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Anotace: 

V bakalářské práci jsem se pokusil ukázat, že i krajina zdevastovaná povrchovou 

těžbou hnědého uhlí lomu Bílina, může být následně využita a začleněna do okolní krajiny. 

V první části práce jsem se nejprve zabýval historií dobývání hnědého uhlí v okolí města 

Bíliny a samotnou historií lomu Bílina. Uvádím zde i historii budování vnějších výsypek. 

Následují informace o další těžební činnosti lomu. V další části práci jsem se zaměřil na 

rekultivaci zbytkové jámy a výsypkových těles, které zbudou po těžební činnosti lomu. 

Následují informace o druhu použitých rekultivacích. V poslední části rozebírám 

jednotlivé možnosti využití jednotlivých ploch, které vzniknou po jednotlivých 

rekultivacích. Hlavním cílem práce je návrh na využití jezera, přilehlých ploch jezera a 

ploch po rekultivaci vnějších výsypek. 

Klíčová slova: lom, výsypka, rekultivace, využití, jezero, plochy 

Summary:  

In the thesis I have tried to show that even a country devastated by surface mining of 

lignite in Bílina quarry may be consequently used and incorporated into the surrounding 

landscape. In the first part I dealt with the history of coal mining in surroundings of the 

Bílina city and by history of the Bílina quarry itself. This part includes also history of 

building of the external dumps, followed by the information about other mining activities. 

In the next section of the thesis I have focused on the restoration of the residual pit and the 

dump bodies remaining after quarry mining activities, followed by the information about 

the type of the restoration. In the last part I have analysed the possibilities of use of each 

surface, which arise from particular restoration process. The main objective of this thesis is 

the proposal for lake and surfaces arisen from restoration of the external dumps area usage. 

Keywords: quarry, dump, restoration, use, lake, area 
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1 Úvod 

Lom Bílina (původně nesl lom jméno Velkolom Maxim Gorkij) spadá do 

Severočeské hnědouhelné pánve. Lom Bílina se nachází v prostoru mezi obcemi Bílinou, 

Ledvicemi, Duchcovem, Lomem, Mariánskými Radčicemi a Braňany. Krajina na Bílinsku 

je dnes následkem těžby uhlí a znečištěním průmyslovými podniky jedním z nejvíce 

postižených území naší republiky. Uhlí se zde doluje již od 15. století, ve větším měřítku 

od století devatenáctého. Zprvu se zde těžilo pouze hlubinně s menšími dopady na krajinu 

(odvaly, pinky, místní zamokření terénu). Následný přechod na těžbu povrchovým  

velkolomovým způsobem s kontinuálně pracujícími technologickými celky na uhlí a na 

skrývce přinesl výraznou devastaci území. Ta vyplývá z velkého přesunu nadložních hmot, 

který však ve svém konečném výsledku může přinést při tvarování krajiny s následnou její 

rekultivací a revitalizací vyšší ekologickou i užitnou hodnotu oproti území původnímu 

před zahájením průmyslové revoluce. [3] 

Lomy společně s výsypkami jsou hlavním prvkem nežádoucích změn v krajině 

během těžby. Plochy dosahují i několika čtverečních kilometrů a jsou příčinou rozsáhlé 

proměny všech podsystémů krajiny. Dochází k nezbytným přeměnám vzhledu povrchu a 

horninového složení, k ovlivnění ovzduší, vody i půdy a k dalším nepříznivým vlivům s 

dalekosáhlými důsledky pro životní prostředí. To probíhá do té doby, než dojde k 

postupnému zahlazování následků těžby a zapojení nově vzniklého území do okolní krajiny, 

tedy k rekultivacím. 

Lomové dobývání se dotýká i člověka, protože nutností tohoto způsobu dobývání je 

likvidace sídel, cest i památních míst. To vše přineslo lidem změny v životních pocitech a 

zvyklostech. Těžební společnosti musejí dle stanovených zákonů a vyhlášek zmírnit tyto 

následky jak v průběhu těžby, tak později pomocí rekultivací a novou výstavbou, která nejen 

vrací zaniklé domovy, ale snaží se vracet člověku uspokojení kulturních potřeb, aktivního 

odpočinku i sportovního využití.  

Území v této oblasti se vyznačuje několika specifiky, mezi něž patří: výrazné 

vymezení pánevní struktury mezi geomorfologickou s krystalinika Krušných hor a 

okrajovými výběžky neovulkanitů Českého středohoří, maximální strmost okrajových 

geologických struktur některých výchozových oblastí sloje a značné hloubky jejího 

uložení, významný podíl ploch přerubaných dřívější hlubinou těžbou, maximální kumulace 
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dřívějších lomových provozů a opuštěných malolomů provozovaných především v letech 

1900-1970, realizace hlubinné a povrchové těžby hnědého uhlí v území ochranných pásem 

zdrojů přírodních léčivých a minerálních vod. [3] 

Území, ve kterém je situován lom Bílina se svojí vnitřní výsypkou a vnějšími 

výsypkami Radovesice a Pokrok bylo před započetím těžby v podstatě rovinaté, 

rozprostírající se mezi výběžky Českého středohoří a Krušnými horami. Z hlediska 

budoucí tvorby krajiny a přírody má lom příhodné umístění s tím, že při citlivém provedení 

sanačních a rekultivačních prací může dosáhnout vysokých ekologicko - krajinářských i 

ekonomicko - sociálních hodnot. V jižní části lze území přirozeným způsobem napojit na 

vrchy Kaňkov, Mnichovec a Červený vrch. V jeho nedalekém sousedství je rekultivovaná 

Střimická výsypka, k níž se přimyká budoucí jezero zbytkové jámy lomu Ležáky. V 

západní části bude rekultivovaný lom částečně navazovat na výsypku Růžodol. [3] 

Po ukončení těžební činnosti Lomu Bílina se budou rekultivovat zbylé, dosud 

nerekultivované a provozní plochy jednotlivých ploch. Zbytková jáma po Lomu Bílina se 

zaplaví a vnikne tak jezero, které se bude využívat k rekreaci, vodním sportům, nebo také 

jako rezervoár vody. Po rekultivaci vnitřní výsypky vzniknou plochy, které se dají využít 

jako přístupové pláže k nově vzniklému jezeru, dále se dají využít ke sportovnímu využití. 

Na vnějších výsypkách rekultivace již započaly. Na Radovesické výsypce bylo zakládání 

ukončeno v roce 2003. Rekultivace na Radovesické výsypce jsou již z části ukončeny a 

zbylé rozpracovány. Pozemky, na kterých budou ukončeny rekultivační práce, se budou 

vracet původním majitelům, popřípadě prodávat majitelům novým. A ti je mohou využít 

dle schválených územních plánů jednotlivých obcí.  Na výsypce Pokrok bylo zakládání 

ukončeno v roce 2010 a byly započaty práce na rekultivaci výsypky. Postupně bude 

vznikat nová tvář krajiny, která zahladí pozůstatky po těžební činnosti.  
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2 Historie a budoucnost těžební činnosti Lomu 

Bílina 

2.1 Historie těžby uhlí v okolí města Bíliny 

Uhlí bylo objeveno bezprostředně u Bíliny zcela náhodou. Historické záznamy 

dokládají nález uhlí na lobkovických pozemcích u Chudeřic, kde správa panství zřídila 

v roce 1750 důl. Ve stejné době bylo objeveno uhlí u Světce, při výkopech se našlo uhlí u 

Duchcova a u Teplic. Uhlí se začalo dobývat v primitivních, jen v mělce vyražených 

šachticích. Překážkou rozšíření těžby byla jen omezená možnost přepravy. [1] 

Druhá polovina 19. století představovala historický předěl a mohutný impuls 

k nebývalému rozvoji dolů. V příhodných podmínkách se na Bílinsku vedle hlubinných 

dolů objevily první povrchové lomy. Pokrok zaznamenal i vývoj techniky dobývání. Na 

lomech v okolí Ledvic se setkáváme již v roce 1884 s prvním parním rýpadlem. Na 

hlubinných dolech se pokrok projevil v postupu do větších hloubek. Na dole Alexander již 

v roce 1893 hloubí jámu do úrovně 332 m pod povrch, v té době nejhlubší jámu na 

uhelných dolech. [1] 

Od počátku 20. století se počet dolů postupně snižoval, výše těžby však dále 

narůstala. Nejvyšší úrovně dosáhla těžba hnědého uhlí v posledních pěti letech před 

vypuknutím první světové války. V průběhu války došlo k výraznému poklesu těžeb 

v důsledku vnitřních problémů ve válce neúspěšného Rakousko – Uherska, uhelná 

produkce se však nezvýšila ani v nové republice. [1] 

