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Anotace 

            V předložené práci se věnuji hydrické rekultivaci lomu Bílina (Maxim Gorkij).      

První část je věnována těžbě hnědého uhlí v zájmovém území a to historii, současnosti                

a budoucnosti. Další část je věnována samotné rekultivaci po povrchové těžbě, jejich 

alternativách, koncepcích a samotné hydrické rekultivaci. V další části se věnuji jezeru 

Bílina (Maxim), napouštění a odvodu vody a taká hydrické rekultivaci  na již dokončených  

jezerech Most (Ležáky), Milada (Chabařovice), Medard (Libík). Na dále se ve své práci 

věnuji klimatickým podmínkám, lomu Bílina a jeho parametrům, rekultivací nezatopených 

částí, kvalitě vody a vlnové abrazi. Závěr  práce je věnován vlivu jezera Bílina (Maxim)  

na své okolí. 

Summary 

      In the present work is devoted to the hydric reclamation Bílina (Maxim Gorkij). The 

first part is devoted to coal mining pet area history, present and future. Another part is 

dedicated to the reclamation of surface- mining, their alternatives, conception of hydric 

reclamation. The next section is devoted to the lake Bílina (Maxim), filling and discharge 

water hydric reclamation already completed lakes Most (Ležáky), Milada (Chabařovice), 

Medard (Libík). On further in my work climatic conditions, fracture Bílina a his 

parameters reclamation no waterfilling parts, quality water and abrasion of waves. The 

conclusion of this work is devoted to the influence of lake Bílina (Maxim) to their 

surroundings. 
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1 ÚVOD 

Krajina severních Čech je v naší zemi a i za jejími hranicemi, známá jako „měsíční 

krajina“. Okolí průmyslových měst, poznamenaných těžbou hnědého uhlí. Kdyby se ale 

člověk mohl vrátit o několik století zpět, mohl by vyprávět současné generaci o krásách 

Krušných hor. O zelených lukách a hájích a o bohatosti tehdejších  lesů. Protkanými 

potůčky a potoky. Vzhled v období 20. století by jim jistě způsobil nejednu vrásku.  

Ty však může vymazat koncepce rekultivace krajiny, která je stále zdokonalována a snaží      

se přírodu vrátit k jejím prvopočátkům, k jejím kořenům. Proto se během posledních 

několika letech čím dál častěji píše o historii podkrušnohorské pánve jako o „krajině 

jezer“. Výsledkem současného snažení je napuštěné Jezero Most (Ležáky), Milada 

(Chabařovice),, Barbora a další menší plochy, které dávají původní, zajímavý a opětovný 

vzhled. Jedná se však o první z několika dalších jezer, které budou krášlit v minulosti 

pozměněnou krajinu. 

Přestože se obor rekultivací neřadí mezi nováčky, je stále co zdokonalovat                    

a vylepšovat. Stejně jako v běžném lidském životě, je nutné se učit z chyb a snažit se jim 

do budoucna vyvarovat. Ne všechny zamýšlené nápravy mohou lahodit oku. Například 

obdélníkový tvar Jezera Milada (Chabařovice) u Ústí nad Labem by málokdo přirovnal 

k dílu přírody. Je ale jen na lidech, jak se budou o vodní plochy s přilehlým okolím starat. 

Určitě i pravidelný tvar zatopeného lomu bude pro budoucí generace lepším dědictvím než 

obrovský kráter po těžbě. 

1.1 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je shrnutím plánovaného zatopení zbytkové jámy lomu Bílina 

(Maxim Gorkij). Má se jednat o největší jezero v Severočeské hnědouhelné pánvi. 

S předpokládanou plochou 1 145 ha a objemem vody 645 mil. m
3
 bude hrát velkou roli 

v přírodních, kulturních i sociálních možnostech průmyslově narušeného severu Čech. 

Ovlivní tedy jak složku běžného života (např. zaměstnání nebo volnočasové aktivity),     

tak přírodní podmínky (výskyt živočichů a rostlin). 

Lom Bílina (Maxim Gorkij) nebude prvním zatopeným lomem v okolí, a proto 

napuštěné Jezero Most může sloužit jako nástroj k získání cenných zkušeností. Cílem 

práce je využití těchto poznatků při budoucí rekultivaci Jezera Bílina (Maxim). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Severo%C4%8Desk%C3%A9_doly#cite_note-1
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2 CHARAKTERISTIKA OBLASTI  

      Severní hranici Severočeské hnědouhelné pánve tvoří pásmo Krušných hor, 

na jihovýchodě se nachází České středohoří a zbylé dvě strany obepínají řeka Labe 

a Doupovské vrchy. Rozdíl mezi údolní částí a krušnohorskými vrcholy je až 650 m.  

      Z pohledu geologické stavby je pánev rozdělena do těchto částí: 

- východ (oblast mezi Ústím nad Labem a Teplicemi), 

- střed (prostor mezi Mostem a Teplicemi a území severozápadně od Mostu), 

- západ (území jihozápadně od Mostu po Podbořany a Kadaň). 

Dalším členěním západní části je na oblasti slatinicko – komořanskou, chomutovskou, 

pětipeskou a žateckou [15].  

Klimatické poměry severočeské pánevní oblasti byly díky průmyslové činnosti a těžbě     

v historii změněny. Odvodňováním a vysoušením došlo ke snížení dlouhodobých srážek. 

Průměr České republiky je dle Českého hydrometeorologického ústavu 674 mm. 

Na Mostecku je to pouze 460 mm. Průměrná roční teplota vzduchu je 8,4 až 8,8 
o
C [2]. 

      Území postižená povrchovou těžbou přišla díky postupným změnám o rozsáhlé plochy 

trvalé vegetace. V současnosti stoupá v Krušných horách vzduch suchý, oproti vzduchu 

vlhkému. Dochází ke snížení celkového výparu a tím pádem se zvyšuje teplota povrchu,     

a ten vysychá.   

