobné vodní plochy, které se přirozeně na 

území tvoří, budou zachovány a vhodným způsobem začleněny do tvořené krajiny, pokud 

nebudou narušovat stabilitu území.  

Plán rekultivačního řešení Radovesické výsypky (příloha č. 1) počítá s potřebou 

začlenit rozsáhlé výsypkové těleso do okolí a plnohodnotně jej využít. Velká pozornost 

musí být věnována zájmům ochrany přírody vzhledem k vazbě na chráněnou krajinnou 

oblast České středohoří.  

  V katastru obce Braňany bude po ukončení činnosti lomu Bílina zahájena ještě 

jedna rekultivační akce, a to realizace objektů pro napouštění zbytkové jámy z řeky Bíliny, 

a to o výměře 4,82 ha. V oblasti Střimické výsypky a v Teplické oblasti již nejsou žádné 

práce na rekultivacích plánovány.  
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Celkem tak budou v období do ukončení těžební činnosti lomu Bílina zahájeny 

rekultivační akce na výměře 2 584,48 ha.  

2.4 Navrhované možnosti rekultivace  

Zemědělská rekultivace  

V souvislosti se současnými složitými podmínkami pro zemědělskou výrobu je 

dnes velmi obtížné odhadovat poptávku po zemědělsky rekultivovaných plochách i 

z důvodu složitých pracovních příležitostí při jejich obdělávání. Nabízí se tedy otázka 

budoucího významu či smyslu zemědělských rekultivací.  

Přirozeně úrodné půdy nemusí být pochopitelně v časech přebytku domácí 

potravinářské produkce nebo výhodného importu intenzívně využívány, ale v žádném 

případě nesmí být likvidovány nebo nevratně znehodnoceny.  

V současné době se proto při plánování obnovy podporuje spíše smíšený typ 

zemědělských rekultivací, který lépe vyhovuje představám o moderní agrární krajině. 

Takovou obnovou je i zakládání agrárně-ekologických doprovodných ploch např. zřizování 

a udržování bohatě členěných mezí a remízků s cílem znovuoživení krajiny doprovodnou 

polní flórou a faunou.  

Na plochách navezených v průběhu technické rekultivace ornicí se v současné 

době převážně doporučuje realizovat meliorační agrocyklus s konečnou kulturou trvalé 

travní porosty. Tento způsob rekultivace umožňuje v závislosti na aktuálních okolnostech 

intenzívní nebo extenzívní obhospodařování. V počáteční etapě revitalizace se jako 

pravděpodobnější jeví extenzívní využití ve formě trvalých travních porostů, později bude 

možná snadná přeměna v ornou půdu.  
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 Obr. 10  Radovesická výsypka dnes 

Při zatravňování ploch s bylinotravními společenstvy je nutno vzít v úvahu, že 

existující trvalé travní porosty zahrnují širokou škálu převážně antropogenních biotopů, 

které se udržují pouze díky pravidelnému kosení nebo pastvě. Problematické je i rozrůstání 

keřů (např. šípku nebo trnky), které během relativně krátké doby vede k zániku travního 

porostu. Vykácení křovin zde již nevede k jeho regeneraci, ale ke vzniku pasečné vegetace 

v důsledku změněných půdních poměrů.  

Obhospodařované trvalé travní porosty, které jsou doplněny o skupinovou nebo 

pásovou výsadbu tzv. doprovodné zeleně, jsou rovněž vhodné pro naplnění ekologické a 

rekreační funkce krajiny.  