I tak se však vývoj uhelných dolů v první republice nezastavil. Na Bílinsku těžila 

řada starých dolů (některé jen pod novým jménem) a současně se začaly otevírat doly 

nové. Velká hustota dolů na malém území způsobila, že povrchové lomy, které se po druhé 

světové válce rozvinuly do velkých ucelených ploch, dobývaly sloj dříve starými doly 

přerubanou. Díky nedokonalým starým těžebním metodám zde však zůstala více než 

polovina původní zásoby. Pozdějším lomům to přineslo nemalé potíže, s kterými se musely 

vypořádat. [1]  
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Za druhé světové války potřebovalo válčící Německo spoustu uhlí. Zvlášť po té, co 

německé doly byly ochromeny leteckými nálety, se pozornost soustředila na severočeský 

revír. I přesto doly v okolí Bíliny technicky zaostávaly. Nebyl čas dělat přípravu, těžilo se 

z podstaty, sloj byla doslova rabována. Konec války zanechal zdejší doly v dezolátním 

stavu. Nastala doba, kdy země vstávala z mrtvých, obnovoval se válkou zničený průmysl a 

ten potřeboval každou tunu uhlí. [1]  

Krátce po druhé světové válce se za nesmírných obtíží obnovoval provoz na dolech a 

lomech. Lidí zde byl nedostatek a práce zde bylo hodně. Mechanizace byla špatně 

udržována a potřebovala opravit. V bílinské oblasti byl již v roce 1945 obnoven provoz na 

větších lomech. A po nějaké době se začalo těžit na dalších lomech a dolech. Po změně 

režimu v únoru 1948, kdy se dostali k moci komunisté, se začalo se znárodňováním 

podniků. Tím dostaly veškeré těžební provozy pod majetek státu. [1] 

V polovině padesátých let se začala formovat nová koncepce rozvoje revíru. 

V souvislosti s tlakem na další zvyšování těžby uhlí se mělo na Bílinsku urychlit 

vyuhlování okrajových částí pánve. A tak v polovině padesátých let se začali skicovat 

první představy o vybudování velkého lomu na Bílinsku. Prvním a podstatným úkolem 

bylo však podstatné zvýšení výkonnosti současných malých lomů. [1] 

2.2 Historie otvírky lomu Bílina 

Představa o budoucím velkolomu v bílinské oblasti se začala rodit v hlavách 

projektantů v polovině padesátých let minulého století. Velkolomu, který postupně nahradí 

douhlující malé a střední lomy v této oblasti tak, aby v revíru nedošlo k úbytku těžeb 

s dopadem na zásobování uhlím rozvíjejícího se průmyslu. Další dvě desetiletí do konce 

šedesátých až začátku sedmdesátých let minulého století znamenala nepředstavitelné 

množství organizační, projekční a výzkumné práce. [1] 

V letech 1959 až 1960 tak vznikla základní koncepce velkolomu s dlouhými 

porubními frontami, vedenými zhruba ve směru sever – jih a postupujícími od východu 

k západu přes celou proláklinu mezi úpatím Krušných hor a braňanským vrchem 

Mnichovcem. Bylo naplánováno první léta ukládat nadloží na Radovesickou výsypku a 
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teprve až se uvolní dostatečně velký prostor uvnitř velkolomu, postupně přecházet na 

vnitřní výsypku. [1] 

S výstavbou velkolomu se začalo v podstatě již v polovině šedesátých let minulého 

století. Propojením skrývkových řezů mezi bílinským a braňanským lomem Maxim Gorkij 

se zahájila příprava horizontu pro nasazení prvního velkostroje. Výstavba velkolomu byla 

do řady samostatných staveb s mnoha dílčími etapami. Budovaly se nové komunikace, 

budovy, rozvody elektrické energie a nová úpravna uhlí v Ledvicích. Začala příprava na 

likvidaci obcí, které stály v cestě postupu velkolomu a vnější výsypky. Na dobývací straně 

se v roce 1967 začalo s postupným bouráním obcí Břešťany a Břežánky. V letech 1974 – 

1975 se likvidovaly další obce Jenišův Újezd a Liptice. Postup Radovesické výsypky si 

vyžádal rovněž dosti rozsáhlou likvidaci občanské zástavby. V letech 1966 – 1968 byly 

zbourány malé obce Dřínek a Hetov, v roce 1970 obec Lyskovice a v průběhu dalších dvou 

let velká obec Radovesice. Ještě v roce 1985 byl jako poslední likvidován zbytek obce 

Chotovenka. Dále se musely vybudovat nové trasy vodotečí, přeložit železnice a silnice. 

[1] 

V šedesátých letech minulého století bylo projekčním záměrem v první fázi otevřít 

tzv. jižní křídlo velkolomu. Postupně se měl velkolom zahloubit v jeho jižní části. V té 

době v severní, zatím oddělené části území, postupoval lom Emeran. Ten měl otočný bod 

na severu u Ledvic v místě kolejových výjezdů. Postupně se vytáčel svou porubní frontu 

z jihovýchodního do severojižního směru a koncem řezů se měl dotáhnout na úroveň 

skrývkových řezů jižního křídla. Po vyrovnání porubních front obou lomů se měly 

postupně propojovat jednotlivé skrývkové řezy obou do té doby samostatných částí a 

později i uhelné řezy a vytvořit tak jeden velký lom. Časově to představovalo práci na 

skrývce nejméně deset let. Propojení obou lomů se pak protáhlo do ještě pozdější doby. 

Důvodem byl značný výškový rozdíl v uložení uhelné sloje, v jižní části upadající i o více 

než 20 m hlouběji oproti severnímu lomu a tektonický útvar (Heřmanská porucha), 

vytvářející předěl mezi oběma lomy. Všechny tyto plány začaly být nereálné již při 

opožděném zahájení otvírky jižního pole. Pro četné provozní problémy se posunula i první 

těžba uhlí z jižního lomu až na rok 1974 a ani prvních 3 let se nepodařilo dosáhnout 

vyšších těžeb. Teprve v roce 1977 se otevřel větší prostor, prodloužily se uhelné řezy a 

těžba lomu vzrostla nad úroveň tří miliónu tun uhlí. [1] 
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Od roku 1983 se ze severní strany začala konečně prodlužovat porubní fronta 1. řezu 

do jižního pole a naopak 2. řez z jižního pole do severního pole. To byl počátek přípravy 

na propojování severní a jižní skrývky, zatím na dvou horních řezech. Práce na 3. řezu se 

poněkud opozdily. Odklizové a výklizové hmoty se zakládaly na vnitřní výsypku v lomu 

Emeran. Od roku 1985 se začalo zakládat na vnitřní výsypku do uvolněného prostoru 

velkolomu. V roce 1989 podle poslední platné koncepce byla z hlediska technologického 

výstavba velkolomu dokončena. [1] 

Po třech desítkách let složitého vývoje je v současné době lom Bílina plně 

rozvinutým povrchovým dolem, vybaveným výkonnou těžební a zakládací technologií 

s kontinuální pásovou dopravou. Než velkolom dospěl k současnému obrazu, prošel za 

více než čtvrt století mnoha proměnami. V době jeho počátku tu byly územně oddělené 

dva lomy. Propojení obou lomů v jeden celek byl nesmírně náročný úkol na mnoho let. [1] 

Jaký je současný obraz lomu? K roku 2000 byl 1. skrývkový řez ve vyrovnaném 

přibližně severojižním směru, vzdálen na 6 km od kraje města Bíliny. Za třicet let provozu 

horní hrana lomu postoupila o 3 km západním směrem. Rozměr jámy je úctyhodný. Při 

povrchu od jednoho okraje k druhému je to 4,5 km délky a 3 km šířky. V nejhlubším 

zářezu v lomu je kóta pouhých 50 m nad mořem, což z něj dělá nejhlubší lom v ČR. [1] 

 

 

Obrázek 1 Pohled do lomu Bílina od jihu [7]  
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2.3 Historie výsypek Radovesice a Pokrok 

Radovesická výsypka byla založena počátkem 70. let minulého století v oblasti 

někdejší obce Radovesice, která ležela zhruba čtyři kilometry východně od Bíliny. Její 

zřízení znamenalo úplnou likvidaci harmonické kulturní krajiny Českého středohoří v údolí 

Lukovského potoka, které bylo zasypáno přibližně na ploše deseti kilometrů čtverečních. S 

tím byla spojena i likvidace pěti vesnic, z nichž v největších Radovesicích žilo přibližně 

