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SUMMARY 

This bachelor thesis is focused on Most basin from the perspective of the 

completed reclamation and future interests, thanks to which the country will be 

revitalized after the completion of the brown coal mining. Important legislation that 

modifies the overall conception of ground recovery and factors that have an effect 

on its process are introduced. Particular phases, stated in this bachelor thesis, 

explain the procedures of the reclamation. Furthermore, the paper introduces 

forms of technical reclamation; each one is supported by an illustrative example. 

Another part contains the questionnaire regarding the public's reaction on the 

reclaimed areas and the public's attitude to the country.  
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ANOTACE 

Tato bakalářská práce je zaměřena na Mosteckou pánev z hlediska 

provedených rekultivačních prací a budoucích záměrů, díky nimţ bude krajina 

revitalizována po ukončení těţby hnědého uhlí. Uvedena je důleţitá legislativa, 

která upravuje celkovou koncepci obnovy území a faktory ovlivňující její průběh. 

Jednotlivé fáze, uváděné v bakalářské práci, přibliţují postupy rekultivací při jejich 

realizaci. Práce dále seznamuje s formami technických rekultivací, kdy je u kaţdé 

uveden názorný příklad. Součástí jsou výsledky dotazníkového šetření, které se 

zabývá reakcí veřejnosti na rekultivovaná území a jejím vztahem ke krajině. 

 

Klíčová slova: Mostecká pánev, technické rekultivace, legislativa, těţba hnědého 

uhlí 
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1 ÚVOD 

Mostecká pánev je od konce 18. století intenzivně zatěţována 

a ovlivňována těţbou hnědého uhlí, po polovině století minulého převáţně 

povrchovou. Vyuţití nerostného bohatství na tomto území patří mezi základní 

zájmy státu. I přesto, ţe těţba ovlivňuje nejen přírodní poměry, ale také územní 

celky, které jsou domovem mnoha lidí, nelze do devastované krajiny na tomto 

území paralelně zasahovat. Obnovení prostoru tak, aby bylo dosaţeno stavu 

fungujícího ekosystému, je velmi problematické a náročné [20]. Díky platné 

legislativě je ale zamezeno tomu, aby krajina po vytěţení suroviny zůstala bez 

vhodně vybrané rekultivační úpravy [2].   

Zahlazení báňské činnosti je díky dlouholetým zkušenostem českých 

odborníků povaţováno za velmi dobré, uznávané i za hranicemi našeho státu [31]. 

Jiţ realizované rekultivace se stávají zdrojem informací, které jsou vyuţívány pro 

dosaţení co nejlepších výsledků obnovy [15]. Díky vývoji rekultivačních postupů 

a rozvíjení jednotlivých forem vznikají na území Mostecké pánve velké územní 

celky ekologické rovnováhy. Pestrost krajinných prvků do sebe koncepčně zapadá 

a území tak tvoří zajímavý prostor, kdy jsou splněny jak přírodní, tak sociálně-

ekonomické faktory [11].  

Cílem této práce je seznámit veřejnost s moţnými variantami rekultivací 

v oblasti těţbou narušené Mostecké pánve a současně zhodnotit způsob vnímání 

rekultivovaného území veřejností. Zároveň je obsahem této práce přiblíţení jiţ 

obnoveného území a představení typů rekultivací, jejichţ realizace je na 

uvaţovaném území do budoucna plánována. 
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2 VYMEZENÍ OBLASTI 

Mostecká pánev je jednou ze tří podkrušnohorských pánví. Nachází se 

mezi Krušnými horami, Doupovskými horami a Českým středohořím v Ústeckém 

kraji (severozápadní Čechy). Zaujímá plochu cca 140 000 ha [1], [6].  

Podrobněji je členěna na několik částí. Od západu k východu na pánev 

ţateckou, někdy nazývanou také jako pětipesko-ţateckou, chomutovskou, 

mosteckou a teplicko-ústeckou (někdy pouze teplickou část) [3]. Jednotlivé části 

jsou od sebe odděleny hřbety; část chomutovská od mostecké prahem jezersko-

ryzelským a mostecká část je od teplické oddělena hřbetem lahošťským [1]. 

 

 

Obr. 1 Rozdělní Mostecké pánve. Zdroj [29]. 

 

Jedná se o naši nejrozsáhlejší terciérní pánev s eocenními aţ miocenními 

písčitými a jílovitými sedimenty a mocnými uhelnými slojemi, které dosahují 

v mostecké části v průměru 16 aţ 24 m. K okraji pánve se formace zdvihají 

a mocnost sloje se sniţuje na 1 m i méně. Nadloţní zeminy dosahují největší 

mocnosti, zpravidla několik desítek aţ stovek metrů Při okrajích pánve se jejich 

mocnost rovněţ sniţuje. Součástí pánve i jejího okolí jsou také neogenní vulkanity 

riftového charakteru [1], [6].   
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Nadmořská výška pánve se pohybuje v jihozápadní části mezi 350 aţ 380 

m n. m., v části severovýchodní dosahuje výšek do 300 m n. m. Hlavními toky na 

území Mostecké pánve jsou řeky Bílina, která protéká její centrální částí, a jiţní 

částí protékající řeka Ohře. Její tok vytvořil v pánvi jedenáct terasových stupňů [1].  

Oblast močálů, která se na území dnešní Mostecké pánve v minulosti 

nacházela, zaklesávala v období miocénu stále více do podloţí. Z původních 

baţin se staly zatopené močály a na jejich dně se akumuloval rostlinný materiál. 

Jezero, které na tomto území vzniklo, bylo postupně překryto mocnými 

jílovitými usazeninami. Významné vrstvy rostlinné masy byly tíhou nadloţí 

a prouhelňovacími procesy přeměněny na uhelnou sloj [8].  

 

 

Obr. 2 Geologická mapa Mostecké pánve. Zdroj [3]. 
 

2.1 Těţba v Mostecké pánvi 

Do současnosti bylo v Mostecké pánvi vytěţeno (převáţně velkolomovým 

způsobem) více neţ 3,5 mld. tun uhlí a skryto více neţ 7 mld. m³  nadloţních 

zemin. Dobývání uhelných slojí probíhá v současnosti ve třech oblastech 

Mostecké pánve ve čtyřech povrchových dolech. V mostecké části se uhlí těţí na 

velkolomech ČSA a Vršany, v teplické části pánevního komplexu na velkolomu 



Markéta Semerádová: Porovnání forem rekultivací – Mostecká pánev 

2013  4 
 

Bílina a v chomutovské části na území povrchového dolu DNT. V jihozápadní 

pětipesko-ţatecké části Mostecké pánve se vyskytují především vrstvy jílů a písků 

[25]. Je nesporné, ţe dobývání uhlí velkolomovým způsobem značně devastuje 

krajinu a především ovlivňuje její hydrologické i klimatické poměry [2]. 

 

 

Obr. 3 Dolové pole lomu Bílina [vlastní zdroj 2013]. 

 

V oblasti Chomutovska se nachází uhelná sloj se zásobami hnědého uhlí, 

které je vyuţíváno především k energetickým účelům, resp. je spalováno 

v tepelných elektrárnách. Kvalitnější, méně sirnaté uhlí s vysokou výhřevností 

z dobývacího prostoru Dolů Bílina na Teplicku, je odebíráno nejen tepelnými 

elektrárnami, ale je i spalováno v domácích topeništích [2]. 
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Obr. 4 Geologický řez Mosteckou částí pánve. Zdroj [3]. 

 

2.2 Klimatické podmínky 

Mostecko leţí v klimatické oblasti s dlouhým, teplým létem a krátkou, 

mírnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8 °C. Kvůli poloze 

v blízkosti Krušných hor se území Mostecka nachází ve sráţkovém stínu, tudíţ se 

řadí ke sráţkově podprůměrným oblastem s ročním úhrnem 499 mm. Naopak 

hodnoty teploty vzduchu jsou zde nadprůměrné [1]. Charakteristickým jevem v této 

oblasti jsou také inverze, kdy studený vzduch je překryt vrstvou teplejší vzduchové 

hmoty [2] a zabraňuje přirozené cirkulaci. Změny původního vzhledu krajiny, 

horninového sloţení a hydrologických podmínek jsou příčinou vzniku specifického 

mikroklimatu. Ovlivňovány jsou jak větrné poměry a četnost sráţek, tak také 

hodnoty sluneční radiace [20].  