Důsledkem odvodnění a odstranění vegetace je změna mezoklimatu. Návrat 

ekologických funkcí oblastí s přirozenými mokřady je jeden z nejdůležitějších kroků 

k obnově krajiny postižené těžbou. Používá se tzv. holistický přístup ke krajině. Cílem 

tohoto postupu je uvedení krátkého vodního cyklu do původního stavu, což má za následek 

úplné nebo částečné zpomalení odtoku vody, odnosu látek a energie. Klíčem k tomuto 

kroku je udržení a zpomalení odtoku vody v přírodě za účelem obnovení vegetace [18]. 

Řeka Bílina je se svými 81 km nejdelším a nejvodnatějším tokem severních Čech. 

Pramen vyvěrá na jihovýchodním svahu hory Sv. Anny na Chomutovsku a u Ústí nad 

Labem vtéká do řeky Labe. Kvůli povrchové těžbě došlo, jako u většiny toků v této oblasti, 

ke změně původního koryta.  

Ve své práci se věnuji napouštění zbytkové jámy lomu Bílina (Maxim Gorkij), proto 

bych rád uvedl několik údajů k hydrologii v této předmětné oblasti. Území lomu bývalo 
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protkáno trasami krušnohorských potoků, které ústily do řeky Bílina, jež tvoří erozivní bázi 

Podkrušnohoří. Následkem těžby bylo nutné provést rozsáhlé vodohospodářské úpravy    

ve vazbě na postup lomu Bílina a vnější výsypka Pokrok. Jako nejvýznamnější opatření   

se považuje „Přeložka Klášterského potoka“ k podchycení potoků Radčický, Lomský, 

Loučenský, Osecký a Hájský. Zbytkovými koryty protéká jen nezbytné hygienické 

minimum pro obce Lom a Mariánské Radčice. Jako nejvýznamnější vodoteč                     

je považována řeka Bílina s průměrným ročním průtokem ve Světci 2 840 l/s a pod městem 

Bílina 2 410 l/s. Pro zatápění zbytkové jámy mají nyní význam pouze potoky Lomský       

a Radčický. Voda ostatních potoků je gravitačně pro tento účel neefektivní. 
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3 TĚŽBA HNĚDÉHO UHLÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

       Největším nerostným bohatstvím pánve je hnědé uhlí. Mocnost dosahuje ve střední 

části průměru 25 m. Nejkvalitnější uhlí se nachází ve střední až severní části oblasti,          

a to na Mostecku. 

Rozsáhlá povrchová těžba vedla k rozsáhlým a dramatickým změnám v krajině, které 

mají dopad na všechny jeho funkce. Po ukončení těžby potřebují být tyto půdy pro další 

využití přepracovány a kultivovány. Má-li rekultivace posílit,
 
(Sklenička a Molnárová 

2010), musí dojít k navrácení postižených míst do stavu původního jako charakter 

originálu nebo okolní krajiny. Projekt post-těžební krajiny by měl být znám již před 

přípravou samotné těžby. Tento fakt by měli brát v úvahu nejen těžební společnosti            

a příslušné řídící orgány, ale i široká veřejnost. Těžké poškození krajiny je dědictvím       

po období hlubinných dolů, a především po  povrchové těžbě, která dosáhla největšího 

rozmachu v druhé polovině 20. století. 

3.1 HISTORIE 

      Počátky těžby hnědého uhlí spadají v této lokalitě až do konce středověku. K jejímu 

rozšíření napomohla vysoká poptávka, jelikož cena dřeva se zvyšovala. Od roku 1789 bylo 

možné uhlí dobývat pouze s propůjčeným dolovacím právem a pod dohledem báňského 

úřadu. Ten byl zřízen v Jáchymově roku 1783. 

      Díky hlubinné těžbě docházelo k devastaci krajiny, např. k propadům nadloží,              

a změnám vodního režimu. Tyto skutečnosti poskytly podnět k vydání obecného horního 

zákona č. 146 z roku 1854, aby těžaři museli dát pozemky do původního stavu.  

Prodloužením železnice z Chomutova do Mostu a Teplic roku 1871 se stal mostecko-

duchcovský revír tím největším producentem uhlí v severočeské pánvi. To samozřejmě 

ovlivnilo celkové prostředí, výstavba komunikací a vznik (nebo zánik) obcí. Tento proces 

přetrvává do dnešních dnů a stále není konečný [8].
 

Ve statistice Spolku pro zájmy hornictví v severozápadních Čechách se uvádí, že do 

roku 1929 bylo poškozeno kolem 3 372 ha pozemků a rekultivace byla provedena pouze  

na 1 369 ha. Po druhé světové válce došlo ke změnám ve smýšlení lidí v oblasti průmyslu      

a tím i dobývání surovin. Rozmach zaznamenával těžký průmysl, což vedlo k potřebě stále 
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více energie. Proto s novou a výkonnější technikou docházelo ke změně způsobu těžby. 

Roku 1945 byl poměr hlubinné a povrchové těžby vyrovnán. Nyní povrchové dobývání 

zcela dominuje [17]. 

Povrchová těžba uhlí způsobuje masivní rozrušení nebo dokonce kompletní zničení 

ekosystémů [9]. Při tomto druhu těžby dochází k odebrání velkého množství svrchní vrstvy 

pokryvu a jeho uložení ve výsypkách. Těžební jámy a haldy pokrývají velké plochy (např. 

více než 6 000 ha v sokolovské hnědouhelné pánvy) a zasažené ekosystémy jsou zničeny 

(vyhloubeny nebo pohřbeny) touto praxí. 

Na mnoha místech v České republice dochází k výrazným změnám životního prostředí,   

a to v důsledku stavebních a jiných průmyslových činností, zejména však kvůli těžbě 

nerostných surovin. Změny reliéfu, říční sítě a hydrogeologické podmínky byly nápadné. 

Největší změny a škody byly způsobeny povrchovou těžbou v severočeské a sokolovské 

hnědouhelné pánvi.  

3.2 SOUČASNOST 

        Plánovaný postup těžby je dlouhodobě spjat s územními limity, které vychází 

z Usnesení vlády České republiky č. 444  ze dne 30. října 1991, ke zprávě o územních 

ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi.  