600 obyvatel a stálo zde cca 170 domů. Obrovský zásah do zdejší krajiny, který zřízení 

výsypky přineslo, souvisel s těžbou uhlí na lomu Bílina, odkud se na výsypku po dlouhá 

léta poté přepravoval skrývkový materiál. Oblast, která by bez nadsázky mohla platit 

v minulosti za rekreační, tak bohužel doplatila na svou polohu v blízkosti ložiska hnědého 

uhlí a byla zasypána jednoduše proto, že to bylo z pohledu tehdejšího plánování 

nejjednodušší řešení. V současné době je již prostor Radovesické výsypky z velké části 

rekultivován, ale aktuální podoba je ještě velmi daleko od plně funkční kulturní krajiny, 

která zde existovala v minulosti. [7] 

Výsypka navázala na bývalé centrální výsypky dolu Jirásek a její čelo postupovalo 

jihovýchodním směrem do Radovesického údolí, přibližně od linie Chudeřice – 

Chotovenka, přes zrušené obce Lyskovice, Radovesice, Dřínek až k bývalé obci Hetov, 

kde se výsypka opřela o svahy na úpatí hory Hradišťany. Severovýchodním směrem 

zasypávala výsypka údolí stoupající k obci Kostomlaty pod Milešovkou. [1] 

 

Obrázek 2 Postup Radovesické výsypky v zaniklé obci Radovesice [16] 
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Původní projekty doznaly po roce 1990 zásadních změn jak na těžební, tak i na 

výsypkové straně. Po roce 2000 na Radovesické výsypce zakládá již jen jeden zakladač, 

který vyplňuje prostor pod obcí Kostomlaty pod Milešovkou. Původní záměr, zakládat na 

Radovesicích do roku 2010, se neuskutečnil a se sypáním se skončilo již v roce 2003. [1] 

Zakládání na výsypce Pokrok bylo započato na začátku 80 let minulého století a po 

celou dobu zde pracuje pouze jeden zakladač. Po dvaceti letech provozu představuje těleso 

výsypky rozsáhlý geomorfologický útvar, jehož plošná rozloha dosáhne v konečném stavu 

900 ha. Výsypka je ohraničena jižním okrajem města Duchcova, na východní straně 

bývalým lomem Fučík, na severu navazuje na Oseckou výsypku a na jihu je omezena 

okrajem lomu Bílina. Západní hranice je dána stanovenou závaznou ekologickou linií 

probíhající v místech bývalého dolu Alexander. Část převýšené výsypky se rozkládá nad 

jámou bývalého lomu Pokrok, v severním a západním směru se pak rozšiřovala výsypka až 

do roku 2010, kdy bylo zakládání na výsypce Pokrok ukončeno. Se zakládáním na výsypce 

Pokrok byla zlikvidována obec Hrdlovka. [1] 

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

kapacita bude do konce roku 2009 vyčerpána. Na převažující ploše výsypky byly 

rekultivační práce zahájeny v předchozím období, v současné době je tak rozpracováno 

530,85 ha.  Poslední plocha o výměře 89,91 ha byla do rekultivace zařazena v roce 2011. 

[6] 

 

Obrázek 3 Zakladač na výsypce Pokrok [11] 
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2.4 Budoucnost těžební činnosti lomu Bílina  

Hornická činnost lomu Bílina je v současné době podle aktuálních těžebních limitů 

plánována do roku 2030. Výchozím stavem pro plánování dalšího dobývání je stav lomu 

na konci roku 2010. Základní koncepce rozvoje lomu Bílina v řešeném období vychází 

z předpokladu zajištění těžební kapacity lomu Bílina v průměrné výši 9 500 kilotun za rok. 

Báňské řešení je v období 2011 do roku 2015 zpracováno po jednotlivých letech. V období 

2016 do roku 2030 pak v pětiletých blocích. [6]   

Těžba skrývky je prováděna na šesti pracovních plošinách s generálním paralelním 

postupem západním směrem. Současně s postupem skrývky bude odtěžována tektonicky 

vyvlečená část uhelné sloje v jižní části dobývacího prostoru Bílina. Těžba uhelného lomu 

je prováděna dvěma nebo třemi řezy, z nichž nejvýše situovaný řez slouží jako začišťovací 

a odkrývá hlavu uhelné sloje na hlavní porubní frontě. [4] 

Pro budoucí, skutečně realizované báňské řešení postupů v jednotlivých letech budou 

rozhodující hrubé těžby uhlí, které budou závislé na odbytových možnostech daných 

požadavky trhu. Protože skutečnou výši ročních těžeb není možné přesně předpovědět, je 

nutné počítat s určitými drobnými změnami báňských postupů. Tyto dílčí technologické 

změny v provozu lomu Bílina, které budou v souladu s koncepčními záměry rozvoje lomu 

Bílina, nepřekročí schválené hranice povolené hornické činnosti a neporuší podmínky nebo 

limity stanovené povolením hornické činnosti, nebudou považovány za odchylky 

schváleného plánu POPD vyžadující nové rozhodnutí. V souladu s § 8 odst. 4 vyhl. ČBÚ č. 

104/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů budou ohlášeny Obvodnímu báňskému úřadu 

v Mostě. [6] 
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Obrázek 4 Plán postupu těžby lomu Bílina do roku 2030 [12] 

Název: 
POPD lomu 

Bílina 
Měřítko: 1:15000 

Zhotovil: 
Severočeské 

doly a.s. 

Souř. 

syst.: 
S-JTSK 

Datum: 2/2009 
Výškový 

syst.: 
Bpv 
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3 Rekultivace po ukončení těžební činnosti lomu 

Bílina 

Současná koncepce rekultivace území po těžbě klade důraz na řešení velkých 

územních celků, zvýrazňuje prvky ekologické rovnováhy a snaží se realizovat takové 

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

Jsou trvale hledány cesty, aby rekultivace území řešila nejen přírodní složku obnovy 

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

Moderním způsobem rekultivované plochy by měly 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. [2] 

3.1 Rekultivace zbytkové jámy lomu Bílina 

Těžební činnost lomu Bílina je plánována podle současné koncepce do roku 2030. Po 

ukončení těžební činnosti zde zbude zbytková jáma lomu Bílina, která se bude nacházet 

v prostoru mezi obcemi Bílina, Ledvice, Duchcov, Mariánské Radčice a Braňany. Bude 

mít přibližně obdélníkový tvar s největší délkou sever – jih cca 4,5 km a největší šířku 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 bude tvořena sypanými hmotami vnitřní výsypky. Tato zbytková jáma 

bude postupně napouštěna vodou, bude se tedy jednat o rekultivaci hydrickou. Celkové 

množství vody na zatopení zbytkové jámy je odhadováno na 766 miliónu m3 vody. Doba 

napouštění by měla být přibližně 19 let. [2] 

Zbytková jáma se bude zatápět až na kótu 200 m nad mořem, čímž vznikne vodní 

plocha o rozloze 930,32 hektarů. Hlavním zdrojem pro napouštění vody bude řeka Bílina. 

Vzhledem ke komplikacím báňského charakteru při volbě trasy napouštění byl zvolen 

netradiční způsob, a to propojení budoucího jezera s řekou Bílinou pomocí štoly. Předpokládá 

se gravitační napouštění jezera. Štola bude zřízena nad obcí Želenice v říčním kilometru 42,2. 

V tomto místě je dno řeky přibližně na kótě 204 m nad mořem. Úroveň břehů řeky umožní 
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vybudování sklopného jezu, který by udržoval výšku hladiny na kótě 206 m nad mořem a tím 

zvýšil hydraulický spád mezi řekou a vyústěním štoly do jezera zbytkové jámy. [3] 

Před vstupem vody do štoly bude vybudována usazovací nádrž o ploše 3 hektary, 

umožňující usazování a tím čištění vody od nerozpuštěných látek. Vlastní štola bude 

dlouhá cca 2,4 km. Dimenzována bude na průtok vody 10 m3/s. To proto, aby bylo možno 

využívat pro napouštění i vyšších průtoků, a tím kompenzovat období, kdy s ohledem na 

zachování nezbytných minimálních průtoků nebude možno využívat průtoku ve výši 1 

m3/s. [3] 

Jako doplňkového zdroje vody se předpokládá využití Radčického a Lomského 

potoka v celkovém ročním objemu 3 miliónu m3. Dalšími zdroji bude důlní stařinová voda 

a srážková voda z povodí jezera. Důlní stařinové vody by mělo být k dispozici podle 

hydrogeologických studií ročně 5 – 6 miliónu m3. Voda z povodí jezera se bude v první 

fázi rovněž podílet na zatápění, postupně se zvětšováním plochy jezera a tím zvyšování 

hodnot výparu a zapojování vegetace po rekultivaci bude tato voda krýt výpar z volné 

hladiny jezera, proto se s ní do bilance zatápění nepočítá. [3] 

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. Vybudování 

této trasy si vyžádá přemístění značného množství zeminy, které může být částečně 

využito na překrytí VEP na výsypce. [3] 