V období do ukončení těžby budou na Dolech Bílina zahájeny zemědělské 

rekultivace na celkové výměře 453,41 ha, na výměře 241,01 ha jsou tyto rekultivace 

rozpracovány a na 670,96 ha ukončeny.  
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Lesnická rekultivace  

Lesnické rekultivace jsou naplánovány na převážnou část svahů zbytkové jámy, 

na svahové partie výsypek a další vhodné plochy. V současné době se stalo zalesňování 

nejrozšířenější metodou rekultivace v souvislosti se zásadním významem lesních porostů 

jako stabilizujících prvků v ekologických strukturách. Zdůrazněna musí být skutečnost, že 

lesní porosty představují v našich zeměpisných podmínkách společenstva, která mají 

kladný vliv nejen na vlastní zalesněnou plochu, ale i na své okolí – hydrické, protierozní, 

stabilizační, hygienické, asanační, klimatické, rekreační a jiné funkce. Nejdůležitější a 

nejnutnější tedy je lesnické rekultivace zřizovat v podobě co nejbližší přirozeně vzniklým 

útvarům s co nejpestřejší druhovou skladbou.  

Sortiment vysazovaných druhů se musí řídit konkrétními požadavky na stanoviště, 

které zjišťujeme při rekognoskaci terénu a vyhodnocení půdních rozborů s přihlédnutím ke 

klimatu a vegetačnímu stupni.  

V maximální možné míře je potřeba využívat domácí autochtonní dřeviny, 

s ohledem na ochranu přírody musí převažovat listnáče. Základním druhem dřeviny pro 

podmínky výsypky Pokrok je dub letní, vhodné jsou také javory klen, mléč a babyka, lípa 

srdčitá a velkolistá, do vlhčích poloh jasan ztepilý, do stinnějších míst habr obecný, naopak 

do sušších a výslunných stanovišť s vyšším podílem písčitých zemin je vhodná borovice 

lesní. Poměrně vysoké zastoupení až 50 % melioračních dřevin jako jsou olše, lípa, topol 

černý, šedý a osika je neméně důležité. 

Určité procento by měly zastupovat doplňkové dřeviny a keře např. jeřáb ptačí, břek, třešeň 

ptačí, vrby, jilm vaz a dlouhá řada našich domácích keřů, ze kterých lze vybírat podle 

jejich nároků na stanoviště. Do extrémních, těžko obnovovatelných stanovišť pak lze s 

úspěchem použít břízu či osiku. Navrhované lesní porosty musí být smíšené z více druhů, 

vhodné je sdružování do skupin vždy o jedné hlavní cílové dřevině, jedné až dvou 

dřevinách melioračních a několika doplňkových dřevinách. Obvyklé množství kusů na ha 

by se mělo pohybovat mezi 6 600 – 10 000 ks v závislosti na druhu dřeviny. Podle stavu 

porostů, vývoje klimatických podmínek a jiných možných okolností, které nelze v 
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současné době přesněji označit, bude pěstební péče podle potřeby rozšířena. Rekultivační 

práce budou ukončeny po zapojení porostů, tj. zpravidla 12 let po výsadbě. 

Pro období do ukončení těžby je plánováno zahájení lesnické rekultivace na 

celkové výměře 980,81 ha, na ploše 808,04 ha jsou v současné době rozpracovány a na       

1 336,11 ha již byly ukončeny.  

Hydrická rekultivace  

Voda je velmi podstatnou a neopominutelnou součástí životního prostředí. Vodní 

plochy a toky jsou ekologickou páteří krajiny a mají kladný vliv na své okolí. Moderní 

přístup k budování a údržbě vodní sítě vyžaduje nejen bezpečné odvedení a akumulaci 

vody, ale i zachování, resp. obnovení životních prostorů pro vodní organismy. Stojaté i 

tekoucí vody musí být obhospodařovány co nejpřirozeněji, aby zajišťovaly dobrou 

ekologickou stabilitu. V území dotčeném povrchovou těžbou kromě své technické funkce 

odvádění a akumulace vody pomáhají i zkvalitnění a zrychlení revitalizace devastovaného 

území.  