Tímto došlo ke schválení závazných linií omezení těžby a výsypek dle 6 grafických 

příloh a mezních hodnot znečišťování ovzduší ve zmíněné oblasti. 

       Dále toto usnesení schvaluje úpravu závazné linie omezení postupu lomu Bílina 

(Maxim Gorkij) k západu z (obrázku1) usnesení vlády č. 444  ze dne 30. října 1991 na linii 

danou zaměřenými body uvedenými v příloze tohoto usnesení; ukládá ministru průmyslu             

a obchodu provést odpis bilančních zásob hnědého uhlí převodem do kategorie 

nebilančních v dobývacím prostoru Bílina  (výhradní ložisko Bílina - Velkolom Maxim 

Gorkij) poté, co obdrží podklady pro odpis zásob podle § 14b odst. 2 zákona                      

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění  

pozdějších předpisů. 
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Obrázek 1: Mapa územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí [16]. 

      Dle (Skleničky et al. (2004) se sanace životního (a sociálního) prostředí narušeného 

povrchovou těžbou hnědého uhlí v severozápadních Čechách stala prioritou státní politiky 

životního prostředí. Pro zajištění koncepce úplného obnovení půdy vznikl v roce 2000 

speciální interdisciplinární projekt podpořen grantem z českého Ministerstva životního 

prostředí. Počáteční fáze tříletého projektu měla shrnout a zhodnotit výsledky a práce 

prováděné v souvislosti s různými rekultivačními aktivitami v zasažené oblasti po dobu 

více než 50 let. Hlavním cílem tohoto projektu bylo využít nejlepší dostupné znalosti         

o krajinném environmentálním managementu s cílem harmonizovat ekologické, estetické, 

produktivní a sociální funkce nového krajinného rázu, včetně obnovení historické 

kontinuity a pochopení krajinné paměti. 
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Současná technika na lomu Bílina (Maxim Gorkij):  

 

Obrázek 2: Kolesové rypadlo KU 800, nasazené na lomu Bílina (Maxim Gorkij) [41]. 

 

Obrázek 3: Kolesové rypadlo KU 300 S, nasazené na lomu Bílina (Maxim Gorkij) [41]. 
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Tabulka 1: Nasazená technika na lomu Bílina (Maxim Gorkij) [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 PŘEDPOKLAD TĚŽBY NA LOMU BÍLINA 

      Na Bílinsku je těžba realizována Severočeskými  doly a. s., které vznikly díky spojení 

Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Jedná se o největší těžařskou společnost v republice,          

která se zabývá těžbou, úpravou a také odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. 

Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených 

lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízkosirnatého tříděného 

a energetického uhlí. Povrchový lom Bílina se svou hloubkou přes 200 m (nejnižší bod     

je prakticky na úrovni hladiny Baltského moře, hrana nejvyššího skrývkového řezu           

je na kótě 220 - 280 m n.m.) je nejhlubším lomem v mostecké pánvi. Dno lomu Bílina 

(Maxim Gorkij) je prakticky nejnižším otevřeným místem v ČR, kam se lze dostat. Uhelná 

sloj těžená na ložisku má mocnost od 25 do 35 m a průměrný obsah popela v bezvodém 

stavu 26,9 % a obsah síry 1,03 % a výhřevnost v původním stavu 13,9 MJ/kg. Při 

aktuálním územním limitu lze těžit na lomu Bílina do roku 2037 a v případě lomu 
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Tušimice do roku 2035 až 2040. Při jeho korekci až do roku 2055. Při prolomení limitů    

se jedná o zásobu cca 100 milionů tun uhlí [26].    
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 4  NÁVRH REKULTIVACE ZBYTKOVÉ JÁMY     

LOMU BÍLINA 
      Pojem „rekultivace“ je vysvětlováno několika výklady. Záleží na úhlu pohledu, jako 

jsou např. zemědělství a ekologie. Čermák a kol. (1999) je považuje za soubor opatření 

použitých na úpravu území, které je poškozené přírodními nebo antropogenními vlivy. 

Metodiky uvádí „rekultivace“ jako soubor různých opatření a úprav, kterými zúrodňujeme 

půdy znehodnocené a zpustošené přírodní nebo lidskou činností, přispívá k obnovení 

produkčnosti krajiny, jejích přírodních vlastností jako celku, tj. všech jejích přírodních 

složek [29]. 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (dále jen horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, tvoří základní zákonnou normu, dle které se řídí rekultivační 

postup v České republice. Další normou je zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, který nařizuje způsob rekultivace. Společnosti zabývající se těžbou musí 

všechna území, která jsou narušena těžbou, rekultivovat. Znamená to odstranit škody       

na krajině komplexní úpravou území a územní struktury. U povrchových dolů to znamená 

vytvoření podmínek již při samotné těžbě, a to hlavně záchranou ornice a dalších 

nadložních hornin a tvarováním výsypek. U všech druhů rekultivací se upravují povinnosti, 

při územním plánování a ochraně přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.
 
[27]. 

      Podle Andrese a Mateose (2004) je degradace krajiny jeden z nejvíce negativních 

důsledků povrchového dobývání. Starost o údržbu krajiny v Evropě roste. Zákony nutí 

těžební společnosti, aby po dokončení činnosti půdu obnovili nebo ji rekultivovali. 

Plochy po těžbě nerostných surovin mají v naší republice největší zastoupení 

v celkovém podílu ploch po rekultivaci. Jsou to místa po povrchové a hlubinné těžbě, 

odvaly, odkaliště, vytěžená rašeliniště, plochy po těžbě štěrkopísku, cihlářských                 

a keramických surovin. Bezvýznamné nejsou i skládky komunálního odpadu, složišť 

odpadních látek (popílků, popelů, strusky apod.) a kalů [29]. 