Roční bilance vody pro zatápění jezera: 

• gravitační voda z řeky Bíliny 31,5 miliónu m3  

• gravitační voda z Radčického a Lomského potoka 3,0 miliónu m3  

• důlní stařinová voda 5,0 miliónu m3  

• celkem 39,5 miliónu m3 [3] 
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Obrázek 5 Mapa budoucího jezera [3] 

Tabulka 1  Náklady spojené na zatápění zbytkové jámy [[[[3]]]] 

NÁKLADY NA ZATÁPĚNÍ ZBYTKOVÉ JÁMY 
Sanační práce 
ochrana proti vzniku zápar a ohňů 50,0 mil. Kč 
Ochrana břehové linie 
definitivní 275,0 mil. Kč 
průběžná 100,0 mil. Kč 
hrubé terénní úpravy 71,7 mil. Kč 
celkem 446,7 mil. Kč 
Napouštění jezera 
vybudování sklopného jezu na Bílině 20,0 mil. Kč 
usazovací nádrž 30,0 mil. Kč 
vybudování štoly 225,2 mil. Kč 
kamenný skluz od ústí štoly do zbytkové jámy 30,0 mil. Kč 
celkem 305,2 mil. Kč 
Odvod vody z jezera 
zemní práce 285,0 mil. Kč 
vystrojení odvodního kanálu kamennou 
dlažbou 

40,0 mil. Kč 

celkem 325,0 mil. Kč 
Ostatní náklady 
kamenný skluz z krušnohorských potoků do 
zbytkové jámy 30,0 mil. Kč 

ZATÁPĚNÍ ZBYTKOVÉ JÁMY 
CELKEM 

1 156,9 mil. Kč 

Název: Jezero Bílina Měřítko: 1:15000 

Zhotovil: 
R-Princip Most 

s.r.o. 
Souř. syst.: S-JTSK 

Datum: 9/2010 
Výškový 

syst.: 
Bpv 
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3.2 Rekultivace vnitřní výsypky 

Na vnitřní výsypce je zakládání zatím povoleno v rámci platného POPD do roku 

2030. Vnitřní výsypka lomu Bílina se nachází východně od lomu v prostoru mezi areálem 

závodu Doly Bílina a.s., Ledvicemi, Duchcovem a jižními svahy výsypky Pokrok, Po 

ukončení těžební činnosti bude mít přibližně lichoběžníkový tvar s největší délkou ve 

směru sever - jih cca 4 600 metrů a šířkou ve směru východ - západ cca 3 900 metrů. V 

období do ukončení těžby bude na vnitřní výsypce zahájena rekultivace na výměře 1 

343,37 ha. Cílem navrhovaného řešení je vytvoření polyfunkční krajiny s možností 

zemědělského využití, s možností pěstování lesa a s možností rekreačního využití ploch 

kolem budoucího jezera Bílina. [3] 

S ohledem na morfologii území a prostorové vazby je na vnitřní výsypce navrženo 

453,39 ha nových zemědělských ploch, které jsou umístěny na plošiny a mírné svahy. 

Zemědělská rekultivace bude na plošinách dále doplněna rozptýlenou zelení plnící funkci 

větrolamů, remízků a doprovodné zeleně podél příkopů a komunikací. Lesnických rekultivací 

je navrženo 782,29 ha, porosty jsou navrženy především na svahových partiích, na plošinách 

slouží pro prostorové oddělení zemědělské rekultivace. Ostatní rekultivace jsou plánovány na 

výměře 102,16 ha, jedná se především o plochu ochranného valu u Ledvic a technologické 

plochy pro ČOV. Malé vodní plochy, které se samovolně v území vytvářejí, budou, pokud 

vyhoví z hlediska stability území, zachovány a vhodným způsobem začleněny do 

formované krajiny. [4]  
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Obrázek 6 Mapa rekultivačních ploch na vnitřní výsypce [3] 

3.3 Rekultivace výsypky Pokrok 

Na výsypce Pokrok bylo zakládání ukončeno v roce 2010 a na všech plochách 

výsypky byly již započaty rekultivační práce. Výsypka Pokrok byla zakládána za severní 

hranicí lomu Bílina v prostoru západně od Duchcova. Výsypkové těleso má 

lichoběžníkový tvar s největší délkou ve směru východ – západ 4 600 metrů a šířkou ve 

směru sever – jih 2 200 metrů. Ve východní a střední části výsypky již byly rekultivační 

práce ukončeny. Na zbývající ploše výsypky rekultivační práce probíhají, v současné době 

je tak rozpracováno 500,57 ha. [3] 

Koncepce rekultivačního řešení výsypky Pokrok vychází ze stejných principů a 

respektuje stejné zákonitosti jako u vnitřní výsypky lomu Bílina. Je zde navržena 

rekultivace lesnická a zemědělská s cílovou kulturou trvalé travní porosty, členěná liniovou 

výsadbou dřevin. Zemědělské rekultivace jsou navrženy na náhorní plošinu tak, aby 

umožňovaly podle vývoje podmínek v budoucnosti jak extenzívní, tak intenzivní využití ve 

formě trvalých travních porostů. Takto koncipované řešení přináší významný vklad pro 

Název: Vnitřní výsypka Měřítko: 1:15000 

Zhotovil: 
R-Princip Most 

s.r.o. 

Souř. 

Syst.: 
S-JTSK 

Datum: 9/2010 
Výškový 

syst.: 
Bpv 
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posílení ekologické stability. Lesnická rekultivace je navržena na svahové partie po 

obvodu výsypky a vedle základní funkce půdoochranné by měla přispět k lepšímu 

začlenění velkého zemního tělesa do okolní krajiny. Menší plochy souvislé výsadby ve 

formě větrolamů budou realizovány pro rozčlenění náhorní plošiny výsypky. Jednoduchá 

forma zatravnění byla navržena na plochy, které jsou v kontaktu s městskou zástavbou a 

jsou určeny pro případné rozvojové aktivity města Duchcov. Část dílčí plochy výsypky 

Pokrok II je dlouhodobě využita jako deponie spraší a k dispozici pro tento účel proto 

může být až po zrušení deponie. Napříč výsypkou ve směru východ – západ a sever – jih 

by měli vést páteřní obslužné komunikace. [4] 

 

Obrázek 7 Mapa výsypky Pokrok po rekultivaci [3] 

3.4 Rekultivace Radovesické výsypky 

Báňská činnost na Radovesické výsypce byla ukončena 31. března 2003. 

V předchozím období bylo vytvořeno těleso, které vyplňuje Radovesické údolí na jihu až 

na kótu 380 m nad mořem, na východě a severovýchodě na kótu 400 metrů nad mořem. Na 

rozsáhlé náhorní plošině byla nasypána ještě jedna převýšená etáž rozdělená prostorem, 

kudy kráčel zakladač, na dvě vzájemně oddělené části – severní a jižní. Vznikl tak 

přirozeně členitý terén se třemi plošinami rozdělenými svahy. [4] 

Koncepce rekultivačního řešení Radovesické výsypky vychází z potřeby začlenit 

rozsáhlé výsypkové těleso do okolní krajiny a umožnit jeho plnohodnotné využití. Cílem je 

vytvořit vyváženou polyfunkční krajinu s převažující funkcí rekreační a ekologickou, s 

Název: 
Výsypka 

Poktok 
Měřítko: 1:15000 

Zhotovil: 
R-Princip 

Most s.r.o. 

Souř. 

syst.: 
S-JTSK 

Datum: 9/2010 
Výškový 

syst.: 
Bpv 



Martin Kavka: Využití rekultivačních ploch po ukončení těžební činnosti lomu Bílina 

2013  17 

 

možností zemědělského využití spíše extenzivního charakteru a samozřejmě s možností 

pěstování lesa. Velká pozornost je věnována zájmům ochrany přírody vzhledem k těsné 

vazbě na chráněnou krajinnou oblast České středohoří. V předchozím období byla zahájena 

rekultivace celé plochy Radovesické výsypky, v současné době je tak rozpracováno 927,42 

ha. V roce 2011 byly zahájeny poslední rekultivace Radovesické výsypky, usilovně 

se pracovalo na vybudování infrastruktury a přírody pro budoucí rekreační středisko. [3] 

 

 

Obrázek 8 Mapa Radovesické výsypky po rekultivaci [2] 

3.5 Braňanská výsypka 

Tato oblast se nachází v jihozápadní části dobývacího prostoru lomu Bílina v 

bezprostřední blízkosti obce Braňany. Jedná se o území, které bylo zasaženo těžební 

činností závodu M. Gorkij. Rekultivační činnost zde byla zahájena v roce 1972 

zemědělskou a lesnickou rekultivací na výsypce za severním okrajem obce. V dalším 

období byly do rekultivace postupně zařazeny všechny těžbou dotčené plochy. V současné 
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době pokračují rekultivační práce na celkové rozloze 89,39 ha a v plánu je zahájení pouze 

jediné akce. [3] 

3.6 Střimická výsypka 

Střimická výsypka se nachází východně od města Mostu v blízkosti obce Braňany. 