               

         

Obr. 11  Vodní nádrž Barbora 
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Nejvýznamnější vodní plochou v řešeném území se stane zatopená zbytková jáma 

lomu Bílina (jezero Bílina), jehož rozloha při hladině v úrovni 200,0 m n. m. bude 930,32 

ha. Z krajinotvorného hlediska jsou však důležité i malé vodní plochy a toky, které se 

stanou významnou součástí budoucích rekultivovaných ploch. Správnou funkci 

rozmanitých životních prostor a zajištění ekelogické stability mohou splnit za předpokladu, 

že se budou nacházet v podobě blízké přírodě.  

V průběhu rekultivace území se bude využívat pro zatápění zbytkové jámy 

akumulačních a sedimentačních nádrží přírodního charakteru. Ty se posléze stanou trvalou 

součástí vodohospodářského systému stejně jako samovolně vzniklé vodní plochy v 

terénních depresích. 

V období do ukončení těžební činnosti je hydrická rekultivace plánována na 

celkové výměře 944,27 ha, rozpracované vodní plochy mají rozlohu 35,01 ha. V 

předchozím období byly ukončeny hydrické rekultivace na 108,56 ha.  

Ostatní rekultivace  

Za ostatní rekultivaci jsou považovány rekultivační postupy, jejichž výsledkem 

jsou plochy různého druhu pozemku – zeleň, mokřadní plochy, plochy využívané pro 

sportovní nebo rekreační účely, plochy pro podnikatelské aktivity, komunikace a další 

zpevněné plochy.  

Pro ostatní rekultivace je nejčastěji navrhováno zatravnění nebo kombinace 

zatravnění a skupinové výsadby dřevin s tím, že volné plochy (louky) budou tvořit 

přibližně 2/3 výměry a výsadby vysoké zeleně zhruba 1/3. Na plochách které mají být 

zatravněny může či nemusí být provedeno převrstvení ornicí v mocnosti cca 0,2 m v 

závislosti na kvalitě výsypkové zeminy v daném prostoru.  
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Technická rekultivace  

Terénní úpravy  

Konečný tvar povrchu je společně se složením nasypaných zemin nejdůležitějším 

vstupem pro následnou rekultivaci. Tvar terénu po ukončení zakládání již nebude možné v 

rámci technických prací zásadně měnit. Pro konečný úspěch obnovy krajiny je proto velmi 

důležitý soulad mezi báňskou koncepcí tvarování území a potřebami rekultivace. V případě 

Dolů Bílina budou pro tvarování ploch v rámci technické rekultivace platit níže uvedené 

zásady.  

Svahy výsypek, závěrné svahy lomu  

Sklony svahů musí vyhovovat požadavkům biologické rekultivace, musí být 

zohledněn sklon povrchové vrstvy k erozi a z toho vyplývající meliorační úpravy. Na 

rozsáhlých plochách pro lesnickou výsadbu, kde jsou nezbytné práce s využitím 

mechanizace, je požadován sklon svahů maximálně 16 %. Malé plochy svahů, kde 

nebudou prováděny mechanizované práce, lze tvarovat do sklonu 25 %.  

Terénní úpravy ve svazích určených k celoplošnému zalesnění budou provedeny v 

rozsahu 4 000 až 8 000 m3/ha. Svahy vyšší než 16 metrů budou rozděleny protierozní 

lavicí o minimální šíři 5 metrů. Při úpravách svahů je nutné zachovat členitost paty svahu, 

a tím zajistit i tvarovou rozmanitost vlastních upravených svahů.  

Plošiny na výsypkách a ve zbytkové jámě lomu  

Průměrný sklon plošin v řešeném území se pohybuje v rozsahu od 1 do 5 %, pro 

zdárný průběh zemědělské rekultivace na rozsáhlých rovinných plochách je nutný sklon 

cca 3 %. Je možné vyjímečně tento sklon snížit, ale pouze s uplatněním na kratších 

vzdálenostech.  

Je proto doporučeno, aby povrch, který uvedeným parametrům nevyhovuje, byl 

urovnán celoplošnou úpravou, rozsah těchto úprav činí od 1 000 do 7 000 m3/ha. Pro 
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zvýšení biodiverzity nebudou lokální deprese na plošinách vzniklé nedosypáním terénu 

nebo následným sedáním likvidovány, ale budou ponechány jako plochy občasného, 

případně i trvalého zamokření.  