Územně technickým podkladem pro zákonné zajištění garance koncepční dynamické 

stability na bázi stavebního zákona (úpravy zásad výstavby i dlouhodobého územního 

plánování) je tzv. generel rekultivací. Obnova devastovaného území má být trvalá a tudíž 

má úprava existovat i více než století. Samozřejmě se nejedná o levnou záležitost.  
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Proto je povinností těžebních společností vytvořit fond rezerv na rekultivace již 

v období těžby. Tato nutnost před listopadem 1989 neexistovala a stát část rekultivací 

musel hradit. Uvolňuje postupně peněžní částky pro urychlení obnovy krajiny a přírody   

na územích Ústeckého a Karlovarského kraje. Celkem bylo pro tyto účely vyčleněno více 

jak 15 miliard Kč [27]. 

Rozsáhlá povrchová těžba hnědého uhlí je běžně používaná metoda těžby v mnoha 

částech světa. To vede ke vzniku výsypek. Jsou to nově vytvořená území často, s žádným 

nebo velmi nízkým obsahem organické hmoty, a někdy také s nepříznivými půdními 

reakcemi. V severních Čechách tvoří tyto výsypky velké plochy (více než 8000 ha).               

V souladu s českými právními předpisy jsou krajinné rekultivace úspěšné, uvádí [3]. 

4.1REALIZAČNÍ KONCEPCE REKULTIVACÍ 

      Jůva a kol. (1984) konstatuje, že devastace zemědělské půdy není způsobena jen těžbou 

uhlí, rud a hornin, ale zároveň emisemi. A to zpravidla současně, což poškození              

jen umocňuje.  

      Volbu rekultivace ovlivňují podle [35]: 

- reliéf terénu, 

- nadmořská výška, 

- vegetace, 

- obyvatelstvo, 

- průmysl. 
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Obrázek 4: Struktura rekultivační politiky devastovaného území [35].  

Štýs (2012) popisuje realizační etapy rekultivací: 

- důlně technická: průzkum důlních geologů (úrodyschopnost nadložních hornin) > 

projektanti (postupy skrývek pro využití ornice a ostatních úrodných zemin) > 

horníci (vhodnost umístění a stavba výsypky), 

- ekotechnická: terénní úpravy, základní půdní meliorace, záchrana a následné využití 

ornice, hydrotechnické úpravy, hydromeliorační práce, stabilizace svahových částí, 

výstavba obslužných komunikací, agrotechnické práce, lesnické činnosti, 

sadovnický sortiment prací. 

       
Vráblíková a Vráblík (2008) rozdělují etapy následovně: 

- přípravná – při otvírce a těžbě; pedologický, geologický a hydrogeologický 

průzkumnadložních  hornin a zemin,             
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- důlně-technická – při těžbě, odklízení zemin a základ výsypek, 

- biotechnická  

- fáze technická: úpravy terénu, navezení zúrodnitelných zemin, budování 

komunikací, hydromeliorační a hydrotechnické práce, 

- fáze biotechnická: utváření zemědělských pozemků, zakládání lesnických 

porostů   a kultur, 

- postrekultivační – po ukončení rekultivací, umístění ploch do ošetřování                  

a obhospodařování. 

Biotechnická fáze biotechnické etapy rekultivací se dělí na: 

- zemědělskou rekultivaci (orná půda, louky, pastviny, zahrady, vinice, sady), 

- lesnickou rekultivaci (zeleň a dřevní porosty), 

- hydrickou (tekoucí a stojaté vody), 

- ostatní (sportoviště, hipodromy, autodromy, řízená sukcese apod.). 

Obrázek 5: Plán rekultivací na Mostecku [43].  

Výsledky
 
Doležalové et al. (2012) ukázaly, že primární sukcese vede u rybníků            

k výhodnějším funkcím než technická rekultivace. A například přirozená obnova různých 



Filip Debnar: Hydrická rekultivace – napouštění zbytkové jámy lomu Bílina 

2015                                                                                                                                          14 

lesních společenstev může trvat v evropském klimatu 20 - 40 let, jak píší Hendrychová     

et al. (2011). 

4.2 REKULTIVACE PO POVRCHOVÉ TĚŽBĚ 

      Severočeská hnědouhelná pánev je známá jako oblast silně poškozená těžbou. Přestože 

zde rekultivační činnosti probíhají již více než 60 let a obnova je zřetelná, ještě je mnoho 

co dělat. Zpočátku docházelo k ozelenění pozemků bez dalších vazeb na krajinu. Postupem 

času se přecházelo k převážně hospodářsky využitelné rekultivaci (období direktivně 

plánovaného řízení národního hospodářství), tzn. upřednostňování zemědělských 

rekultivací. Po roce 1989 se preference změnily na rekultivace lesnické [18]. 

Výzkumem míst narušených těžbou v České republice se zabýval Prach et al. (2011).  

Lokality obsahovaly z těžby uhlí písky a štěrkové jámy, vytěžená rašeliniště                       

a kamenolomy. Hlavními objevenými závěry byl potenciál pro spontánní sukcese pro 

použití v projektech pro obnovu krajiny, kde se celková narušenost oblasti pohybuje mezi 

95 a 100 %, a těžební lokality, je-li těžba řádně provedena. Místa jsou pak ponechána 

spontánní sukcesi, pak často působí jako refugia pro ohrožené a ustupující organismy         

a mohou tím podstatně přispět k místní biodiverzitě. 

Jak bylo již v jedné z předchozích kapitol uvedeno, v dávné minulosti se nacházely 

v severních Čechách četné mokřady, bažiny a menší vodní plochy, kterým dominovalo 

Komořanské jezero. Tento obrázek, starý necelé dvě století, již samozřejmě nelze obnovit 

do původního stavu. Avšak díky dlouholetým a výborným zkušenostem odborníků           

na rekultivace, se mu lze postupně trochu přiblížit. Výsledek nebude mít jen estetický 

efekt, ale může i napomoci suché oblasti zvýšením ročního úhrnu srážek. S každoročním 

úbytkem pitné vody je tento efekt pro budoucí generace velmi přínosný. 