Výsypkové materiály z lomu Maxim Gorkij zde byly ukládány v období 1959 – 1973. 

První výsadba pro zalesnění svahů byla provedena v roce 1967, z výše uvedených důvodů 

však výsadba přibližně z 90 % vyhynula. Zlepšení přineslo v 70. létech využití 

výklizových bentonitů z lomu Černý vrch, které přispěly k zlepšení fyzikálních vlastností 

půdního profilu a zajistily úspěšnou lesnickou rekultivaci na ploše 63 ha. Na náhorní 

plošině vznikly na výměře 90 ha zemědělské pozemky, část území byla využita pro 

výstavbu letiště Most. V současné době již na Střimické výsypce žádné rekultivační práce 

neprobíhají. [3] 

3.7 Teplická oblast 

Tato oblast zahrnuje území mezi Teplicemi, Oldřichovem, Hrobem a Mstišovem. 

Povrchová těžba uhlí, která byla ukončena v šedesátých létech, zde zanechala několik 

zbytkových jam (Dukla, ČSM, Liebig) a výsypek (Liebig, Lobkowitz, Osvobození). 

Výsypka Osvobození byla postupně zalesněna v období 1962 – 66. V roce 1970 byly 

zahájeny práce na zalesnění I. části Teplické oblasti, v roce 1974 byla zahájena II. část na 

vnitřní výsypce Liebig a v roce 1977 III. část na ploše lomu Otakar. [3] 

Zbytkové jámy lomů Barbora a Otakar byly postupně spontánně zatopeny, od roku 

1981 zde probíhaly sanační a rekultivační práce. Pro stabilizaci vodní hladiny byl 

vybudován přepad do Bouřlivce a zřízeno propojení obou nádrží. Následně bylo provedeno 

zatravnění a výsadba dřevin na přilehlých svazích a na vnitřní výsypce. V závěrečné fázi 

byly provedeny plážové úpravy a zřízeny objekty, umožňující intenzívní rekreační 

využívání oblasti. Všechny rekultivační akce byly již ukončeny. [3]  
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3.8 Doporučené způsoby rekultivace 

Po ukončení těžební činnosti lomu Bílina navrhuji využít rekultivace zemědělské, 

lesnické, hydrické a v menším měřítku ostatních rekultivací. Pro zbytkovou jámu navrhuji 

použít hydrickou rekultivaci, jelikož se jedná o nejlepší a nejekonomičtější řešení. 

Zatopení jámy vyjde mnohem levněji, než zpětně odtěžovat vnější výsypky a zasypávat 

jámu. Zatopením jámy vznikne jezero, které bude možno v budoucnu využít. Hydrické 

rekultivace se mohou také použít pro vybudování rybníků při rekultivaci výsypek. Co se 

týče výsypek, zde navrhuji použít rekultivace zemědělské, lesnické a v menším měřítku 

rekultivace ostatní. Po zemědělské rekultivaci, zde mohou vzniknout pole, sady, pastviny 

pro dobytek a louky. Lesnické rekultivace se budou používat pro zalesňování některých 

ploch, zpevnění svahů, nebo mohou najít uplatnění jako větrolamy. Ostatní rekultivace 

navrhuji použít pro budování pláží u břehu jezera, ke stavění objektů, nebo k budování 

komunikací po rekultivovaném území. 

3.8.1 Zemědělská rekultivace 

Obnova venkovského osídlení a stabilizace počtu obyvatelstva ve vesnicích není 

možná bez zemědělské půdy a pracovních příležitostí při jejím obdělávání. Z tohoto 

pohledu je jednou ze základních podmínek revitalizace krajiny obnova zemědělského 

půdního fondu, který se v tomto prostoru před jeho devastací nacházel. [3] 

V souvislosti se současnými podmínkami zemědělské výroby je dnes velmi obtížné 

prognózovat poptávku po zemědělsky rekultivovaných plochách. Do popředí tak vystupuje 

otázka budoucího významu zemědělských rekultivací. Přitom se diskuse vede všeobecně o 

problematice nadbytku určitých zemědělských produktů a o změně hodnot, ke které 

dochází u obyvatel ve prospěch rekreace a ochrany přírody. Přirozeně úrodné půdy nemusí 

být samozřejmě v dobách nadbytku domácí potravinářské produkce nebo výhodného 

importu intenzívně využívány, ale nesmí být likvidovány nebo nevratně znehodnoceny. V 

současné době proto praxe při plánování obnovy podporuje spíše smíšený typ 

zemědělských rekultivací, lépe odpovídající představám o moderní agrární krajině. 

Součástí těchto projektů je i zakládání agrárně-ekologických doprovodných ploch. Patří 

sem např. zřizování a udržování bohatě členěných objektů mezí a remízků s cílem znovu 



Martin Kavka: Využití rekultivačních ploch po ukončení těžební činnosti lomu Bílina 

2013  20 

 

oživení krajiny doprovodnou polní flórou a faunou. Obhospodařované trvalé travní 

porosty, doplněné skupinovou nebo pásovou výsadbou tzv. doprovodné zeleně, jsou 

rovněž vhodné pro naplnění ekologické a rekreační funkce krajiny. [3] 

Severočeské doly a. s. řeší zemědělské rekultivace buď jako tvorbu polních kultur 

(pole, louky, pastviny) nebo jako zakládání ovocných sadů. Předností je, aby výsledkem 

byla nová zemědělská půda. Dříve se tyto rekultivace prováděly bez překrytí ornicí, 

systémem přímé rekultivace výsypkových zemin. Povrch se obohacoval o kořenovou 

hmotu, hlavně travin a jetelovin. V současnosti se veškeré skrývkové materiály pro 

budoucí rekultivaci převrstvují zúrodnitelnými zeminami. [5] 

 

Obrázek 9 Zemědělsky rekultivované plochy [9] 

 

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. [3] 

3.8.2 Lesnická rekultivace 

Lesnické rekultivace jsou plánovány na převážnou část svahů zbytkové jámy, na 

svahové partie výsypek a další vhodné plochy. Lesnické způsoby rekultivace jsou 

využívány především v souvislostech s prvořadým významem lesních porostů jako 

stabilizujících prvků v ekologických soustavách. Velmi ceněna je skutečnost, že lesní 

porosty představují v našich zeměpisných podmínkách společenstva, která mají kladný vliv 
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nejen na vlastní zalesněnou plochu, ale i na své okolí – hydrické, protierozní, stabilizační, 

hygienické, asanační, klimatické, rekreační a jiné funkce. Pro efektivní plnění těchto 

požadavků je nutné lesnické rekultivace zřizovat v podobě co nejbližší přirozeně vzniklým 

útvarům s co nejpestřejší druhovou skladbou. [3] 

V maximální míře je třeba využívat domácí autochtonní dřeviny, vzhledem k 

potřebám ochrany přírody musí převažovat listnáče. Základním druhem cílové dřeviny pro 

podmínky výsypky Pokrok je dub letní, vhodné jsou též 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. Důležité je rovněž zastoupení (do 30 %) melioračních dřevin jako jsou olše, lípa, 

topol černý, šedý a osika. Určité procento by měly tvořit dřeviny doplňkové 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 

rekultivovatelných stanovišť pak lze s úspěchem použít břízu či osiku. [3] 

 

Obrázek 10 Lesnicky rekultivované plochy [13] 

 

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. [3] 
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3.8.3 Hydrická rekultivace 

Voda je podstatnou a neopominutelnou součástí životního prostoru. Vodní plochy a 

toky jsou ekologickou páteří krajiny a kladně ovlivňují své okolí. Moderní přístup k 

budování a údržbě vodní sítě podporuje jak schopnost bezpečného odvedení a akumulace 

vody, tak zachování, resp. znovuzřízení životních prostorů pro vodní rostliny a zvířenu. 