Při tvarování jednotlivých částí výsypky je potřebné již v průběhu báňské činnosti 

vytvářet podmínky pro odvádění povrchových vod. Zatímco na náhorní plošině je možné 

na plochém území budovat bezodtoké vodní plochy (s využitím vzniklých depresí), na 

spodních etážích je potřebné zajistit bezpečné odvedení povrchových vod mimo výsypku. 

Proto je žádoucí tyto dílčí plošiny alespoň minimálně vyspádovat, aby hloubka 

odvodňovacích příkopů nebyla vyšší než cca 2,0 m.  

 Protierozní úpravy jsou nezbytné na neupraveném povrchu svahů lomu a 

výsypek, na kterých běžně dochází během krátkého času k intenzivnímu rozvoji erozních 

procesů. S ohledem na uvedená zjištění je ochrana proti působení vodní a větrné eroze 

nezbytná. Základními prvky systému biotechnických opatření jsou protierozní lavice a 

průlehy.  

Protierozní lavice tvoří trvalou překážku soustředěnému povrchovému odtoku. 

Lavice mají vedle základního protierozního úkolu i význam krajinně estetický v případě, 

že jsou doplněny o dřevinnou zeleň. Takový systém protierozních lavic spolu s použitím 

zeleně může za určitých podmínek fungovat i jako součást lokálních biokoridorů.  

Protierozní průlehy tvoří jedno z nejvhodnějších a nejdůležitějších podpůrných 

opatření na ochranu proti erozi. Průleh (Obr. 13) je mělký, široký příkop s mírným 

sklonem svahů, založený s malým, příp. až nulovým podélným sklonem, kde se povrchově 

stékající voda zachycuje nebo je neškodně odváděna. Z hlediska vlivu na kvalitu vody jsou 

výhodnější poldry suché, jejichž retenční prostor bývá zatravněn. Plní se jen při zvýšených 

průtocích, po odtoku vody z nádrže splaveniny prorůstají travou a není nutné časté 

odstraňování nánosů.  
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Obr. 12   Schéma záchytného průlehu 

                                                   

Obr. 13 Záchytný průleh 

Konkrétní řešení protierozních úprav v prostoru lomu Bílina bude realizováno v 

souvislosti s přípravou konkrétních rekultivačních akcí.  

 Meliorace povrchu  

Meliorační práce jsou prováděny jako součást protierozní ochrany a pro zlepšení 

fyzikálních a chemických vlastností kořenícího horizontu. Při ukládání svrchních etáží je 

potřebné již v báňském řešení jednoznačně upřednostnit zeminy netoxické, aby později 

nestoupaly náklady na následnou rekultivaci. Je tedy žádoucí ukládat svrchní vrstvy opět 

na vrchní etáže výsypek a problematické zeminy z prostoru kontaktu se slojí do spodních 

pater. Postup převrstvení a zapracování zúrodnitelných zemin je převzat z metodiky 

„Využívání zúrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům“, zpracované pro účely 

Dolů Bílina. Tato opatření jsou prováděna jako ochrana povrchu proti erozi a pro zlepšení 

fyzikálně-chemických vlastností kořenícího horizontu.  
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V případě Dolů Bílina budou pro povrchy většiny ploch určených pro lesnickou 

rekultivaci užity zeminy vhodné pro přímé zalesnění. V takovém případě nejsou speciální 

meliorační opatření potřebná. Na základě rozborů zemin před základní výsadbou lze 

doporučit aplikaci organických kompostů a provedení dvouletého přípravného agrocyklu 

osetím některé z plodin na zelené hnojení.  

Na plochy zemědělské rekultivace je naplánováno převrstvení ornicí v mocnosti 

0,5 m, což představuje množství 5000 m3/ha. Pro vylepšení kořenového horizontu na 

plochách ostatní rekultivace je v případě zatravnění doporučeno rovněž převrstvení ornicí 

v objemu 2 000 – 3 000 m3/ha.  