 Jak zmiňuje Pecharová a kol. (2011), je možné zbytkové jámy z hlediska sanací            

a rekultivací rozdělit do třech variant: 

- zasypání vhodným materiálem (lom Šverma), 

- zaplavení vodou (Lom Ležáky – Most), 

- ani jedno z předchozích, tzn. ponechání ve stavu po ukončení těžby. 
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     Stejně jako u většiny rozhodování, má každá varianta svá pro a proti. Zpětný zásyp      

je ekonomicky velmi náročný, také prodlužuje nevhodné důsledky hornické činnosti          

a zčásti likviduje území, na kterém již byla provedena rekultivace. Např. zasypání 

zbytkové jámy lomu Ležáky - Most by znamenalo další zátěž pro okolní krajinu na dobu 

nejméně 10 až 20 let, spojených s likvidací 170 ha plně funkčních a zrekultivovaných 

výsypek. 

Třetí možnost, ponechání ve stavu po ukončení těžby, počítá v budoucnu s možným 

upotřebením. Do prostoru lomu bude soustavně a pomalu natékat stařinová voda a přitékat 

povrchová. Z tohoto důvodu bude nutné ze dna vodu odčerpávat. Další problematikou jsou 

například úpravy konečných svahů z hlediska geomechanické stability nebo ponechání 

svahů sukcesi. 

Způsob zatopení také není bezproblémový a budou se jím zabývat příští kapitoly        

na příkladech jezer Bílina (Maxim) a Most (Ležáky). Jedná se o dvě vodní plochy, jezero 

Most které, bylo dokončeno v září roku 2014 a o plánovaném zatopení zbytkové jamy 

lomu Bílina v severočeské hnědouhelné pánvi. 

Tabulka 2: Základní parametry jezer zbytkových jam po těžbě [18].  

název lomu 

předpokládaný rok 

zahájení 

napouštění 

plocha 

hladiny 

(ha) 

objem 

vody 

(mil. m
3
) 

hloubka vody 

(m) 

prům.       max. 

Bílina 2037 1 145,0 645,0 56,0 170,0 

Chabařovice (Milada) napuštěno 226,0 35,0 15,6 23,3 

Ležáky napuštěno 311,1 68,9 22,4 75,0 

ČSA 2065 681,0 264,1 33,7 130,0 

Vršany (Šverma) 2052 390 73,6 18,8 40,0 

Libouš 2038 1 083,2 248,0 22,9 75,8 

 

 Jezero Most je již obecně známý pojem. Práce se dále bude zabývat získanými 

zkušenostmi z napouštění a to v souvislosti se vznikem budoucího jezera Bílina (Maxim), 

někdy označovaného jako Maxim. Následující obrázek zobrazuje pravděpodobný vzhled 

Mostecka   a Bílinska. 
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Obrázek 6: Současná i budoucí jezera zbytkových jam Mostecka a Bílinska [18].  

Fialová a Botková uvádí pro optimalizaci funkce jezer nutnost zajistit: 

- geomechanickou stabilitu svahů jezera před i po napuštění vodou, 

- ochranu svahů proti vodní abrazi způsobené vlnobitím, 

- ochranu proti možným záparům a ohňům před zatopením zbytkové jámy a omezení 

nežádoucích výluhů z uhelné sloje a jejich zbytků při zatápění zbytkové jámy, 

- zabezpečení výsledné optimální kvality vody v jezeře. 

4.3 HYDRICKÁ REKULTIVACE 

      Vzhledem k povaze práce se upřesňuje pouze etapa hydrická.
 
Vráblíková a Vráblík 

(2008) ji rozdělují na zřizování vodních toků a vodních ploch. Význam této formy 

v současnosti stoupá a do budoucna bude mít zvyšující se tendenci. Velká pozornost         

se klade na sanační práce, jakou jsou např. těsnění sloje, dna a stabilizace břehů. Dále       

je důležité zajistit dostatek kvalitního vodního zdroje pro zatopení zbytkových jam a udržet 

vysokou kvalitu těchto nově vzniklých jezerních vod.  

      Postup: 

-      úprava vodního režimu a stanoviště, 

-      navázání na lesnickou a zemědělskou rekultivaci. 
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Etapy: 

- přípravná, 

- odstranění příčin devastace vodního režimu – např. ochrana proti erozi a odvodnění 

mokřin,  

- úprava vodních toků – např. tvorba vodních ploch na vytěžených dolinách               

a propadlinách nebo využití vody z rekultivací k zavlažování pastvin. 

Při zavodnění zbytkových jam je třeba: 

- utěsnit uhelné sloje a dno, 

- zajistit stabilitu svahů – břehů, 

- zajistit kvalitu vody. 

Obrázek 7: Postup při hydrické rekultivaci [31].  
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      Vodní rekultivace se těší velkému zájmu, a to hlavně z důvodu rozvoje rekreace 

v oblasti, které bylo do té doby devastováno povrchovou těžbou. Vzniklé vodní plochy 

také tvoří významnou součást okolní krajiny. Díky nim vznikají nová biocentra anebo též 

vylepšují  a stabilizují klimatické poměry v dané lokalitě. Neopomenutelné je samozřejmě 

vnímání vzniklého jezera jako zásobárna vody nebo protipovodňové opatření [31]. 

4.4 ALTERNATIVNÍ REKULTIVACE PŘEDMĚTNÉHO ÚZEMÍ 

      Krom hydrické rekultivace existují i jiné možností rekultivací, které jsem již v práci 

zmínil, a to: 

- zemědělská rekultivace 

- lesnická rekultivace 

- ostatní (sportoviště, hipodromy, autodromy, řízená sukcese apod.) 

      V pánevní oblasti pod Krušnými horami má význam především rekultivace lesnická. 

Lesy jsou velmi cenné krajinné ekosystémy s vyrovnanou ekologickou stabilitou. Účinně 

regulují klima, snižují teplotu a vlhkost a sílu větru. Tedy pozitivně působí na své okolí.  

      Prostory, které prošly lesnickou rekultivací, jsou vyhledávanou oblastí pro turistiku, 

sport, rekreaci, houbaření apod. Mají tedy vliv i na kvalitu společenského života v daném 

území. 