Ekologická stabilita v uvaţovaném území je narušena nejen samotnými 

lomy a jejich výsypkami, které mají za následek podstatnou změnu reliéfu 

(v případě lomu se jedná o sníţení nadmořské výšky aţ o 200 m a u výsypek 

zvýšení o podobné hodnoty), ale také výstavbou tepelných elektráren, ke které 

zde došlo díky snadné dostupnosti spalovaného materiálu a ovlivnila tak kvalitu 

ovzduší v kraji [2]. 
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3 FORMY A FÁZE REKULTIVACE 

3.1 Legislativa 

Odstraňování následků těţby je řešeno zákonem č. 44/1988 Sb., 

o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon). Všechny pozemky, 

kterých se těţba nerostu dotkla, musí být podle zákona sanovány, upraveny a po 

ukončení provozu současně kontinuálně monitorovány. Před začátkem 

dobývacích prací musí být vytvořen nejen plán otvírky, přípravy a dobývání, ale 

musí proběhnout i posuzování vlivů na ţivotní prostředí dle zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů. Výstupem tohoto procesu je stanovisko, slouţící jako podklad pro 

příslušný úřad, který vydává povolení k hornické činnosti. Loţisko musí být 

dobýváno vhodnými způsoby s ohledem na co nejmenší poškození okolní krajiny 

a zároveň musí být zajištěna bezpečnost provozu celého důlního díla [27]. 

Pravidla pro obnovení degradované krajiny jsou uvedena ve studii Ekologická 

tvorba krajiny po ukončení těţební činnosti a v Dlouhodobém generelu rekultivací. 

Vytvořená dokumentace se věnuje budoucímu stavu krajiny jak z pohledu 

stanovených limitů a finančních moţností, tak územních vlastností. Těmito 

zpracovanými studiemi byla komplexně vyřešena většina otázek ohledně příštího 

stavu a perspektiv krajiny [2].  

Aby v území mohly začít těţební práce, je orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu nucen (na základě ţádosti a podle zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu) rozhodnout o odnětí takové půdy ze 

zemědělského půdního fondu v zájmu ţadatele. Ten je zároveň povinen předloţit 

plán budoucí rekultivace, kde musí být uvedeno hospodárné vyuţití skrytých 

vrstev půdy a samotný účel odnětí. Zemina a úrodná ornice se musí podle zásad 

skrývat odděleně a ukládat do vytěţených prostor, nebo na určené plochy horší 

jakosti. Tyto materiály mohou být vyuţity pro účely budoucí rekultivace území, 

nebo bývají rozprostřeny na neúrodné plochy za účelem zvýšení jejich úrodnosti. 

Zpětné uloţení zemin do dobývacího prostoru bývá vymezeno časově, 

tj. termínem ukončení prací. V jednotlivých fázích musí být dodrţeny zákonné 

podmínky rekultivačního cyklu [27], [20].    



Markéta Semerádová: Porovnání forem rekultivací – Mostecká pánev 

2013  7 
 

3.2 Historie rekultivací 

První pokusy o zahlazení následků těţby probíhaly jiţ na přelomu 

19. a 20. století [2]. Pod vedením Zemské zemědělské expozitury, která byla 

zřízena roku 1908 v Duchcově za účelem dohledu nad rekultivačními pracemi, 

byla napravena devastace zemědělských pozemků po hlubinné těţbě. Do roku 

1934 bylo rekultivováno celkem 2 150 ha okolní krajiny [2]. Zalesněny byly poklesy 

u obce Naší na Chomutovsku [12]. Původně se na území Mostecké pánve 

dobývalo výhradně hlubinnými metodami, ale jiţ roku 1945 byl poměr způsobu 

získávání suroviny ekvivalentní (50% hlubinné a 50% povrchové těţby) [12].  

V poválečném období, kvůli nedostačujícím znalostem a zkušenostem 

s rekultivačními postupy, převládala lesnická výsadba pionýrských druhů dřevin, 

mezi které patří břízy, akáty a topoly. V oblastech, revitalizovaných zemědělským 

typem rekultivací, byla místa osévána některými typy trav a jetelovin [12]. Roku 

1951 bylo v Teplicích zřízeno rekultivační oddělení a v letech 1958 aţ 1959 vešla 

v platnost první verze Generelu rekultivací; v souvislosti s jeho vznikem byly 

poloţeny základy tzv. české rekultivační školy. Podoba tohoto dokumentu je 

průběţně obnovována dodnes a je stále součástí materiálů pro realizaci 

rekultivačních prací [20]. Zkušenosti českých odborníků se staly základem i pro 

ostatní země, které se potýkaly s problematikou zahlazování důsledků báňské 

činnosti [31]. Jednotlivé způsoby a formy rekultivací se mezi evropskými zeměmi 

téměř shodují. V rámci EU vznikají programy, zabývající se nadnárodní spoluprací 

a předáváním zkušeností mezi oblastmi, postiţenými důsledky těţby nerostných 

surovin [24], [31]. Od roku 1956 je také dbáno na záchranu úrodných zemin, 

především pro moţnosti zúrodnění jiných lokalit nebo pro vyuţití k budoucím 

rekultivacím v území jejich odnětí. Poprvé byly zachráněny humózní zeminy na 

lomu Pokrok u Duchcova. Z důvodu zdokonalení rekultivačního procesu a také 

výzkumu vhodných půd a rostlin bylo následně téhoţ roku za pomoci Výzkumného 

ústavu meliorací Praha vytvořeno experimentální území [2]. 

V návaznosti na stoletou tradici rekultivací se pohled na obnovu krajiny 

změnil. Stanoviště dnes procházejí náročnější úpravou; jsou vysazovány nejen 

rychle rostoucí druhy dřevin, ale také druhy, vhodné z melioračního 

a hospodářského hlediska. Patří sem například duby, javory, jasany, lípy 
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a modříny. Plochy určené pro zemědělské vyuţití jsou osévány produktivní 

jetelotravní směsí a obilovinami. Převrat zaznamenal také podíl zemědělských 

a lesnických rekultivací, jehoţ změna vede k utlumení realizace zemědělských 

ploch na úkor lesnického typu rekultivací [13]. Předpokládá se, ţe vodní plochy 

budou zabírat aţ 35 % revitalizovaného území [12].  

 

3.3 Rekultivační koncepce 

Rekultivace představuje soubor technických a biotechnických opatření 

k odstraňování negativních vlivů těţby [11]. Tento termín je často zaměňován za 

pojem revitalizace krajiny. Ta ale označuje celkové obnovení a oţivení krajiny ve 

všech jejich funkcích. Účelem rekultivačních prací je vznik území, které bude 

propojovat ţivé a neţivé sloţky krajiny [2].  

Nejen při samotné těţbě, ale i před zahájením rekultivací je nezbytné 

věnovat pozornost i ochraně ţivotního prostředí, sniţovat prašnost a hluk, kvalitně 

upravovat důlní a odpadní vody (které bývají značně kyselé se zvýšeným 

obsahem kovů) v čistírnách důlních vod [2]. Na jiţ rekultivovaných územích 

probíhá půdoznalecký a biologický průzkum, jehoţ výsledky jsou vyuţívány pro 

další rekultivační práce.  

Výsypky, stejně jako zbytkové lomy, patří mezi hlavní destrukční úkazy v 

krajině, která byla narušena povrchovým dobýváním surovin. Území, podléhající 

rekultivaci lze rozdělit podle jejich pozice na úrovňová, nadúrovňová 

a podúrovňová. Tvar výsypky odpovídá druhu budoucí rekultivace. Při hlubinné 

těţbě vznikají na povrchu nad dobývacím prostorem různé typy poklesových kotlin 

konkávního tvaru. Vytěţená hlušina je většinou zakládána zpět do prostoru, kde 

probíhaly důlní práce; někdy se můţeme setkat také se zakládním odvalů či hald. 

Vznikají zde tzv. konvexní tvary reliéfu [11]. Daleko větším zásahem do krajiny 

jsou lomy, jejichţ navrácení do přírodě blízkého stavu vyţaduje daleko 

intenzivnější technické a rekultivační práce. Všechny tyto nově vznikající útvary 

jsou nazývány jako recentní [5].  