Potřebný objem ornice a zúrodnitelných zemin je na Dolech Bílina k dispozici. 

Pro každou lokalitu jsou opatření revidována a zpřesněna podle výsledků podrobné 

rekognoskace terénu a pedologických rozborů fyzikálních a chemických vlastností zemin a 

jejich mineralogického složení. 

2.5 Odvodnění 

V současné době je základní systém odvodnění území lomu Bílina rozdělen do 

několika soustav. Severní svahy lomu Bílina a jižní svahy výsypky Pokrok jsou již z části 

rekultivované, a jejich odvodnění je součástí odvodnění severních svahů lomu. Odtoky 

srážkových vod ze severních svahů lomu jsou zčásti zachycovány či přečerpávány 

do retenčních nádrží a zčásti jsou převedeny gravitačním odpadem do koryta Ledvického 

potoka[4].  
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Obr. 14 Hlavní čerpací stanice 

V prostoru energetického a dopravního koridoru u Ledvic stékají vody z části 

povodí vnitřní výsypky, vody ze skrývkových řezů a ze svahů zvyšovacích hrází odkaliště 

ČEZ, a.s. ELE „Fučík“. Dále sem natékají drenážní vody z prostoru bývalé čerpací stanice. 

Tyto vody se čerpají do nádrže a jsou vypouštěny do Ledvického potoka. V dalším období 

budou tyto vody převedeny příkopem Ledvice 2 do nově navržené nádrže v prostoru 

západně od Ledvic, kde vznikne nasypáním tělesa koridoru bezodtoký prostor. Tato nádrž 

bude sloužit i pro zachycení splavenin. Příkopem Ledvice 1 bude nádrž propojena na 

zbytek koryta Ledvického potoka. 

Východní část vnitřní výsypky bude odvodněna systémem záchytných příkopů u 

paty výsypky, který byl vybudován v průběhu I. etapy rekultivace. Odtoky z povodí 

odtékají do retence Adéla a dále do zbytkového koryta Radčického potoka a do řeky 

Bíliny. 

Jižní svahy jsou odvodňovány ČS Braňany, soustavou záchytných příkopů a 

trubních svodů do retence ČS Jižní svahy a ČS Jižní svahy 2. Vody z ČS Jižní svahy jsou 

čerpány na Úpravnu důlních vod Emerán, kde jsou čištěny před vypuštěním do veřejné 

vodoteče. Dílčí část odvodnění již rekultivovaných ploch Jižních svahů tvoří odvodňovací 

příkop, zaústěný do zbytkového koryta Radčického potoka.  
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K čerpacím stanicím na dně lomu jsou svedeny důlní vody ze skrývkových řezů a 

svahů vnitřní výsypky soustavou příkopů. S ohledem na výškové členění dna lomu, jsou 

zřízeny dvě čerpací stanice: Hlavní čerpací stanice – lom a Čerpací stanice 2 – lom jih. 

Vody čerpané ze dna lomu jsou vedeny výtlačným potrubím 2 x DN 400 mm na Úpravnu 

důlních vod Emerán.  

V současné době je předpolí lomu odvodněno do retenční čerpací stanice 

Libkovice. Ta bude v souladu s postupem lomu přeložena dále do předpolí. Definitivní 

odvodňovací systém je vybudován ve východní části výsypky. Tato část je odvodněna 

příkopy do Ledvického potoka. Stejně jako na současných rekultivacích, bude odvodnění 

budoucích rekultivovaných ploch provedeno pomocí odvodňovacích příkopů a průlehů. 

Pro zachycení splavenin budou zřizovány retenční a sedimentační nádrže a suché poldry. 

Systém budovaných nádrží bude doplněn o zavodněné samovolně vzniklé deprese na 

povrchu výsypek.  