      Pro úspěch lesnické rekultivace je nutné splnit několik podmínek. Je nutné, aby byl 

výsypkový povrch tvarově upraven, podle potřeby také odvodněn a stabilizován. Zároveň 

je také potřeba vytvořit vhodné půdní podmínky. Ve většině případů lze výsypkové 

substráty zalesňovat přímo. Nicméně stále je v mnohých případech vhodné kvalitu půdy 

vylepšit zejména pomocí různých melioračně hodnotných zemin, jako jsou slín, rašelina, 

bentonit, komposty apod. Po vytvoření vhodných půdních podmínek je pak také potřeba 

vybrat vhodné dřeviny pro zalesnění této oblasti. Dřeviny pro zalesnění lze rozdělit          

do 2 hlavních skupin. Mezi tzv. přípravné a průkopnické dřeviny patří zejména břízy, olše, 

topoly, akáty, vrby a jeřáby. Do skupiny tzv. hlavních dřevin patří duby, javory, jasany, 

lípy, modříny  některé druhy borovic. Je tedy důležité zajistit dostatečné množství 

kvalitních sazenic zpravidla  10 000 sazenic na 1 hektar. V oblasti našeho revíru bylo 

například za posledních 50 let vysazeno cca 140 milionů sazenic.
 
[40]. 
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5 JEZERO BÍLINA  

Studie plánované hydrické rekultivace na lomu Bílina (Maxim Gorkij). 

 

Obrázek 8: Rekultivovaná krajina na bílinsku za půl století [33].  

      Údaje v dalších kapitolách, pokud není dle citace uvedeno jinak, vychází ze studie 

vypracované společností R-PRINCIP (2006). 

5.1 ZKUŠENOSTI Z NAPOUŠTĚNÍ A ODVODU VODY Z JINÝCH 

LOKALIT 

    Nejcennější zkušenosti z napouštění a odvodu vody byly získány zejména při sanaci 

zbytkové jámy Most (Ležáky). Jednalo se doposud o nejrozsáhlejší hydrickou rekultivaci 

v České republice. Detaily sanačních prací se zabývám v následující kapitole, která           

je právě jezeru Most (Ležáky) věnována.  

 

 

město 

Bílina 
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5.1.1 JEZERO MOST  

 
          

Kloš (2009) popisuje, že u Jezera Most (Ležáky) se od začátku počítalo s několika 

možnými návrhy pro zahlazení zbytkové jámy. Varianty se označovaly dle technického 

řešení a použitého zdroje: suchá, projektová a hluboká. Za nepřípustnou byla považována 

možnost zasypáním. Jak bylo již uvedeno v této práci, ve většině případů dochází při jejím 

použití ke zničení již zrekultivovaných výsypek. Nehledě na dobu zasypání,                 

která se odhadovala na 35, ale i 100 let a značně nepříznivý vliv na životní prostředí – 

prach, hluk.  

Nejschůdnější se stala varianta projektová. Z důvodu špatných hydrologických 

podmínek a malého průtoku došlo k přehodnocení napouštění z řeky Bíliny. Jezero Most 

(Ležáky) vzniklo díky vodě z řeky Ohře, přiváděné z čerpací stanice Stranná (pod 

přehradou Nechranice), Průmyslovým vodovodem Nechranice (PVN). V katastrálním 

území Třebušice je na tento zdroj napojen podzemní trubní přivaděč DN 800 o délce   

4 929 m. Maximální projektovaná rychlost napouštění byla 1 200 l/s. Nejnižší dno vodního 

sloupce tvoří voda atmosférická a z vývěrů ve svazích lomů po ukončení čerpání důlních 

vod.  

Ke slavnostnímu zahájení napouštění Jezera Ležáky – Most došlo dne 24. října 2008. 

Předpoklad ukončení byl roku 2011. K 25. červnu 2012, kdy došlo k zastavení napájení 

z důvodu naplnění smlouvy mezi PF ČR a Povodím Ohře, s. p. o dodávce vody, byla 

hladina na kótě 198 m n. m. Dopuštění jezera Most bylo plánováno na září 2014, kdy také 

proběhlo. Nicméně jako rekreační oblast bude jezero využíváno pravděpodobně až v roce 

2019, a to díky majetkové nesrovnatelnosti.  
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Obrázek 9: Jezero Most v únoru 2009 [36].  

 

Obrázek 10: Jezero Most v květnu 2012 [36].  

5.1.2 JEZERO MILADA 

  

       Dne 15. 6. 2001 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Chabařovice - 

budoucího jezera Milada, jako rozsáhlé hydrické rekultivace zajišťované státním podnikem 

Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, s. p. 

      Napouštění bylo zahájeno bývalým požárním vodovodem Js 300 z nádrže Kateřina. 

Hlavním zdrojem přívodu vody z nádrže Kateřina do jezera byl zrekonstruovaný 
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Zalužanský potok protékající přes Zalužanskou nádrž a dále přes napouštěcí koryto            

k jezeru. 

      V srpnu 2008 došlo ke změně systému napouštění jezera, v úseku od Zalužanské 

nádrže bylo vybudováno nové koryto vedoucí k Protieutrofizační nádrži, z této nádrže 

přetékala voda příkopem „N“ do jezera. Povolené maximum pro odpouštění vody              

z Kateřinské nádrže bylo 700 l/s. 

      Dalším zdrojem napouštění byl přelivový vrt na severní straně jezera. Se stoupající 

hladinou došlo k jeho přestavbě do míst s vyšší nadmořskou výškou. V listopadu 2008 

byly dokončeny stavební práce na přelivovém vrtu č. 9. Po nastoupání hladiny spodní vody 

do potřebné výšky bylo zahájeno napouštění z tohoto zdroje. 

      Dne 8. 8. 2010 bylo ukončeno napouštění Jezera Milada dosažením plánované 

provozní hladiny na kótu 145,7 m n.m.
 
[39]. 

Parametry jezera: 

Tabulka 3: Základní parametry jezera [39].  