Rekultivační práce se rozdělují na dvě etapy podle časového plánu. První, 

technická etapa, se skládá z úprav terénu, ať uţ se jedná o jeho zarovnání 

a odvoz přebytečného materiálu, či o zaváţení depresí vzniklých při dobývacích 
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pracích. Důleţité je také vybudování potřebné infrastruktury. V této fázi je 

pouţívána těţká technika; je tedy zapotřebí zajištění vhodného terénu, po kterém 

se budou stroje pohybovat. Při následující, biologicko-technické etapě, probíhají 

speciální postupy, které umoţňují, aby mohla následovat samotná výsadba. 

Provádějí se analýzy vhodných druhů pro zemědělské i lesnické rekultivace. Při 

volbě postupů musí být splněny ekologické, sociálně-ekonomické a územně-

technické podmínky [11]. 

Při rozhodování není území uvaţováno jako samostatná jednotka, jak 

tomu bylo v letech minulých. Dnes je na lokalitu pohlíţeno především jako na 

celek, který by měl být začleněn do okolní krajiny, coţ je také jedním z cílů 

rekultivace. Jedná se o celoplošné krajinotvorné řešení. V Mostecké pánvi je 

kladen důraz na vyváţenost jednotlivých typů rekultivací. Není obecným zájmem 

provést ve všech částech uvaţovaného území rekultivaci pouze jednoho typu. 

Zároveň je vhodné, především z ekologického hlediska, ponechat některé části 

vlastnímu vývoji – sukcesi [11].   

Skrývkové zeminy tvoří převáţně písky, štěrkopísky a hlinitopísčité 

zeminy. Jejich nepříznivými vlastnostmi jsou zejména nízký obsah fosforu 

a draslíku; mohou také být slabě kyselé. Největší podíl těchto půd se vyskytuje 

v oblasti Dolů Bílina. Nejrozšířenějšími sedimenty podkrušnohorských pánví jsou 

výrazně zjílovatělé sprašové hlíny, vyuţívané především pro účely lesnické 

rekultivace. Pro meliorační úpravu půd s účelem ovlivnit jejich sorpční schopnost a 

pro zvýšení obsahu ţivin jsou pouţívány bentonity. Jsou jimi překrývány neúrodné 

fytotoxické zeminy [1].  

Stanovení potenciální přirozené vegetace Mostecké pánve bylo 

předmětem jiţ několika výzkumů, kdy byla mimo jiné zpracována geobotanická 

mapa, jejímţ cílem bylo zachytit vegetaci před jejím narušením před příchodem 

člověka. Podle této studie rostly podél vodních toků vrby a topoly, na svazích 

a v oblasti pahorkatiny (hornatiny) se nacházely dubohabrové a dubolipové háje 

s bohatým bylinným podrostem. Převládala zde teplomilnější květena [1].  
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3.4 Realizace rekultivace – ovlivňující faktory a jednotlivé fáze 

Podle usnesení vlády ČR č. 444/1991, o omezení těţby a stanovení limitů, 

jsou těţařské firmy nuceny pracovat s novou koncepcí, která řeší krajinné 

uspořádání na základě kompromisního řešení. Dochází k nákladnějším typům 

rekultivací, kdy v důsledku limitů dochází k nedostatku skrývkového materiálu pro 

potřebnou úpravu území [31].  

Při výběru optimálního způsobu rekultivace nemůţe být brán zřetel pouze 

na konstantní faktory (geografické, geologické či biologické), ale také na faktory 

variabilní, které jsou určeny tím, jakým způsobem na vybrané lokalitě probíhala 

těţba a jak byl uloţen vytěţený materiál. Pro výběr vhodné metody je významná 

morfologie krajiny a také hydrologie území [11].   

Důleţité je docílit takové krajiny, která bude vyhovovat zároveň přírodním 

a sociálně-ekonomickým faktorům. Toho lze dosáhnout splněním podmínek 

ekologické vyváţenosti, kdy budou vznikat stabilní, přírodě blízké typy 

ekosystémů. Jejich vyuţitelnost patří mezi hlavní kritéria, neboť kaţdý typ 

rekultivace vyţaduje specifické podmínky pro svoji realizaci. Splnění faktoru 

zdravotně-hygienické nezávadnosti se odvíjí od koncentrace škodlivin, kterými je 

území ovlivněno z okolních zdrojů znečištění, od kvality pouţitých rekultivačních 

prostředků a zajištění vhodných hydrologických poměrů. Pro dosaţení podmínky 

faktoru sociálně-ekonomického jsou prováděny rekultivace, kdy bude moţné 

vyuţít revitalizovanou krajinu pro rekreační účely. Tento typ rekultivace je úzce 

spjat s hodnotou estetickou. Ke zvýšení této hodnoty přispívá začlenění 

hydrologických prvků do krajiny a také druhově pestrá výsadba zeleně [11].   

Pro rekultivační práce je moţné vyuţít i materiálů, které vznikají jako 

odpadní produkt při spalování uhlí. Jedná se o stabilizátory a solidifikáty, které 

jsou obsaţeny v elektrárenských popílcích, nebo vznikají jako vedlejší produkt při 

odsiřování spalin. Při metodě vápencové vypírky je zachycen oxid siřičitý ve vodní 

suspenzi jemně mletého vápence. Výsledkem dvoustupňové chemické reakce 

vzniká síran vápenatý, tzv. energosádrovec. Pokud je mísen s elektrárenským 

popílkem a vodou; výrobkem je deponát, který je moţné následně pouţít pro účely 

vyplnění důlních prostor a také při úpravě terénu rekultivovaných ploch [23]. 
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Pro účely zvýšení kvality půd jsou jako hnojivo vyuţívány kaly z ČOV. Při 

jakémkoliv pouţití těchto produktů je hodnocena jejich zdravotní nezávadnost. Pro 

zúrodnění půdy je také moţné vyuţití i rybničních či říčních usazenin. Jejich 

vhodnost je posuzována na základě analýzy obsaţených rizikových látek, kdy se 

většina materiálů – asi 90% – jeví jako zdravotně nezávadná. Jedná se 

o štěrkopísky, písky a jílovitohlinitý materiál s vysokým obsahem organických hmot 

[23]. Pro návrat k ekologicky vyváţené kulturní krajině patří mezi hlavní úkoly 

obnovení hydrografické sítě, neboť na území, které bylo dočasně vysušeno 

během těţebních prací, je potřeba znovu přivést tekoucí vodu. 

 

3.4.1  Přípravná fáze 

Jiţ v počátcích těţby je vytvořen plán rekultivací po vytěţení prostoru [13]. 

Předtím, neţ je surovina z prostoru získávána a současně před povolením 

samotné otvírky dobývacího prostoru, je nutné schválení dokumentu následné 

revitalizace krajiny, který zahrnuje souhrnný plán sanace a rekultivace. Tento 

dokument je jiţ součástí procesu posuzování vlivu na ţivotní prostředí, respektive 

podmínky rekultivace jsou součástí stanoviska. Postup rekultivací je po celý čas 

dobývání loţiska upřesňován [31]. Významný je nejen plán budoucí rekultivace, 

ale je důleţité mít rovněţ dostatek financí k jeho realizaci. V rámci přípravné fáze 

jsou vytvářeny vhodné podmínky pro další pracovní postupy [13]. 

 

3.4.2  Provozně-technologická fáze 

Provozně-technologická fáze je uplatňována jiţ v počátcích skrývky 

nadloţních zemin a dobývání suroviny. Zeleň, která se nachází na území 

budoucího dobývacího prostoru, je nutno odstranit. Kácení probíhá v období 

vegetačního klidu a vzácné druhy rostlin jsou přemístěny podle pokynů orgánů 

ochrany přírody. Probíhá také odchyt ţivočichů a jejich přemístění na nově vzniklá 

rekultivovaná území, coţ vede k urychlení jejich revitalizace [12], [22]. Ještě před 

začátkem samotné úpravy terénu pro následnou rekultivaci je důleţité ujasnit si 

základní koncepci a pracovní postupy. Jiţ v úvodu je kladen důraz na smysluplné 

ukládání nadloţních zemin tak, aby byla co nejmenší potřeba je přesouvat v rámci 
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budoucí rekultivace [13]. Téměř 4 m3 zeminy (jedná se přibliţně o 8 tun nadloţí) 

musejí být skryty pro vytěţení jedné tuny uhlí; ročně se tedy jedná o přesun více 

jak 82 mil m³ materiálu [16], [20]. Vytvořené výsypky jsou dvojího druhu; podle 

místa uloţení se dělí na vnitřní, kdy jsou nadloţní horniny ukládány do prostoru jiţ 

vytěţené části lomu a vnější, které jsou zakládány mimo oblast těţby. 