Stojaté i tekoucí vody by proto měly být koncipovány co nejpřirozeněji, s cílem zajistit 

dobrou ekologickou stabilitu těchto systémů. V území dotčeném povrchovou těžbou mají, 

kromě své technické funkce odvádění a akumulace vody, velký vliv na zkvalitnění a 

zrychlení revitalizace devastovaného území. [3] 

Dominantní vodní plochou v řešeném území se stane zatopená zbytková jáma lomu 

Bílina (jezero Bílina), jeho rozloha při hladině v úrovni 200,0 m n. m. bude 930,32 ha. Z 

krajinotvorného hlediska jsou velmi důležitým prvkem malé vodní plochy a toky, budou 

proto významnou součástí i budoucích rekultivovaných ploch. Svoji funkci mohou splnit 

zejména za předpokladu, že se budou nacházet ve stavu blízkému přírodě. Drobné vodní 

plochy a toky ponechané v přírodním stavu nebo k tomu uzpůsobené jsou rozmanitými 

životními prostory. Jsou ekologickou páteří krajiny a kladně ovlivňují své okolí. Moderní 

přístup k budování a údržbě vodní sítě podporuje jak schopnost bezpečného odvedení a 

akumulace vody, tak zachování, resp. znovuzřízení životních prostorů pro vodní rostliny a 

zvířenu. Stojaté i tekoucí vody by proto měly být koncipovány co nejpřirozeněji, s cílem 

zajistit dobrou ekologickou stabilitu těchto systémů. [3] 

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. [3] 
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3.8.4 Ostatní rekultivace 

Do kategorie ostatní rekultivace je zařazena řada rekultivačních postupů, jejichž 

cílovým stavem jsou plochy různého charakteru – zeleň, mokřadní plochy, plochy 

využívané pro sportovní nebo rekreační účely, plochy pro podnikatelské aktivity, 

komunikace a další zpevněné plochy. [3] 

Pro ostatní rekultivace je navrhováno nejčastěji zatravnění nebo kombinace 

zatravnění a skupinové výsadby dřevin s tím, že volné plochy (louky) budou tvořit cca 2/3 

výměry a výsadby vysoké zeleně cca 1/3. Na zatravněných plochách může či nemusí být 

realizováno převrstvení ornicí v mocnosti cca 0,2 m v závislosti na kvalitě výsypkové 

zeminy v daném prostoru. [3] 

Rozsah ostatních rekultivací před ukončením těžební činnosti v daném území lze 

stanovit pouze rámcově, skutečné výměry budou specifikovány v projektové dokumentaci. 

Pro účely této dokumentace je v období do ukončení těžby plánováno zahájení 205,98 ha 

těchto ploch, dalších 648,31 ha je rozpracováno a 428,13 ha bylo v předchozím období 

ukončeno. [3] 

Obrázek 11 Hydricky rekultivované plochy [14] 



Martin Kavka: Využití rekultivačních ploch po ukončení těžební činnosti lomu Bílina 

2013  24 

 

4 Využití rekultivačních ploch 

Řešení ploch, které budou do rekultivačního procesu uvolňovány v období do 

ukončení těžební činnosti, vychází z reálných možností plnohodnotného budoucího využití 

celého zájmového území. Cílem je vytvořit vyváženou polyfunkční krajinu s možností 

zemědělského využití, s možností pěstování lesa a s možností rekreačního využití ploch 

kolem 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. [3] 

Po ukončení rekultivačních prací vznikne mnoho rozmanitých ploch, zasazených do 

okolní krajiny, pro které navrhuji hledat příklady řešení jejich dalšího využití v okolních 

lokalitách, které prošli rekultivačními pracemi a jsou využívány pro různé účely. Bude se 

zde nacházet rozlehlé jezero Bílina, pro které si můžeme vzít příklad pro jeho další využití 

z jezera Matylda u města Mostu, nebo z jezera Barbora u obce Oldřichov. Budoucí jezero 

Bílina s přilehlými rekultivovanými plochami, které budou vznikat po rekultivaci vnitřní 

výsypky, dohromady nabízejí pestré možnosti jejich dalšího využívání. Proto navrhuji 

využít tyto rekultivované plochy pro rekreační účely, sportovní aktivity a další činnosti 

volného času. Zbylé plochy vnitřní výsypky a plochy vnějších výsypek navrhuji využít pro 

sportovní aktivity, volnočasové aktivity, v zemědělství a dalších odvětvích. Bude převážně 

záležet na budoucích majitelích těchto pozemků, jak je využijí.  

4.1 Využití jezera Bílina a malých vodních ploch 

Dominantní vodní plochou v řešeném území se stane zatopená zbytková jáma lomu 

Bílina (jezero Bílina). Jezero Bílina bude nabízet pestrou škálu dalšího využití. Mělo by se 

co nejohleduplněji zasadit do okolní krajiny a stát se svými rozměry vodní dominantou 

území pod Krušnými horami. Dále zde budou vnikat malé vodní plochy a toky, které se 

stanou významnou součástí budoucí rekultivované krajiny. Tyto malé vodní plochy mohou 

svoji úlohu splnit za předpokladu, budou-li se nacházet ve stavu blízkému přírodě. Některé 

zůstanou ponechané v přírodním stavu, některé se budou upravovat pro další využití. Tyto 

malé vodní plochy by se měly stát ekologickou páteří krajiny a měly by kladně ovlivňovat 

své okolí. 
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Nezatopená část zbytkové jámy bude z části využita pro rekreační účely, z části část 

bude koncipována z hlediska posílení ekologických funkcí. Proto jsou na nezatopené partie 

závěrných svahů plánovány především lesnické rekultivace. Rovinaté plochy podél břehů 

budou rekultivovány na zemědělské a ostatní plochy. Zemědělské plochy budou realizovány 

jako trvalé travní porosty, ostatní plochy budou rovněž zatravněny. [3] 

Návrhy využití jezera Bílina: 

• pro rekreaci a volný čas 

• pro sportovní aktivity a volnočasové aktivity 

• pro sportovní rybaření 

• nádrž pitné vody 

Návrhy využití rybníků 

• rybníky, které budou součástí lesoparků 

• chovné rybníky 

• pro sportovní rybaření 

Jezero bude nabízet mnoho možností pro rekreaci. Proto navrhuji vybudovat pláže na 

východním břehu jezera, tedy na rozmezí jezero – bývalá vnitřní výsypka, dále zde 

navrhuji vybudovat objekty pro potřeby rekreace (sociální zařízení, restaurace, kiosky, 

chatky, autocampy apod.). Toto vše bude sloužit jak pro lidi z okolí, tak pro lidi, kteří 

budou jezdit v létě k jezeru na dovolenou. 

 

Obrázek 12 Využití bývalého povrchového lomu (jezero Matylda) [8] 



Martin Kavka: Využití rekultivačních ploch po ukončení těžební činnosti lomu Bílina 

2013  26 

 

Jezero navrhuji využit pro různé vodní sporty. Bude se zde moci provozovat plávání, 

surfing, potápění, veslování, vodní lyžování, vodní motorismus (závody vodních člunů a 

skútrů) a v zimě na zamrzlé hladině bruslení. Proto se bude muset na jezeře vyhradit místo 

pro tyto sporty, aby nebyli ohroženi lidé, kteří se budou nacházet ve vodě v blízkosti pláží, 

popřípadě plavat. Pro tyto účely musí budoucí provozovatelé těchto sportovních areálů 

vybudovat mola pro kotvení lodí a objekty pro provoz a údržbu náčiní potřebného pro tyto 

sporty. Po napuštění jezera zde navrhuji vysadit různé druhy ryb, aby po nějaké době 

mohlo začít jezero sloužit i rybářům. Rybaření bude moci být praktikováno mimo pláže 

vyhrazené pro koupání a to zejména na západním břehu jezera, nebo budou rybáři využívat 

veslic, čímž budou mimo dosah prostoru vyhrazeného pro koupání. 

Dále navrhuji možnost využití jezera jako nádrže pro pitnou vodu. Při této možnosti 

budou ovšem výše uvedené možnosti využití jezera nemožné. Muselo by se při této 

možnosti využití provést opatření pro ochranu pitné vody v jezeře, aby nedocházelo ke 

znečišťování a znehodnocování vody. Navrhuji vytyčit ochranné pásmo kolem jezera a tím 

zamezit přístup veřejnosti. Této možnosti navrhuji využít jen v případě, že by stávající 

zdroje nestačily pokrýt spotřebu pitné vody. 

Malé vodní plochy (rybníky) se budou nacházet na rekultivovaných plochách 

výsypek. Rybníky, které se budou nacházet na vnitřní výsypce, navrhuji využít jako 

součást lesoparků, které by měli sloužit k relaxaci. Proto na těchto rybníkách navrhuji 

vybudovat malá mola a umístit na hladinu veslice. Dále na těchto rybnících navrhuji 

vysadit okrasné vodní rostlinstvo a vodní živočichy. Rybníky, které vzniknou na 

rekultivovaných plochách vnějších výsypek, navrhuji využít pro chov ryb, nebo sportovní 

rybaření. Navrhuji tyto rybníky předat do zprávy Českého rybářského svazu, popřípadě 

soukromým majitelům, kteří zajistí vysazení ryb a jejich následný chov.  