Rozloha 252,2 ha 

Délka 3,2 km 

Šířka 0,7 km 

Objem 35, 601 mil. m³ 

Max. hloubka 24,7 m 

 

5.1.3 JEZERO MEDARD  

 

               Bývalý hnědouhelný lom Medard - Libík se stal jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejících 

ekosystémů regionu. Potvrzují to výstupy z monitoringu kvality vod i biotopů z let 2009 až 2012.    

Bývalý hnědouhelný lom Medard - Libík se stal jedním z nejdynamičtěji  se vyvíjejících ekosystémů 

regionu. Potvrzují to výstupy z monitoringu kvality vod  i biotopů z let 2009 až 2012. 
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            Společnost Sokolovská uhelná má od vědců k dispozici nejnovější zprávy o vývoji 

kvality vod i biotopů v jezeře Medard u Sokolova. Jejich závěry potvrzují hned dvě věci 

najednou. Na straně jedné, že vývoj napouštěného jezera probíhá přesně podle 

plánovaného scénáře. Na straně druhé, že v některých ohledech se na Medardu biologové 

setkávají s jevy, které nemají jinde obdoby.  

      Jezero Medard vznikne mezi Sokolovem, Habartovem a Bukovany zaplavením 

zbytkové jámy vyuhlených lomů Medard-Libík, které byly v  provozu od roku 1872        

do roku 2000. Čerpání vod ze dna lomu bylo zastaveno v  červnu 2008, a  samotné 

napouštění jezera z  Ohře začne nejpozději počátkem příštího roku. Trvat bude, podle stavu 

vody v  řece, přibližně tři roky. Na jeho konci hladina dosáhne kóty 400 metrů nad mořem 

a celkové plochy 493,4 hektarů. 

      Jezero bude mít délku čtyři kilometry, šířku 1,5 kilometru a  nejvyšší hloubka bude 

činit 50 metrů. Délka břehové linie, kolem které má pak v  budoucnosti vyrůst rozsáhlý 

rekreační areál, bude přes 12 kilometrů.  K 30. lednu 2013 pak jezero bylo napuštěno 

zhruba na 57,7 procentech plánovaného objemu. 

      Dlouhodobý monitoring kvality vody při zatápění zbytkové jámy lomu Medard-Libík 

provádí obecně prospěšná společnost ENKI Třeboň. Průzkum rybí obsádky a některá 

speciální hydrobiologická sledování pak zajišťuje Biologické centrum Akademie věd 

České republiky České Budějovice.
 
[44]. 

Parametry jezera: 

Tabulka 4: Základní parametry jezera[44].  

Rozloha 493,44 ha 

Délka 4 km 

Šířka 1,5 km 

Objem 50,15 mil. m³ 

Max. hloubka 50 m 
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5.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

      Jak již bylo zmíněno, severočeská hnědouhelná pánev patří mezi nejsušší oblasti 

republiky. Díky mokřadům a jezírkům měla historicky vody dostatek a to převážně díky 

Komořanskému jezeru. Současný stav způsobila postupná industrializace území. Těžební 

činnost vyžaduje co možná nejrychlejší odvod vody z dobývacího prostoru a výsypky. 

Proto se klade požadavek, aby rekultivací došlo k maximálnímu zadržení vody v krajině. 

 

Tabulka 5: Klimatické parametry zbytkové jámy lomu Bílina [22]. 

Průměrná roční teplota vzduchu 7,6 
o
C 

Průměrný roční úhrn srážek 510,0 mm 

Průměrný roční úhrn srážek ve vegetačním období (duben – říjen) 363,0 mm 

Průměrný roční úhrn srážek v mimovegetačním období 147,0 mm 

Průměrný výpar z volné hladiny 730,0 mm 

Nejvyšší průměrné teploty červenec 

Nejnižší průměrné teploty leden 

 

5.3 LOM BÍLINA 

 

Obrázek 11: Panoramatický snímek povrchového lomu Bílina [41]. 

 



Filip Debnar: Hydrická rekultivace – napouštění zbytkové jámy lomu Bílina 

2015                                                                                                                                          25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filip Debnar: Hydrická rekultivace – napouštění zbytkové jámy lomu Bílina 

2015                                                                                                                                          26 

Okolí lomu Bílina (Maxim Gorkij) bývalo dříve téměř rovinaté. Rozprostírá se mezi 

výběžky Krušných hor a Českého středohoří. Na jihu se nachází vrchy Kaňkov, 

Mnichovec, Červený vrch a rekultivovaná Střimická výsypka. Na západě bude 

zrekultivovaný lom s výsypkou Růžodol a východní část lze spojit s Českým středohořím 

přes Radovesickou výsypku, která již prošla rekultivací. 

V nedalekém okolí nalezneme tyto obce: západ - Mariánské Radčice a Lom, na severu 

Osek, východ -  Duchcov, Ledvice a Bílina a jih - Braňany.  

Nyní se budu věnovat konečnému stavu lomu Bílina. 

 První řez skončí dle báňské studie přibližně 500 m od souvislé zástavby Mariánských 

Radčic a jižně na kontaktu s výsypkou Růžodol. V bočním svahu se porubní fronta bude 

dotýkat odkaliště Unipetrolu Litvínov  a kopce Červený vrch. Plošina řezu se pohybuje dle 

vypracované dokumentace na kótě  240 m n. m., na nejjižnějším místě až na kótě           

248 m n. m s horní hranou řezu mezi 270 – 280 m n. m. 

      Druhý řez vytvoří plochu na kótě 200 m n. m. a na jihu až do úrovně 219 m n. m. 

Třetí řez vystoupá na nejjižnější straně z kóty 160 m n. m. až na 187 m n. m.             

na západním okraji lomu. 

Ostatní skrývkové řezy jsou méně podstatné, jelikož budou pod hladinou jezera. Kóta 

nejnižšího místa dna lomu se bude pohybovat okolo 0 m n. m. Levá boční část, ve směru 

postupu, se v konečně podobě bude přimykat ke kopcům Kaňkov a Mnichovec. 