Přemisťování materiálu probíhá zakládacími velkostroji, viz obr. 5, které pomocí 

pohyblivých ramen a pásových dopravníků sypou materiál na určené místo [2]. Je 

kladen důraz na minimální devastaci území, které je dobýváno. Aţ po těchto 

opatřeních začíná samotná úprava podloţí [5]. 

 

 

Obr. 5 Ukládání materiálů na vnitřní výsypku [vlastní zdroj 2012]. 

 

V místech, kde jiţ byla těţba ukončena, je potřeba uzavřít technickou část 

rekultivace a upravit terén dle poţadovaných podmínek. V této fázi je vyuţíváno 

vhodných pracovních strojů. Plocha se upraví do poţadovaného tvaru tak, aby 

odpovídala typu rekultivace za pomoci dozerů a fréz, dále strojů na trhací práce 

a na zpevňování zemin pro zhutnění podloţí [13]. Kaţdý typ rekultivace vyţaduje 

specifické tvarování a úpravu výsypek a lomů.  

Pro zemědělské rekultivace je zapotřebí vytvořit upravené plošiny. 

Stabilizované svahy s minimální erozí jsou pak zapotřebí pro lesnické rekultivace. 

Pro odtok a usměrnění sráţkových vod jsou budována umělá koryta, viz obr. 6. 
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Pro zúrodnění fytotoxických zemin a písků je nutné pouţít meliorační horniny, 

např. slínovce. [22].  

 

 

Obr. 6 Umělé koryto pro svod povrchové vody [vlastní zdroj 2013]. 

 

3.4.3  Biologická fáze 

Navazuje na provozně-technologickou fázi. Jedná se vytvoření prostředí, 

které bude vhodné pro další vyuţití z ekologického hlediska. Prostředí by mělo být 

vhodné pro rozvoj fauny a flóry jak z hlediska produkční schopnosti nově 

formované krajiny, tak z pohledu člověka a jeho aktivit [4]. Tato fáze je řešena 

prostřednictvím jednotlivých druhů rekultivací, uvedených níţe. 

 

Zemědělská rekultivace 

Provádí se převáţně na území, kde se před zahájením těţby původně 

nacházela zemědělská půda. Řešena je ve dvou alternativách; zakládány jsou 

polní kultury a kultury speciální, mezi něţ patří především ovocné sady [16]. 

Území musí splňovat podmínky pro uplatnění takového typu rekultivace, 

tj. například vhodný sklon svahů, který je pro daný typ obnovy stanoven na         

3 - 8 %. Zároveň je důleţité dbát na vysokou kvalitu substrátu [5], [13]. Výjimku 
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tvoří jiţní svahy, které bývají občas vyuţity pro zakládání vinic [12]. Pro 

zemědělské rekultivační záměry je vyuţita ornice, tj. nejúrodnější zemina, která po 

propojení s původní půdou obnovuje biologickou aktivitu a homogenitu stanoviště. 

První osevní postupy vedou k vytvoření modifikovaných půd pro další 

agrotechnické zásahy. Oséváním jetelotravní směsí v poměru 70:30 jeteloviny 

vůči travinám vede ke zkvalitnění půdních vlastností. Nejpouţívanější jetelovinou 

je vojtěška setá. Při úpravě mnoţství ţivin v půdě je aplikováno organické hnojení 

[16]. Jako příklad zemědělské rekultivace je uvedena rozsáhlá terénní úprava 

Střimické výsypky, kdy došlo k zasypání lokality bentonitem a překrytí ornicí a bylo 

moţné provést (společně se zalesněním části území) zemědělský druh rekultivace 

[12].  

Aby byla zemědělská rekultivace úspěšná, musí být dodrţeny termíny 

jednotlivých procesů, jako je předseťová příprava, setí, ošetřování vegetace 

a sklizeň [22]. Rekultivační práce jsou prováděny v časovém rozpětí 2 – 6 let [31]. 

 

 

Obr. 7 Ovocné plantáže na výsypce Březno. Zdroj [2]. 

 

Výsledkem zemědělské rekultivace na DNT jsou rozsáhlé ovocné 

plantáţe. Zakládání ovocných sadů sahá aţ do roku 1960, kdy byl na výsypce 

bývalého lomu Maxim Gorkij jako první zaloţen ovocný sad o výměře 20 ha.  

Následovaly další výsadby ovocných plantáţí. V oblasti DNT bylo osazeno 
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ovocnými stromy téměř 160 ha území výsypky Merkur a Březno. Základem pro 

úspěšnou realizaci bylo překrytí terénu 50 cm mocnou vrstvou ornice a vhodně 

zvolené spektrum výsadby; následná péče, která byla věnována ochraně i výţivě 

dřevin, poté plán završila. Vzniklo zde mezinárodně obdivované území, na kterém 

jsou prováděny analýzy kvality vypěstovaného ovoce, které udávají, ţe jakost 

jablek je mnohdy vyšší neţli u vzorků, které byly odebrány ze stromů vzrostlých 

mimo rekultivované území [16]. Za porovnání stojí úspěšná realizace jiţ 

zmiňovaných sadů na výsypkách v oblasti DNT, a těch, které se nacházejí na 

okraji Lochočické výsypky na území dolu Chabařovice. Snaha o vytvoření 

prosperujícího ekosystému s nejrůznějšími druhy ovocných stromů ztroskotala na 

nevhodném jílovitém podloţí, které neumoţňuje kvalitní růst stromů [18]. Na tomto 

místě je ovšem třeba poznamenat, ţe tzv. jezero Milada a jeho okolí je stále pod 

jurisdikcí OBÚ a je povaţováno za dobývací prostor [34]. Plná rekultivace zde není 

na pořadu dne. 

 

Lesnická rekultivace 

Při zakládání nových lesních porostů není úkolem pouze zvýšit jejich 

produkci, ale také zajistit úpravu klimatických a vodohospodářských poměrů 

rekultivované krajiny. Z těchto důvodů patří lesnické typy rekultivací mezi priority 

v zúrodňovacím procesu [31]. Jsou vytvářeny lesy produkční; základem bývají 

tradiční a rychle rostoucí stromové kultury a lesy účelové, které příznivě ovlivňují 

ekologickou stabilitu krajiny [16]. Příměstské lesy pak plní především úlohu 

sociální a rekreační [1]. Při zalesňování krajiny není nutné, aby bylo území 

překryto ornicí, neboť výsypkové jíly bývají bohaté na minerály, které jsou vhodné 

pro výsadbu dřevin [12]. Nejpouţívanějším půdotvorným substrátem jsou zde 

šedé miocénní jíly [1]. Dalšími vysoce kvalitními zeminami, vyuţívanými pro 

lesnické rekultivační účely, jsou spraše [22]. Na upravených plochách jsou pečlivě 

vysazovány vhodné druhy stromů a keřů, kterým musí být věnována odborná péče 

[5]. Z důvodu okusování mladých stromků zvěří jsou okolo výsadby stavěny 

drátěné ploty a hrazení, viz obr. 7 [16]. Za účelem zúrodnění území, určeného pro 

výsadbu dřevin, jsou vyuţívány meliorační schopnosti rostlin. Tyto pomocné 

dřeviny bývají vysazovány přednostně nebo současně s dřevinami hlavními. Pro 

stabilizaci půdy jsou pak vysazovány rychle rostoucí pomocné dřeviny, např. smrk 
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pro jedli nebo buk. Pomocné dřeviny se stávají tzv. krycími dřevinami a vytvářejí 

vhodné podmínky pro vznik ţádaného mikroklimatu. Krycí dřeviny jsou vyuţívány 

díky svým schopnostem odolávat mrazu a suchu; zástupcem takového typu 

stromu je i borovice lesní a borovice černá. Jejich úkolem je rovněţ ochránit 

a obohatit půdu ţivinami, které jsou potřebné pro uchycení a růst hlavních dřevin, 

jejichţ výsadba se na území plánuje [9]. Z hospodářsky cenných stromů je dále 

vysazován dub zimní a letní, javor klen nebo modřín [16]. 