2.6 Komunikace  

Projekt řešení komunikace do ukončení provozu lomu Bílina vychází ze stávající 

sítě, kterou bude nutné postupně doplňovat novými trasami v závislosti na postupu lomu 

Bílina a vnitřní výsypky. Základem této sítě bude obvodová komunikace se živičným 

povrchem, která bude vedena podél hlavních provozních úseků v severní, východní a jižní 

části lomu. Z této komunikace budou vedeny příjezdy do severní i jižní části lomu a rovněž 

vstupy do prostoru vnitřní výsypky. Šíře a provedení komunikací budou vycházet z 

předpokládané dopravní frekvence. Budou stavěny dvojpruhové cesty se šířkou vozovky 6 

metrů a jednopruhové se šířkou vozovky 3 metry. 

Komunikační propojení okolo zbytkové jámy lomu Bílina a na vnitřní výsypce je 

navrženo tak, aby byl v průběhu procesu sanace a rekultivace umožněn přístup na všechny 

rekultivované plochy. Návrh komunikačního propojení v západní části výsypky Pokrok 

navazuje na současné komunikace zřizované na rekultivovaných plochách v předchozím 

období [4].  
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2.7 Bilance kulturních vrstev půdy a způsob jejich využití  

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu č.334/1992 Sb. a vyhláška č.13/1994 

Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ukládají 

investorům, v jejichž zájmu má být orgánem ochrany zemědělského půdního fondu vydán 

souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, povinnost zajistit na veškeré skryté zemědělské 

půdě oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnitelných zemin. 

Investor má povinnost vyhotovit bilanci skrývky takovýchto zemin a navrhnout způsoby jejich 

hospodárného využití, za něž se považuje přemístění a rozprostření zemin na určené plochy, 

nebo jejich uložení na deponii. Při provádění prací je tedy zajišťována skrývka ornice v celé 

své mocnosti a buďto přímo navezena na rekultivované pozemky nebo je momentálně 

nevyužitelný objem deponován. 

Mocnost skrývky kulturních půdních vrstev bývá orientačně stanovena z 

pedologických údajů, uvedených v hodnocení geologických vrtů v zájmovém území. 

S postupem přípravných prací bude nutno tyto údaje upřesnit podrobným pedologickým 

průzkumem.  

V budoucnu bude lom Bílina postupovat západním směrem k hranici upravených 

územně ekologických limitů těžby podle usnesení vlády č. 1176/2008. Lom Bílina dosáhne 

této hranice kolem roku 2037.  

2.8 Bilance kulturních vrstev půdy  

Pro určení mocnosti skrývané kulturní vrstvy půdy v předpolí lomu Bílina byly 

použity údaje z průzkumu zásob ornice a zúrodnitelných zemin z předchozího období. 

Bylo zjištěno, že průměrná mocnost kulturních vrstev půdy se pohybuje v rozmezí 0,20 – 

0,40 metru. V celém zájmovém území tedy byla stanovena průměrná mocnost kulturních 

vrstev půdy 0,35 metru.  

V období do dosažení konečné hranice postupu lomu Bílina bude skrývka ornice 

provedena v k. ú. Braňany, Libkovice u Mostu, Mariánské Radčice, Pařidla, Jenišův Újezd 

a Hrdlovka – Nový Dvůr na pozemcích s kulturou orná půda, ovocný sad a travní porosty. 
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Do skrývky ornice budou rovněž začleněny vybrané pozemky evidované jako ostatní 

plocha. Jsou to pozemky, na kterých nebyla v minulosti provedena skrývka kulturních 

vrstev půdy, a jsou v současnosti zemědělsky obhospodařovány. Dále to jsou pozemky, 

které byly v minulosti dotčeny v souvislosti s těžbou hlubinného dolu Kohinoor. 

V období do ukončení těžby takto bude dotčeno celkem 299,0162 ha těchto 

pozemků. Při průměrné mocnosti 0,35 metru bude souhrnný objem skrývky kulturních 

vrstev půdy 1 046 557 m3.  