4.2 Využití ploch na rekultivovaných výsypkách 

Po ukončení rekultivačních prací na výsypkách vznikne mnoho ploch pro další 

užívání. V bezprostřední blízkosti jezera Bílina to budou rekultivované plochy vnitřní 

výsypky, dále zde budou rekultivované plochy výsypek Radovesice a Pokrok. Tyto plochy 

budou po zemědělských a lesnických rekultivacích a v menším měřítku po rekultivacích 

ostatních. Navrhoval bych hledat taková řešení možného budoucího využití 
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rekultivovaných ploch, aby co nejvíce zapadly do okolní krajiny a aby bylo co nejméně 

znatelné, že zde jsou výsypková tělesa. 

Po ukončení rekultivačních prací navrhuji začít tyto plochy předávat do vlastnictví 

přilehlých obcí a měst, nebo do soukromého vlastnictví.  

4.2.1 Využití rekultivovaných ploch vnitřní výsypky 

Plochy v západní a jižní části vnitřní výsypky jsou rezervovány pro zřízení přírodě 

blízkých lesních komplexů. Navazující rovinné plochy v blízkosti Bíliny, Duchcova a 

Ledvic je doporučeno zatravnit. V případě potřeby je bude možno využít jako vhodné 

území pro další rozvoj těchto sídel. Malé vodní plochy, které se samovolně v území 

vytvářejí, budou, pokud vyhoví z hlediska stability území, zachovány a vhodným 

způsobem začleněny do formované krajiny. [3] 

Návrhy využití rekultivovaných ploch vnitřní výsypky: 

• vybudování rekreačního areálu 

• vybudování sportovních areálů (tenisové kurty, hřiště pro míčové hry apod.) 

• vybudování hřiště pro minigolf 

• vybudování cest, cyklostezek a trasy pro kolečkové brusle a běh 

• vybudování pozemní komunikace 

• výstavba nových domů 

• zalesnění ploch 

Rekultivované plochy na vnitřní výsypce navrhuji využít společně s jezerem Bílina 

pro rekreaci, sport a další aktivity pro volný čas. Plochy výsypky, které se budou nacházet 

na východním břehu v blízkosti jezera Bílina, navrhuji využít pro rekreační účely. Na 

plochách, které budou bezprostředně přilehlé k jezeru Bílina, navrhuji vybudovat pláže pro 

přístup do jezera. Dále na těchto plochách vnitřní výsypky, které se budou nacházet 

v blízkosti pláží, navrhuji vybudovat sportovní hřiště (tenisové kurty, kurty pro volejbal a 

nohejbal, hřiště pro minigolf a podobně). Také zde navrhuji vybudovat stavby pro 

stravování a hygienu.  Dále bude nutné k těmto areálům a mezi nimi vybudovat přístupové 
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pozemní komunikace. Plochy vnitřní výsypky, které budou v blízkosti jezera, nebude 

vhodné používat pro zemědělské činnosti. Proto zde navrhuji vysadit a udržovat jen 

travnaté plochy. 

 Dále navrhuji na části vnitřní výsypky vysázet stromy a nechat zde rozvinout 

lesopark, ve kterém navrhuji vybudovat cesty pro chodce a zvlášť pro cyklisty. Navrhuji 

tyto cesty vybavit lavičkami k sezení a odpadkovými koši. Součástí těchto lesoparků by 

měli být i malé vodní plochy (rybníky). 

Další možnost využití ploch vnitřní výsypky je možnost vybudování pozemních 

komunikací. Proto zde navrhuji vybudovat pozemní komunikace mezi obcemi Bílina, 

Duchcov, Ledvice, Želénky a Lom. Dále navrhuji vybudovat komunikaci k rekreačním 

areálům u jezera Bílina.  

Části vnitřní výsypky, které navazují na příměstské oblasti, navrhuji zařadit do 

stavebních parcel, které bude možno využít v budoucnu pro stavbu rodinných domů. 

4.2.2 Využití rekultivovaných ploch na Radovesické výsypce  

Koncepce rekultivačního řešení Radovesické výsypky vychází z potřeby začlenit 

rozsáhlé výsypkové těleso do okolní krajiny a umožnit jeho plnohodnotné využití. Cílem je 

vytvořit vyváženou polyfunkční krajinu s převažující funkcí rekreační a ekologickou, s 

možností zemědělského využití spíše extenzivního charakteru a samozřejmě s možností 

pěstování lesa. Velká pozornost je věnována zájmům ochrany přírody vzhledem k těsné 

vazbě na chráněnou krajinnou oblast České středohoří. [3] 

Návrhy využití rekultivovaných ploch Radovesické výsypky: 

• vybudování cest, cyklostezek a tras pro kolečkové brusle a běh 

• vybudování motokrosové dráhy 

• vybudování střelnice 

• výstavba objektů 

• pěstování lesa 

• založení vinic 

• vybudování pozemní komunikace 
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Na Radovesické výsypce je část rekultivačních prací ukončena. Proto navrhuji 

rekultivované plochy začít využívat v brzké době. Radovesická výsypka se svými 

rozlehlými plochami nabízí širokou škálu jejich dalšího využití. Také jsou zde vybudovány 

komunikace, které propojují okolní obce.  

Obdobně jako na vnitřní výsypce navrhuji plochy Radovesické výsypky využít pro 

sportovní aktivity. Navrhuji zde vybudování stezky pro pěší turistiku, cyklostezky a dráhy 

pro kolečkové brusle a běh. Dále zde navrhuji vybudovat motokrosovou dráhu, která je již 

v omezené míře využívána.   

Jelikož je těleso Radovesické výsypky tvořeno několika převýšeními, tvořící 

svahovitý terén, navrhuji proti vhodnému svahu, který bude odpovídat bezpečnostním 

předpisům, vybudovat střelnici pro sportovní střelbu, popřípadě střelnici pro potřeby 

ozbrojených sborů České Republiky. 

Na lesnicky rekultivovaných částech Radovesické výsypky navrhuji nechat postupně 

rozrůst les, který může v budoucnu sloužit pro těžbu dřeva. Tyto zatravněné plochy se 

mohou použít pro sušení sena, nebo pro pastvu dobytka. Na svazích výsypky, které jsou 

orientovány na jih, navrhuji vybudovat vinice. Vinice jako způsob využívání 

rekultivovaných ploch se osvědčil na výsypce poblíž města Mostu. 

 

Obrázek 13 Možné využití pro pěstování vinné révy (vinice poblíž Mostu) [16] 

Navrhuji také zpřístupnit pozemní komunikaci mezi obcemi Bílina a Kostomlaty pod 

Milešovkou. Dále navrhuji tuto pozemní komunikaci doplnit o pozemní komunikace, které 
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propojí dále obce Světec, Razice a Šťepánov. Tyto komunikace by měli zpřístupnit 

budoucí areály a objekty, které budou v rámci využití Radovesické výsypky budovány. 

4.2.3 Využití rekultivovaných ploch výsypky Pokrok 

Na výsypce Pokrok, dle domluvy okolních obcí a těžařské společnosti Severočeské 

doly a.s., budou vznikat zatravněné a zalesněné plochy, které bude možno využít pro 

podporu rozvoje biodiverzity a rekreace. [17] 

Návrhy využití výsypky Pokrok 

• vybudování rekreačního areálu 

• vybudování hřišť (tenisové kury, hřiště na volejbal a podobně) 

• vybudování golfového hříště 

• vybudování pozemní komunikace 

Pro rekultivované plochy výsypky Pokrok bych navrhoval podobné možnosti využití 

jako pro rekultivované plochy na vnitřní výsypce. Jelikož se bude toto území nacházet 

v těsné blízkosti jezera Bílina, navrhuji využít část rekultivovaných ploch výsypky Pokrok 

pro rekreační účely a s tím spojené aktivity. Navrhuji zde vybudovat chaty a autocamp a s 

tím spojené objekty pro potřebu provozu těchto areálů. Dále zde navrhuji vybudovat hřiště 

pro sportovní aktivity. Na rekultivovaných plochách této výsypky, pokud se najde vhodný 

investor, navrhuji vybudovat golfové hřiště. Pro tento účel bude nutné upravit terén, na 

kterém bude nutné vysadit vhodné traviny. Na několika částech hřiště bude nutné vysadit 

stromy a keře. Také bude nutné vytvořit jezírka, která budou sloužit jako překážky. Dále 

na této výsypce navrhuji vybudovat dráhu pro cyklisty a běžce. 