 Úspěch rekultivace závisí především na pedologických vlastnostech 

pouţitých materiálů a skladbě výsadby [22]. Pro určení vhodnosti výsadby 

a kvality prostředí jsou vyhodnocovány půdní rozbory a prováděny 

dendrochronologické a růstové analýzy dřevin, kdy je především sledován 

tloušťkový přírůst a letokruhové křivky [4]. Lesní pastviny, drobné vodní plochy 

a zpevněné lesní cesty bývají součástí území lesnické rekultivace a jsou zařazeny 

mezi pozemky určené k plnění funkce lesa. Vznikající lesní porost spadá podle 

lesního zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kategorie lesů ochranných [22].  

 

 
 

Obr. 8 Lesnická výsadba na výsypce Pokrok [vlastní zdroj 2013]. 
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Obr. 9 Mladé javory na výsypce Pokrok [vlastní zdroj 2013]. 

 

Krajinářská rekultivace 

Jedná se o specifický typ rekultivace, jejíţ úloha směřuje k resocializaci 

a ke zvýšení ekologického působení území, především vznikem parků, parkových 

lesů a zahrádkářských kolonií [12]. Příkladem vzniklého parku, realizovaného na 

území předchozí těţby, je duchcovský zámecký park. Jeho realizace je ojedinělá 

tím, ţe se jedná pouze o obnovu parku, který zde byl vybudován počátkem 

18. století na přání Jana Josefa z Valdštejna, v  té době majitele duchcovského 

zámku. Po zintenzivnění těţby v okolí Duchcova v letech 1955 aţ 1962 se 

rozhodlo i o destrukci jedné třetiny zámecké zahrady. Geologický průzkum 

v úseku lomu Pokrok I na území dnešní stejnojmenné vnější výsypky v blízkosti 

parku rozhodl o tom, ţe těţba bude zasahovat i do západní části zámecké 

zahrady. Historické prameny dokládají, ţe destrukce parku byla zbytečná, neboť 

se zde nacházely pouze zbytky uhelné sloje, která byla jiţ v minulosti těţena a její 

část vyhořela. Těţební práce vedly nejen k destrukci přes sto let starého porostu, 

skládajícího se ze vzrostlých dubů, buků, jasanů, javorů, habrů a lip, ale také 

k likvidaci barokního špitálu, ze kterého se dochovala pouze Reinerova freska, 

která je dnes umístěna v náhradním pavilonu vybudovaném na území zámecké 

zahrady. V lokalitě, kde stával špitál, se nyní nachází zahrádkářská kolonie.  
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S obnovou postiţené části zahrady se začalo na počátku 70. let 20 století. 

Podle varianty, vybrané ze čtyř moţných, byl zámecký park obnoven v celém 

rozsahu. Práce probíhaly aţ do roku 1997 – nejprve byly prováděny terénní 

úpravy, kdy byla navezená zemina překryta kvalitní ornicí; posléze zde byly 

vytvořeny také cesty. Realizace zatravnění a výsadby probíhala výběrem 

vhodných druhů dřevin a volbou tvarově a barevně atraktivních druhů. V parku 

jsou k nalezení také původní dřeviny, které zde rostly jiţ před zásahem do krajiny 

a také nově vysazené přípravné druhy rostlin, zlepšující podmínky cílové skladby. 

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, patří zámecký park 

k významným krajinným prvkům ekologické obnovy území zasaţeného těţbou 

[14]. 

 

 
 

Obr. 10 Těžba na území duchcovského zámeckého parku r. 1957. Zdroj [14]. 
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Obr. 11 Současný stav duchcovského zámeckého parku [vlastní zdroj 2013]. 

 

Hydrická rekultivace 

Hydrické rekultivace jsou stále pouţívanějším typem obnovy krajiny. 

Vytváření nového vodního reţimu vede ke zkvalitnění výsledku rekultivačních 

prací. Samovolně zatopené deprese v krajině jsou ponechány k vytvoření 

přirozeného biotopu, kde se rozvíjí fauna a flora [22]. Rozmanitý ekosystém 

mokřadů, příznivě ovlivňující mikroklima, můţe být vhodným prostředím pro růst 

energeticky vyuţitelných rostlin [2]. Zatopené plochy, určené pro rekreační vyuţití, 

musí splňovat vysoké nároky na kvalitu vody [22]. Původním záměrem těţebních 

společností bylo vodu (povrchovou i podzemní) z dobývacích prostorů odklonit 

a odčerpat. Nynější snahou je vrátit území do stavu před vysušením a vytvořit 

krajinu s přirozenou akumulací vod [2].  

Mezi Teplicemi a Duchcovem existovalo několik významných důlních 

podniků, kde se uhlí dobývalo jak hlubinně, tak i povrchově. Po druhé světové 

válce zde došlo k rozvoji lomové těţby a posledním významným dílem na tomto 

území se stal lom Barbora. Těţba 12 aţ 17 m mocné uhelné sloje, překryté 

vrstvou aţ 45 m nadloţních zemin, byla zahájena v roce 1957. Skrývkový materiál 

byl nejprve ukládán do prostoru okolních bývalých dolů; později, po zvětšení 

dobývacího prostoru, byla zaloţena vnitřní výsypka. Těţba zde byla ukončena 

roku 1974 [15]. 
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Obr. 12 Povrchový lom Barbora po ukončení těžby. Zdroj [16]. 

 

Jiţ od zahájení těţebních prací zde byly v rámci rekultivačního procesu 

prováděny lesnické a hydrické rekultivace podle koncepce prvního Generelu 

rekultivací. Zemědělský typ obnovy krajiny byl uplatňován jen velmi zřídka, neboť 

nadloţí s malým mnoţstvím ornice není pro tuto rekultivaci vhodné. Rekultivováno 

bylo území o výměře 145,6 ha, zalesněno bylo 82,6 ha a zavodněna byla plocha 

o rozloze 68,0 ha. Před ukončením dobývání uhlí byly na neupravený terén 

vysazovány rychle rostoucí dřeviny, např. topoly, břízy a akáty. Nejprve byly 

zalesněny vnější výsypky, později i blízké okolí zbytkové jámy lomu Barbora. 

V roce 1975 se lom, vzhledem k tomu, ţe leţí v akumulačním prostoru pod jiţním 

úpatím Krušných hor, samovolně zaplavil vodou; jezero dosáhlo hloubky 60 m. 

Jezero je dodnes odvodňováno potokem Bouřlivec, jehoţ koryto muselo být po 

přelivu okraje vodního díla v roce 1980 prohloubeno. V pozdějších letech se zde 

vysazovaly melioračně i hospodářsky významnější dřeviny. V letech 1974 aţ 1984 

probíhaly v území terénní úpravy při výsadbě téměř 40 tisíc topolů. Následná 

dosadba byla prováděna aţ do roku 1989. Nyní je území vyhledáváno především 

obyvateli nedalekých Teplic a přilehlých obcí za účelem rekreace a odpočinku. 

Upravená vodní plocha nabízí návštěvníkům ekologicky kvalitní prostředí pro 

trávení volného času. O kvalitě nového ekosystému svědčí také výskyt fauny 
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a flory. Jiţ v roce 1982 bylo jezero zarybněno – umístěno sem bylo zhruba 10 tisíc 

kaprů o průměrné váze 20 aţ 50 dkg. V následujících letech pak bylo přilehlé okolí 

zatravněno a byly vystavěny příjezdové komunikace i parkoviště. Později se 

začaly rozvíjet developerské aktivity. Rostl také volnočasový význam lokality 

a jejího okolí – byl vytvořen prostor pro různé druhy vodních sportů, např. 

windsurfing, jachting a potápění; na západním břehu jezera bylo později zaloţeno 

golfové hřiště, které se stále zvětšuje a upravuje. Rekultivace lomu Barbora je 

průkopnickým dílem, ze kterého čerpají informace pro realizaci obdobných záměrů 

další zájemci o nápravu škod v krajině [15]. 