Využití skryté ornice  

Jak již bylo výše uvedeno je nejvhodnějším způsobem využití skryté ornice její 

okamžité rozprostření na rekultivovanou plochu případně tyto zeminy na vhodném místě 

deponovat a ošetřovat tak, aby nemohlo dojít k jejich znehodnocení. V případě ornice z 

předpolí lomu Bílina bude okamžitě nevyužitelná část objemu deponována na plánovaných 

zemědělských rekultivacích na vnitřní výsypce. Parametry plochy a umístění deponií i 

trasy pro přesuny ornice popisuje prováděcí projektová dokumentace. Deponovaná ornice 

bude následně využita v plánované rekultivaci na vnitřní výsypce a ve zbytkové jámě lomu 

Bílina.  

Sprašové zeminy jsou v dostatečném množství uloženy na deponiích Jana a 

Braňany, slínovce jsou deponovány na Radovesické výsypce. Oba půdotvorné substráty 

budou využity pro rozpracované a plánované rekultivace. 

Pokud jde o kvalitu skrývek kulturních půdních vrstev (ornice) uložených na 

deponiích, lze konstatovat, že ani při dlouhodobém uložení se jejich kvalita nemění za 

dodržení všech zásad. Vždy je potřeba zohlednit i určitý útlum mikrobiálního oživení, 

který je tím větší, čím delší je doba deponování. Jakmile jsou tyto zeminy rozprostřeny na 

obnovované plochy a doplněny o snadno rozložitelné organické látky např. zelené hnojení, 

či kompost, dojde k velmi rychlému mikrobiálnímu oživení půdní vrstvy. 
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2.9 Provedení změny v katastru nemovitostí 

Každá změna v terénu vyžaduje i zanesení do příslušných evidencí. Takovou 

evidencí jsou popisné a geodetické údaje vedené v katastru nemovitostí.  

Zápis rekultivací do katastru nemovitostí probíhá po realizaci v terénu. Nedílnou 

součástí ohlášení dokončených rekultivačních prací je Geometrický plán (GP) se 

zobrazením změn v terénu a vyjádření Odboru životního prostředí. Odbor životního 

prostředí je složkou Městského úřadu či Magistrátu města.  

Geometrický plán nechává vyhotovit Odbor přípravy území SD a.s. GP ve své 

popisné části udává nové výměry, druhy pozemků a způsoby jejich využití. Dosud vedené 

území v druhu pozemku a způsobu využití ostatní plocha - jiná plocha, ostatní plocha - 

neplodná či ostatní plocha – dobývací prostor, je změněna například na les, zeleň, trvalé 

travní porosty, vodní nádrže apod. V případě změny druhu pozemku na trvalý travní 

porost, zahradu, vinici apod., tedy pozemek je převeden do ZPF ( zák. 334/1992 Sb. - 

Zákon o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů), je danému pozemku stanovena bonita 

(BPEJ). V geometrické části GP je zobrazeno řešené území v platném souřadnicovém 

systému S-JTSK. To umožní zanesení změny do souboru geodetických informací katastru 

nemovitostí. Změnou dotčené pozemky jsou označeny, katastrální vyhláškou č. 26/2007 

Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovenými, mapovými značkami. 
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Obr. 15 Výřez katastrální mapy před zákresem změny 

Odbor životního prostředí rovněž vydává pravomocné prohlášení pozemků za 

pozemky určené k plnění funkcí lesa. Pozemky jsou převedeny do lesnického půdního 

fondu (LPF). Další listinou osvědčující způsob využití nově vzniklých, ale i stávajících 

pozemků je souhlas Odboru životního prostředí s ukončením rekultivačních prací. 
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 Obr. 16 Výřez katastrální mapy po vyznačení změny 

O změnách druhu pozemku, případně nově vzniklých parcelách musí být v rámci 

řízení na Odboru životního prostředí, tedy ještě před ohlášením do KN, vyrozuměni 

vlastníci předmětných pozemků.  
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3 Technicko - ekonomické zhodnocení 