Pro propojení obcí Lom a Duchcov navrhuji vybudovat pozemní komunikaci, která 

zároveň propojí areály na výsypce Pokrok. Pozemní komunikace by měla navazovat na 

pozemní komunikaci vnitřní výsypky. 
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4.3 Příklady využití rekultivovaných ploch 

4.3.1 Jezero Matylda 

Na místě byl původně důl Matylda. Po skončení těžby začala rekultivace celého 

území. Stavba vodní nádrže byla zahájena v roce 1986. Jezero se začalo napouštět v 

roce 1992  vodou z Nechranického přivaděče. Tento přivaděč slouží ke každoročnímu 

dopouštění vody. Vodní nádrž má rozlohu 38,7 ha a průměrnou hloubku 3,5 až 4 metry a 

slouží k rekreaci, provozování vodních sportů i rybářům. Je zde půjčovna vodních skútrů.  

Plánuje se zde výstavba areálu pro vodní sporty. Z dalších sportů se zde provozují vodní 

lyžování a windsurfing. V roce 2008 se začala stavět a roku 2009 zde byla dokončena 

čtyřkilometrová in-line bruslařská dráha. Břehy nádrže mají plážovou a parkovou úpravu. 

U nádrže se nachází autokemp. Pláž je kamenito - písčitá, vstup do vody je možný po 

betonových molech. [17] 

 

Obrázek 14 Jezero Matylda [17] 

4.3.2 Jezero Barbora 

V minulosti se zde těžilo hnědé uhlí hlubinným dolem Barbora a následně ve stejné 

lokalitě i povrchovým lomem stejného jména. Po vytěžení povrchového lomu vznikla 

zbytková jáma o rozloze 65 ha s názvem Barbora. Vodní areál Barbora. Dnes je Barbora 

zatopena kvalitní pramenitou vodou, čímž vznikla vodní nádrž místy dosahující hloubku až 

60 m. Pro vynikající kvalitu vody a její průhlednost je vodní nádrž využívána pro výcvik 
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sportovních potápěčů, k jízdám na plachetnicích a k windsurfingu. Koupání v čisté vodě je 

velmi příjemné a břehová část s občerstvovacími stánky v letních měsících pojme tisíce 

návštěvníků z celého regionu Teplicka a Duchcovska i širšího okolí. [17] 

 

Obrázek 15 Jezero Barbora [9] 

4.3.3 Velebudická výsypka 

Velebudická výsypka je název rekultivované důlní výsypky, která se nachází na 

jižním okraji města Mostu. Výsypka zabírá plochu 785ha a její objem činí 237 miliónů m³. 

Název je odvozen od obce Velebudice, která se nacházela několik set metrů severně od 

výsypky. Na výsypce se dnes nachází dostihové závodiště Hipodrom Most a golfové hřiště. 

Výsypka je rekultivována pro příměstskou rekreaci. [17] 

 

Obrázek 16 Velebudická výsypka [17] 
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4.3.4 Kopistská výsypka 

Většina Kopistské výsypky je porostlá lesem (70% plochy výsypky). Stromy jsou 

většinou listnaté (kromě modřínu opadavého) a bylo zjištěno na 33 druhů stromů, přičemž 

část se rozšířila přirozenou cestou (bříza bělokorá, topol osika). Většina byla vysazena 

uměle (topol kanadský, trnovník akát, dub červený, javor babyka, habr, jilm, lípa aj.). Na 

paloucích i v jižní části výsypky je travinná vegetace. V některých mělkých vodních 

nádržích roste  rákos. Na výsypce se vyskytuje jedna z nejpočetnějších populací čolka 

velkého v Ústeckém kraji. Výsypka je mj. také proto navržena do kategorie ochrany 

jako přírodní památka. [17] 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout možnosti využití ploch, které budou vznikat 

po ukončení těžební činnosti lomu Bílina. Tedy navrhnutí využití budoucího jezera Bílina, 

využití rekultivovaných ploch vnitřní výsypky a využití rekultivovaných ploch na vnějších 

výsypkách Radovesice a Pokrok. Nejdříve ale bylo nutné zhodnotit rekultivace 

jednotlivých ploch. Cíl práce se podařilo splnit. byly zhodnoceny jednotlivé rekultivace 

ploch, které po sobě zanechá těžební činnost lomu Bílina. Dále byly navrženy možnosti 

využití těchto rekultivovaných ploch. Pro zbytkovou jámu lomu Bílina je plánována 

hydrická rekultivace, čímž vznikne rozlehlé jezero. Pro nově vzniklé jezero Bílina jsou 

navrženy možnosti využití k rekreaci a volnočasovým aktivitám. Pro vnitřní a vnější 

výsypky Radovesice a Pokrok jsou plánovány rekultivace zemědělské, lesnické a ostatní. 

Jelikož plochy vnitřní výsypky navazují na Jezero Bílina, budou využity pro rekreační 

potřeby jezera, dále pak pro sportovní aktivity a volný čas. Vnější Radovesická výsypka 

bude z části využita pro volnočasové a sportovní aktivity a z části pro zemědělství a 

lesnictví. Jelikož výsypka Pokrok se nachází v těsné blízkosti budoucího jezera Bílina a 

vnitřní výsypky bude využita obdobně jako vnitřní výsypka pro rekreaci a volný čas. Na 

všech výsypkách jsem navrhl vybudovat pozemní komunikace pro propojení okolních měst 

a obcí. Dalším důležitým prvkem v tvorbě krajiny je zdravotní a hygienická nezávadnost. 

Ta je stanovena vhodným uspořádáním krajiny, které je významné pro vytváření 

mikroklimatických a bioklimatických poměrů. 

Dobývání hnědého uhlí je po staletí spojena s životem obyvatel v podkrušnohorské 

oblasti severočeského regionu a to i v okolí Bíliny, kde je lom Bílina situován. Historie 

lomu Bílina a těžby hnědého uhlí na Bílinsku je zhodnocena v první kapitole. Povrchové 

dobývání není myslitelné bez prvotní, mnohdy značně rozsáhlé destrukce krajiny. Jako 

poslední fáze hornické činnosti je rekultivace a revitalizace území, které nabízí další 

možnosti využití. Vrací se nám i dalším generacím krajina, na které jsou eliminovány 

následky po hornické činnosti. V okolí města Bílina se bude nacházet krajina, která bude 

nabízet širší možnosti využití, než tomu bylo do dnešní doby. 
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Příloha 3 Souhrnné přehledy rekultivací [2] 

Ukončené rekultivace k 1.1.2012 

Oblast 
Zemědělsk

á 
Lesní Vodní Ostatní 

Provozem 
neuvolněno 

Celkem 

Centrální 
oblast 

155,93 360,2 7,43 97,68 0 621,24 

Pokrok 183,96 44,34 1,79 61,7 0 291,79 
Radovesice 223,59 209,09 18,07 182,69 0 633,45 

Střimice 89,86 62,92 0 58,08 0 210,86 
Braňany 5,72 32,04 0 5,52 0 43,27 
Teplice 11,9 627,51 81,27 22,47 0 743,15 
Celkem 670,96 1336,11 108,56 428,13 0 2543,76 

Rozpracované rekultivace k 1.1.2012 

Oblast Zemědělská Lesní Vodní Ostatní 
Provozem 

neuvolněno 
Celkem 

Centrální 
oblast 

1,72 159,21 8,35 54,37 27,7 251,34 

Pokrok 111,97 246,99 10,7 130,91 0 500,57 
Radovesice 119,33 334,9 15,51 457,68 0 927,42 

Střimice 0 0 0 0 0 0 
Braňany 0 67,83 0,45 12,47 8,65 89,39 
Teplice 0 0 0 0 0 0 
Celkem 233,02 808,93 35,01 655,42 36,35 1768,72 

Rekultivace plánované k zahájení v roce 2012 

Oblast Zemědělská Lesní Vodní Ostatní 
Provozem 

neuvolněno 
Celkem 

Centrální 
oblast 

0 0 0 0 0 0 

Pokrok 0 0 0 0 0 0 
Radovesice 0 0 0 0 0 0 

Střimice 0 0 0 0 0 0 
Braňany 0 0 0 0 0 0 
Teplice 0 0 0 0 0 0 
Celkem 0 0 0 0 0 0 

 
Rekultivace plánované k zahájení v letech 2013 – 2030 

Oblast Zemědělská Lesní Vodní Ostatní 
Provozem 

neuvolněno 
Celkem 

Centrální 
oblast 

453,41 980,81 939,45 205,98 0 2579,66 

Pokrok 0 0 0 0 0 0 
Radovesice 0 0 0 0 0 0 

Střimice 0 0 0 0 0 0 
Braňany 0 0 4,82 0 0 4,82 
Teplice 0 0 0 0 0 0 
Celkem 453,41 980,81 944,27 205,98 0 2584,48 

 