 

 

Obr. 13 Vodní nádrž Barbora po rekultivaci [vlastní zdroj 2013]. 

 

Často ale nelze zbytkové jámy zavodnit bez umělého přítoku vody. 

Většina podpovrchových a povrchových zdrojů totiţ nestačí k tomu, aby hladina 

dosáhla v dané době poţadované výšky, případně není pouţití stařinových vod 

pro takové účely vhodné. Dno budoucí nádrţe musí být proto utěsněno vrstvami 

zhutnělých jílů, které zabraňují případnému prosakování důlních vod, coţ by 

negativně ovlivnilo prostředí v jezerech (Most, Chabařovice). Je tedy nutné 

dopravit vodu pomocí přivaděčů (někdy z velmi vzdáleného vodního zdroje, jako 

tomu je v případě jezera Most) aţ k budoucímu areálu. Jedná se o finančně velmi 

nákladný podnik a ne vţdy úspěšný zejména tam, kde voda prostě není [2], [18]. 
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Zřizování menších vodních ploch (záchytné a eutrofizační nádrţe) v prostorech 

výsypek zvyšuje ekologicky významnou hydrografickou strukturu území [12]. To 

ovšem neplatí v případě jezera Chabařovice, kde byly tyto malé vodní plochy 

plánovitě zlikvidovány – stále jde přece o dobývací prostor [18]. 

 

Ostatní rekultivace 

Jedná se o technicky upravené plochy pro polyfunkční vyuţití krajiny. 

Cílem těchto typů rekultivací je začlenit místa určená k rekreaci a sportovnímu 

vyuţití do krajiny [22]. Všechny typy rekultivačních forem potenciálně spadají do 

oblasti rekreačních rekultivací [16]. Za rekreační způsob obnovy krajiny je 

povaţován například vznik autodromů, dostihových drah, golfových hřišť nebo 

přírodních koupališť. Spolu s lesnickou a zemědělskou rekultivací bylo na 

Střimické výsypce nedaleko Mostu vybudováno unikátní letiště jako náhrada 

původního, které bylo odstraněno kvůli hlubinné těţbě v této oblasti [12]. 

V příměstských oblastech jsou zakládány plochy funkční a rekreační zeleně, 

v okolí lomových jezer a podél cest je prováděna doprovodná výsadba dřevin pro 

dosaţení komplexnosti rekultivovaného prostoru. Ekologické způsoby rekultivací 

zajišťují zvýšení stability krajiny v prostoru, který byl narušen těţbou. Vytvářeny 

jsou lokální biokoridory mezi urbanizovanými oblastmi, příp. ekologická centra, 

tvořená lučním porostem a mokřady. Místa s výsadbou dřevin, dosahující 

maximální výměry 0,3 ha, se nepovaţují za lesní porost a patří mezi doprovodnou 

zeleň některého z typů rekultivací. Spojením více typů rekultivací je dosaţeno 

stavu, který je ekologicky přínosný a zároveň atraktivní pro veřejnost [16].  

Velmi zajímavým dílem je v tomto případě budoucí koupaliště v areálu 

zatopeného velkolomu Chabařovice – pláţ je umístěna v sv. cípu jezera a tedy 

exponována převaţujícímu vzdušnému proudění, coţ povede k přínosu veškerého 

plovoucího odpadu přímo k rekreantům [34]. 
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Obr. 14 Golf Barbora [vlastní zdroj 2012]. 

 

3.4.4 Postrekultivační fáze 

Těţba nerostného bohatství ovlivňuje přírodní a sociálně-ekonomické 

sloţky krajiny. Změnou nadmořské výšky, sklonu a expozice povětrnostním vlivům 

je změněna topografie území; narušením reţimu a znečištěním podzemních 

a povrchových vod je ovlivněno vodní hospodářství. Cílem odborníků, kteří mají za 

úkol obnovení degradované krajiny, je revitalizace těchto sloţek krajiny do 

systému ekologické stability [12]. Jejich práce nekončí ani po předání krajiny do 

následného uţívání. Po několik let dbají, v případě zemědělských rekultivací, na 

stále zvyšující se úrodnost krajiny a udrţují ji podle potřeb rekultivačního typu 

obnovy [13]. Při vzniku vodních děl je nutné dodrţovat provozní a manipulační 

řády. V této fázi je prováděna kontrola nakládání s vodami [27]. 

 

3.4.5 Přírodní rekultivace - sukcese 

Přirozená sukcese, spontánní zarůstání těţbou narušeného území, je 

jednou z moţností obnovy krajiny. Na tento typ je pohlíţeno vcelku pozitivně, 

neboť se tato skupina rekultivací řadí k levným a efektivním způsobům ve 

srovnání s klasickými rekultivačními technikami, které jsou velmi nákladné. Krajina 

je ponechána samovolnému zarůstání pilotními dřevinami; vznikají tak lokality 
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s výskytem významných a ohroţených společenstev. Tento typ lze na území 

zdevastovaném povrchovou těţbou uhlí pouţít jen velmi ojediněle [10]. Trvalo by 

velmi dlouho, neţ by došlo k samovolné obnově území (výsypky, které jsou 

tvořeny různou směsí hornin, nemají vytvořenou humózní vrstvu). Poté, co dojde 

k prvnímu uchycení nejodolnějších druhů rostlin, je zahájen vývoj půdy a postupný 

rozvoj vegetačního pokryvu. Mezi primární rostliny patří lebeda lesklá a třtina 

křovištní, které jsou nahrazeny lučními společenstvy aţ po několika letech. Další 

rozvoj skladby výsypkové vegetace je velmi pozvolný, oblasti zarůstají keři, kde 

převládá bez černý, a pilotními dřevinami, mezi které patří bříza, topol a akát. Za 

těchto podmínek by vznikala území s nekvalitním typem stromových kultur bez 

vhodného vyuţití a ekologické výkonnosti [2]. Cílem revitalizace je navrátit krajinu 

přírodě v podobě nových ekosystémů, ale také společnosti, pro kterou je zdrojem 

obţivy. Metodou spontánního zarůstání krajiny nemůţe být těchto cílů dosaţeno 

v přiměřeném časovém horizontu, a to i přes to, ţe by mohla být uplatňována 

forma řízené sukcese, částečně upravující obnovu území [12]. Bakalářská práce je 

především zaměřena na technické rekultivace na území Mostecké pánve a zde se 

typ sukcesní obnovy vyskytuje jen velmi zřídka, proto této problematice není 

věnována větší pozornost. 

 

3.5  Projektování a zajišťování rekultivací 

Rekultivační práce se řadí mezi stavební činnosti, z tohoto důvodu je 

potřeba, aby byla vypracována, podle stavebního zákona č. 56/1976 Sb., 

projektová dokumentace, jejíţ zadání musí obsahovat nejen vliv stavby na ţivotní 

prostředí, ale také druh rekultivace, její umístění, terénní úpravy, způsob 

odvodnění území, katastrální mapu a finanční odhad činností. Postup při 

zpracování dokumentace se liší podle typu původního terénu a druhu devastace 

[19]. 
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3.5.1 Financování rekultivací 

Protoţe náklady na rekultivaci pouhého jednoho hektaru devastované 

krajiny činní v průměru jeden milión korun, je nutné zabývat se i finanční stránkou 

obnovy krajiny [12]. 

Předtím, neţ byla jasně stanovena forma financování sanací a rekultivací, 

byl z příspěvků důlních podniků vytvořen fond škod a náhrad, který zajišťoval 

tvorbu finanční prostředků pro zahlazení důlní činnosti. Nyní je stanovena (podle 

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), 

a podle zákonů č. 541/1991 Sb. a č. 168/1993 Sb., které doplňují a mění toto 

nařízení) povinnost kaţdé důlní společnosti vytvářet finanční rezervu pro zajištění 

sanace a rekultivace dobývaného území a to i po ukončení těţby [26]. Částka, 

která musí být odvedena na vázaný účet v bance, je stanovena báňským úřadem 

a vypočítána podle objemu vytěţeného nerostu. Čerpání těchto finančních rezerv 

je umoţněno se souhlasem báňského úřadu a Ministerstva ţivotního prostředí. 