3.1 Plán sanace a rekultivace do ukončení těžby 

Ukončené rekultivace k 1.1.2012 v ha 

 Zemědělská    Lesní Vodní Ostatní Provozem 

neuvolněno 

Celkem 

 Celkem  670,96  1336,11  108,56  428,13  0  2543,76 

 

Rozpracované rekultivace k 1.1.2012 v ha 

 Zemědělská   Lesní Vodní Ostatní Provozem 

neuvolněno 

Celkem 

 Celkem  233,02  808,93  35,01  655,42  36,35  1768,72 

 

Rekultivace zahajované po 1. 1. 2012 v ha 

 Zemědělská   Lesní Vodní Ostatní Provozem 

neuvolněno 

Celkem 

 Celkem  233,02  808,93  35,01  655,42  36,35  1768,72 
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3.2 Vyčíslení očekávaných nákladů na sanaci a rekultivaci 

Celkem byly náklady na sanaci a rekultivaci vyčísleny na 5 719,511 mil. Kč. 

Konkrétní údaje o nákladech aktualizovaných v roce 2009 na jednotlivé realizace 

zemědělských, lesnických, hydrických a ostatních rekultivací a akcí jsou uvedeny 

v tabulkách založených v příloze č. 3. 

Podle ustanovení zákona ČNR č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horního zákona) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů slouží aktualizace Plánu sanace a rekultivace pro rok 2012 pro 

podání žádosti o schválení čerpání finanční rezervy na sanace a rekultivace pozemků 

dotčených dobýváním Severočeských dolů, a.s. – Dolů Bílina v roce 2012. 

Finanční rezerva na sanace a rekultivace pozemků dotčená vlivem dobývání 

výhradního ložiska bude i nadále vytvářena jako součin hmotnostního množství 

vytěženého uhlí v daném roce a měrné finanční rezervy na 1 tunu vytěženého uhlí. 

Stanovení měrné rezervy se aktualizuje v intervalu tří let. 

Požadavky na čerpání finančních prostředků na sanace a rekultivace území 

dotčeného těžbou byly stanoveny podnikatelským záměrem Dolů Bílina pro rok 2012 ve 

výši 154,010 mil. Kč.  

Byly upřesněny vytěžitelné zásoby v území vymezeném upravenými ÚEL podle 

usnesení vlády č. 1176/2008 v rámci dobývacího prostoru Bílina. Předpoklad zásob k          

1. lednu 2010 činil 183,052 milionu tun.   
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ZÁVĚR  

Stále aktuální je otázka řešení té nejnáročnější části rekultivace, a to zhojení 

následků těžební činnosti prostřednictvím napouštění jezera do zbytkové jámy. Pokud se 

bude, v kooperaci s báňskými projektanty, řešit již při závěrečné etapě těžby tvarování 

morfologie terénu, budování kanálů i břehových linií, za účelem zjednodušení ochrany 

břehů proti abrazi, lze dosáhnout, při následném napouštění jezera příznivějších 

ekonomických důsledků a snížit jak technickou, tak časovou náročnost následných 

technických prací.  

V budoucnu je nutné provádět vrtné průzkumy v trase navrhované napouštěcí 

štoly mezi řekou Bílinou a jámou lomu. Z výsledků průzkumu pak bude možno navrhnout 

opatření, která zabrání eventuálnímu ohrožení vydatnosti případně kvality pramenů 

bílinské kyselky. Stejným způsobem je potřeba řešit problematiku vlivu netěsnosti 

stařinového systému na teplické termální prameny. 

Cíl bakalářské práce, to jest popis a shrnutí úkonů, které jsou spojeny 

s revitalizací krajiny postižené povrchovou těžbou byl splněn. Tato práce může posloužit 

jako podklad ke studiu, neboť obsahuje ucelené informace o procesu rekultivací. 
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