Rekultivace, které probíhají na územích, jeţ byla vytěţena před privatizací 

těţebního průmyslu, jsou hrazeny státem z výnosů z privatizace podle usnesení 

Vlády České republiky č. 50/2002 [27].  
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4 VYUŢITÍ REKULTIVOVANÝCH PLOCH 

4.1 Současný stav rekultivovaných ploch 

 

Tabulka č. 1 Rekultivace v Mostecké pánvi – stav v roce 2010, údaje uvedeny v ha. Zdroj [27]. 

 
stav 

rekultivace 

 
ukončené 

 
rozpracované 

 
ukončené 
do roku 

2010 

 
zbývá do 

konce 
těţby 

 
celkem po 
ukončení 

těţby 
 

zemědělské 2 500,04 845,84 3 354,88 1 783,20 5 129,08 

lesnické 5 034,61 2 458,72 7 493,33 3 053,48 10 546,81 

hydrologické 258,62 646,62 905,24 3 248,17 4 153,41 

ostatní 2 307,37 1 710,21 4 017,58 2 246,33 6 263,91 

Celkem 10 100,64 5 661,39 15 762, 03 10 331,18 26 093,21 

 

Z uvedeného přehledu je patrný nárůst hydrologického typu rekultivací 

a největší podíl lesnického typu obnovy krajiny. Po ukončení těţby bude většina 

území zavodněna, okolí budoucích lomů bude převáţně zalesněno. Útlum 

zaznamenají zemědělské rekultivace. Celková předpokládaná výměra činí přes 

26 tisíc hektarů rekultivovaného území v rámci celé Mostecké pánve.  

 

4.2 Budoucnost rekultivovaných ploch 

V oblasti dobývacího prostoru DNT se nacházejí kvalitní půdotvorné 

substráty, které budou aplikovány k vytvoření zemědělsky vyuţívaného území 

[12]. Zbytková jáma v jihovýchodní části lomu bude po ukončení těţby na dole 

Libouš zatopena a vznikne zde rozsáhlá vodní plocha s ekologicky vysoce 

efektivními jezerními mokřady. Největší území bude patřit lesnickým rekultivacím 

a to 1 989 ha, jedná se o 42,2 % z celkové výměry rekultivovaného území. Kdy 

bude v krajině završena rekultivační činnost, záleţí na ukončení těţby, která je 

plánována podle variant vyuhlení prostoru [16].  
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Obr. 15 Předpokládaný stav rekultivace po ukončení těžby DNT. Zdroj [16]. 

 

Na rozdíl od oblasti DNT je hodnota skrývkové zeminy na území lomu 

Bílina nápadně horší, převládají tu slabě mineralizované aţ fytotoxické terciérní 

písky [12]. Kvalitativně významnější spraše a slíny, vyskytující se v předpolí 

dolového pole Radovesické výsypky, jsou hlavními substráty, které jsou vyuţity 

pro regeneraci této oblasti. Skrývkové zeminy jsou od roku 2010 zakládány pouze 

na vnitřní výsypku. Na území vnějších výsypek pokračují rekultivační práce. 

Výsypka Pokrok, mezi dolovým polem lomu Bílina a Duchcovem, bude zaujímat 

celkovou plochu 588 ha a objem 240 mil. m³. K nejrozsáhlejším krajinným 

novotvarům bude patřit vnější Radovesická výsypka o rozloze 970 ha 

a objemu 750 mil. m³. Část toho území byla jiţ zalesněna a zemědělsky 

zrekultivována, zbylá oblast bude zalesněna následně. Zdaleka největší prostor 

zaujme vnitřní výsypka lomu Bílina o budoucí ploše 1 670 ha a celkovém 

objemu 1 319 m³. Vrstva spraše, plánována jako překryv výsypky, bude částečně 

vyuţita zemědělsky, zbytek prostoru bude tvořit lesní porost. Rozsáhlý prostor 

bude zaujímat i zatopený lom Bílina o výměře 1 251 ha. Přivaděč z řeky Bíliny 

bude dodávat vodu po dobu 15 let, tedy neţ bude jezero zatopeno do konečné 

podoby. Po završení rekultivačních prací bude na rekultivovaných plochách 

vysazeno přes 50 miliónů stromů [16].  
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Obr. 16 Předpokládaný stav na území Doly Bílina. Zdroj [16]. 

 

V teplické části Mostecké pánve je jiţ moţné sledovat doznívající 

rekultivační proces [12]. Rozsáhlá vodní plocha jezera Most s okolní 

rekultivovanou krajinou by se mohla do budoucna stát vyhledávaným rekreačním 

areálem, určeným mimo jiné pro provozování vodních sportů. Zatravnění a dílčí 

zeleň v rámci revitalizace krajiny vytvoří ekologicky a esteticky vyváţené 

a přitaţlivé území. Zpevněná břehová linie a obvodová komunikace umoţňuje 

další vyuţití území, mimo jiné pro pěší turistiku, vedení tras pro cyklisty 

a vybudování sportovních areálů s potřebným zázemím [28], [32]. Stejný záměr je 

plánován i na území lomu Chabařovice a jeho okolních výsypkách, kde zavodnění 

lomu započalo jiţ v roce 2001. Po ukončení zatopení v roce 2010 dosáhlo jezero 

hladiny 145,7 m n. m. a rozdělilo území v okolí jezera do několika zón, které jsou 

rekultivovány tak, aby zapadaly do okolní krajiny [18]. 
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4.3 Dotazníkové šetření 

4.3.1  Způsob a cíl šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit reakci obyvatel na rekultivovaná 

území, zda se dostala do jejich povědomí a jakým způsobem jsou ve společnosti 

vnímána. Pozornost byla také zaměřena na vztah respondentů k těţbě hnědého 

uhlí. Poţadované informace byly zjišťovány formou dotazníku, viz příloha 1. Ten 

byl účastníky dotazníkového šetření vyplněn v elektronické podobě pomocí 

webové stránky www.mojeanketa.cz na přelomu března a dubna 2013. Jednotlivé 

odpovědi respondentů jsou k nahlédnutí na přiloţeném kompaktním disku [30]. 

 

4.3.2  Výsledky šetření 

Šetření se zúčastnilo celkem 108 osob v poměru 70 ţen a 38 muţů. 

Rozděleni byli podle věku, kdy kvůli důvěryhodnosti byla nejniţší věková hranice 

stanovena na 15 let. Podle výsledků můţeme konstatovat, ţe k výzkumu se 

nejpočetněji vyjádřila skupina osob ve věkové kategorii mezi 15 aţ 30 lety – jedná 

se o 91 osob z celkového počtu všech dotazovaných respondentů. Nejvíce 

dotazovaných, téměř 50 %, uvedlo, ţe bydlí v okrese Teplice.  

 

 

Obr. 17 Graf týkající se reakce na těžbu hnědého uhlí. Zdroj [30]. 
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Jak vyplývá z grafu, viz obr. 17, těţba hnědého uhlí v Ústeckém kraji je 

více jak polovinou dotazovaných akceptována, zásadní problém s těţbou má 

pouze 10 %. Ve srovnání s lety minulými, kdy proběhlo několik demonstrací proti 

pokračující těţbě a moţnému prolomení těţebních limitů, se dnes setkáváme 

spíše s nepokoji, které jsou vyvolány útlumovou koncepcí a sniţováním 

pracovních míst v oblasti těţebním průmyslu. Správná odpověď u otázky číslo 5, 

co si představuji pod pojmem rekultivace (tedy soubor technických 

a biotechnických opatření k odstraňování negativních vlivů těţby), která má za 

úkol zjistit znalost tázaných dané problematiky, byla zodpovězena z 95 % dobře. 

Zde je tedy patrné, ţe si oslovení respondenti dokáţí představit činnost, která se 

pod odborným termínem skrývá. Hodnocení rekultivačních prací společnost 

přijímá celkem dobře; téměř 78 % respondentů se krajina po obnově líbí. Za 

nenávratně znehodnocenou ji povaţuje necelých 10 % respondentů z celkového 

počtu 108 dotazovaných. Vyjádřit se k jednotlivým formám rekultivací bylo moţné 

v otázce uvedené níţe. 

 

 

Obr. 18 Graf vyhodnocující otázku č. 7 v dotazníkovém šetření. Zdroj [30]. 
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Odpovědi u této otázky byly různorodé; nejvíce přínosnou a atraktivní byla 

na prvním místě shledána lesnická forma rekultivace, kterou preferuje téměř 28 % 

respondentů. Druhou nejčastější odpovědí byla krajinářská obnova 

devastovaného území. Celkem velký počet, 14 ze 108 respondentů, neví, na 

kterých místech rekultivace jiţ proběhla nebo probíhá. To můţe být způsobeno 

poměrně nízkým věkem osob, které odpovídaly na tento dotazník. Také nelze 

opomenout, ţe velmi kvalitní práce českých odborníků nemusí být 

v revitalizovaném území rozpoznatelná od původního vzhledu terénu. Naproti 

tomu, 50 respondentů rekultivovaná místa zná a občas je navštěvuje. Hned 

druhou v pořadí nejhojnější odpovědí je, ţe místa navštěvují často - tuto variantu 

zvolilo 20% dotazovaných.  

 

 

Obr. 19 Graf zobrazující účel návštěvy rekultivovaných míst. Zdroj [30]. 

 

V otázce, týkající se důvodu návštěvy míst po rekultivaci, preferovalo mezi 

nabízenými moţnostmi překvapivě velké procento dotazovaných uspokojení 

potřeby relaxace a poznání před sportovním vyţitím – relaxace byla vybrána 

téměř 42 % dotazovaných. Obnova krajiny po těţbě zajímá převáţnou většinu 

zodpovídajících; 38% by mělo zájem podílet se na plánech budoucích realizací. 

Poslední otázka, týkající se spíše vztahu společnosti ke krajině, jasně vypovídá 

o názoru 87 % respondentů, kteří schvalují částečné zasahování do krajiny za 

účelem jejího vyuţití. 
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Z průzkumu se dá odvodit, ţe informovanost o rekultivacích je na relativně 

přijatelné úrovni. Díky vzorku respondentů můţeme předpokládat, ţe veřejnost je 

s tímto tématem obeznámena a vývoj krajiny v budoucích letech jí není lhostejný. 

Odpověď na vyuţití krajiny z hlediska přání veřejnosti není jednoznačná – 

vyskytují se preference lesnické obnovy území, upřednostňována je také 

krajinářská forma úpravy. 
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5 ZÁVĚR 

Na území Mostecké pánve je těţba plánována po několik dalších desítek 

let. Loţiska hnědého uhlí budou dobývána těţebními velkostroji, coţ krajinu dále 

naruší a změní. V návaznosti na těţbu však bude na území Mostecké pánve 

nadále prováděna rekultivační činnost, díky níţ vznikne nový typ krajiny. Před 

počátkem dolování hnědého uhlí se na území Mostecké pánve nacházela oblast, 

která byla vyuţívána převáţně zemědělsky, s velmi malým podílem lesních 

porostů. Snahou tedy není vrátit území do původního stavu, ve kterém se 

nacházelo před hnědouhelnou těţbou, ale vytvořit prostor s vysokým podílem 

vzrostlé zeleně a rozsáhlými vodními plochami tak, jako tomu bylo ještě před 

osídlením Podkrušnohoří a jeho přeměnou na krajinu kulturní. Tento záměr by měl 

přispět ke zvýšení hodnoty území z hlediska atraktivnosti a především 

k pozvednutí kvality ţivotního prostředí v oblasti, která je povaţována za 

nenávratně zdevastovanou měsíční krajinu bez budoucího potenciálu [12]. 

Z pohledu odborníků se hydrické rekultivace jeví jako nejlepší forma 

obnovy krajiny na území Mostecké pánve. Na zasypání rozsáhlých zbytkových 

jam, hlubokých desítky aţ stovky metrů, by bylo zapotřebí obrovského mnoţství 

materiálu, který by musel být vytěţen z jiţ rekultivovaného území výsypek. 

Nutností by bylo získat kvalitní úrodné zeminy pro zemědělský i lesnický typ 

rekultivace [13].  Hlavním úskalím, které je potřeba vyřešit ještě před rozhodnutím, 

zda bude lom zatopen, je přívod kvalitního vodního zdroje k následnému 

zaplavení. Ne vţdy je totiţ moţné, někdy aţ přímo neţádoucí, pouţití důlních vod. 

Nejen, ţe má tento typ rekultivace příznivé účinky na celkový nově vzniklý 

ekosystém, ale je také kladně přijímán z pohledu veřejnosti. Realizace takového 

typu obnovy bývá často rozšířena o další společensky atraktivní prvky v podobě 

roztroušené zeleně a výstavby sportovně relaxačních areálů [29]. Na území 

Mostecké pánve je v současnosti ukončena zhruba polovina rekultivačních prací 

z celkového počtu budoucího obnoveného území po těţbě uhlí [27]. Za pomoci 

dotazníkového šetření byla objasněna otázka vnímání rekultivačních procesů 

veřejností. Obnovená krajina je přijímána okolím převáţně kladně, budoucí stav 
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území není společnosti lhostejný. Podle uvedených odpovědí je nejvíce 

preferovaný typ lesnické rekultivační obnovy území zasaţeného těţbou uhlí. 

Náprava územních jednotek je v současnosti na dobré cestě pro vytvoření 

příznivých podmínek pro ţivot v uvaţované oblasti. Letité zkušenosti v tomto 

směru jsou patrné a budoucími realizacemi můţe být dosaţeno funkčního prostoru 

začleněného do okolní krajiny. Navrţena jsou i optimální řešení pro vyuţití krajiny 

v letech budoucích. Dodrţení všech poţadovaných podmínek a postupů obnovy 

krajiny zasaţené těţbou povede do jisté míry k vytvoření ekologicky a esteticky 

významných území. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Dotazník - Reakce obyvatel na rekultivované území 

1. Jsem:   
- ţena 
- muţ 

 
2. Řadím se do věkové kategorie 
- 15 – 30 
- 31 – 45 
- 46 – 60 
- 61 – 

 
3. Bydlím v 
- okres Teplice 
- okres Most 
- okres Ústí nad Labem 
- okres Chomutov 
- okres Louny 
- jiné 

 
4. Těţba hnědého uhlí v kraji mi 
- vadí 
- akceptuji ji 
- nevadí 
- jsem pro prolomení limitů 
- nezajímám se o to 

 
5. Co si představuji pod pojmem rekultivace 
- soubor technických a biotechnických opatření k odstraňování negativních vlivů těţby 
- sekundární fáze těţby, kdy je dobýváno i původně nezuţitkované méně mocné loţisko 
- nic si pod tímto pojmem nepředstavím 

 
6. Jaký je můj názor na technické rekultivace 
- kladný, rekultivovaná území se mi líbí 
- nezajímám se o to 
- záporný, krajina i po rekultivaci je nenávratně znehodnocena 

 
7. Jaký typ rekultivace je podle mého názoru pro společnost nejvíce přínosný a atraktivní 
- zemědělská ( pěstování hospodářských plodin, ...) 
- lesnická ( výsadba stromových kultur, pěstování uţitkových dřevin, ...) 
- vodohospodářská ( zatopení lomu, vodní plochy určené ke koupání, ...) 
- krajinářská ( parkové lesy a parky, ovocné sady, vinice, ...) 
- funkční a rekreační ( golfové hřiště, autodrom, dostihové dráhy, rodinná zástavba, ...) 
- ţádný 

 
8. Navštěvuji místa, která byla z důvodu předchozí těţby rekultivována 
- ano, často 
- občas 
- navštivil/a jsem jednou 
- ne 

- nevím, která místa jsou rekultivována 
 

9. Za jakým účelem tato místa navštěvuji nebo bych navštívil/a 
- relaxace 
- sport 
- zábava 
- poznání 
- jiný 

 
10. Chtěl/a bych se aktivně podílet na výběru typu rekultivace 
- ano, velmi 
- ano 
- moţná 
- ne 
- nezajímá mě to 

 
11. Co je podle mého názoru lepší 
- nechat krajinu přirozenému vývoji, nezasahovat do ní 
- částečně zasahovat do krajiny, za účelem jejího vyuţití 

- zcela vyuţít suroviny, které se v krajině nachází 