Poslední dvě etáže sousedící výsypky Pokrok budou v přímém kontaktu s jezerem 

zbytkové jámy a jejich průběh má mít rozhodující význam jako opevnění břehové linie 

proti abrazi vlivem vlnobití. 

5.4 PARAMETRY JEZERA 

      Při postupu lomu Bílina (Maxim Gorkij) za hranice územně ekologických limitů budou 

podle současných předpokladů základní parametry následující: 
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Tabulka 6: Základní parametry jezera [16].  

Kóta hladiny 200 m n. m. 

Plocha hladiny 886,6 ha 

Objem vody v jezeru 639,5 mil. m
3
 

Délka břehová linie 15 362,0 m 

Průměrná hloubka 72,1 m 

Maximální hloubka 200,0 m 

 

      Tvar zbytkové jámy bude nepravidelný pětiúhelník s největší délkou (ve směru sever – 

jih) 5 100 m a šířkou (směr východ – západ) 4 650 m. 

5.5 REKULTIVACE NEZATOPENÝCH ČÁSTÍ 

      Plán na nezatopené části zbytkové jámy počítá s rekultivací lesnickou. U ploch podél 

břehů bude rekultivace zemědělská (trvalé travní porosty) a ostatní plochy (zatravnění, 

v budoucnosti s rekreačním využitím). Celková výměra této plochy bude 667,63 ha. 

      Práce na rekultivacích probíhají již během těžby. Celá plocha byla rozdělena dle 

vhodných geografických a těžebních činností do jedenácti dílčích akcí: 
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Tabulka 7: Lom Bílina – rekultivace zahajované po 1. 1. 2008 [22].  

akce 

výměra (ha) 

rekultivace 

zemědělská lesnická hydrická ostatní celkem 

Severozápadní svahy  114,16  13,87 155,03 

Předpolí  44,73 5,75  50,48 

Jižní svahy IV  113,67 0,47  114,14 

Východní svahy 55,22 121,25   176,46 

Pobřežní zóna I 41,78    41,78 

Pobřežní zóna II 31,70    31,70 

Pobřežní zóna III    28,87 28,87 

Pobřežní zóna IV    26,88 26,88 

Pobřežní zóna V    21,32 21,32 

Pobřežní zóna VI    12,36 12,36 

Kamenolom    8,60 8,60 

Jezero Bílina   885,08  885,08 

Celkem 128,70 420,81 891,30 111,90 1552,71 

 

5.6 REKULTIVACE VNITŘNÍ VÝSYPKY 

     V návaznosti na principy řešení uplatněných na sousedící výsypce Pokrok a první etapě 

rekultivace vnitřní výsypky, se bude jednat o kombinaci rekultivací lesnických                   

a zemědělských. Ty budou dále doplněny mokřady, malými vodními plochami a ostatní 

zelení. 
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Obrázek 13: Návrh rekultivace [22].  

      Na svazích bude lesnická rekultivace, na náhorní plošině a vrchní etáži zemědělská.  

Na západních a jižních částech se uvažuje o založení přírodně blízkých komplexů. Roviny, 

které navazují na Bílinu, Duchcov a Ledvice budou zatravněny. Pokud bude potřeba, 

mohou sloužit k dalšímu rozvoji sídel. 

Stejně jako v předchozí podkapitole, budou rekultivace navazovat na ukončení těžební 

činnost, tzn. roky 2040 až 2060. Celkové území vnitřní výsypky a přilehlých ploch zaujímá 

1 300,25 ha.  

      Na základě předpokládané morfologie finálního stavu terénu byly rekultivační práce 

rozděleny: 

 

zemědělská 

lesnická 

voda 
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Tabulka 8: Vnitřní výsypka – rekultivace zahajované po 1. 1. 2008 [22]. 

Akce 
Výměra (ha) 

Zemědělská Lesnická Hydrická Ostatní Celkem 

Celkem 507,06 793,18 0 0 1 300,25 

5.7 ZPŮSOB NAPOUŠTĚNÍ A ODVOD VODY VE ZBYTKOVÉ JÁMĚ 

LOMU BÍLINA 

      Jak již bylo zmíněno, v minulosti se uvažovalo o několika možnostech zatopení 

zbytkové jámy. Jednou bylo například napouštění z řeky Bílina a gravitačně 

z krušnohorských potoků, včetně Bouřlivce, napojeného přes Ledvickou nádrž. Dalšími 

variantami bylo gravitační napouštění pouze z řeky Bíliny do dosažitelné úrovně hladiny    

a zbytek vody dočerpat, a nebo přes jezero Lomu Ležáky - Most pomocí spojovací štoly.  

Zatopením tak velké zbytkové jámy se počítá se změnou klimatu v celé oblasti. 

Přebytky vzniklé intenzívními srážkami bude třeba co nejvíce držet v krajině a správně 

s nimi hospodařit. Provedením rekultivací vzniknou poldry, jezírka, mokřady, nádrže         

a odvodňovací příkopy. Tím dojde k nárustu vegetace pro obnovu malého oběhu vody.  

Návrhy pro řešení zatopení popisuje
 
Pecharová a kol. (2011): 

- bez nutnosti těsnění proti stařinovému důlnímu systému vod, 

- napouštění z řeky Bíliny, doplněné vodou čerpanou z řeky Ohře, 

- pravděpodobně nebude možná kombinace napouštění otevřeným příkopem                  

a potrubním řádem přes výsypku a následné dočerpání vody na konečnou kótu        

200 m n. m., 

- jako nejpravděpodobnější varianta zůstává napuštění z Radčického a Lomského 

potoku, 

- také se uvažuje o variantách: napouštění z řeky Bíliny vybudovanou štolou; využití 

prodlouženého potrubí z Jezera Most; přes jezero ČSA nebo podzemní štolou mezi 

Jezery Most a Bílina. 
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5.8 KVALITA VODY 

      Kvalita zdroje vody je jedním z nejdůležitějších aspektů, které je nutno před 

napouštěním řešit. Jeho zahájení na Jezeře Bílina (Maxim) je v plánu až na období kolem 

roku 2050 až 2065, ale dá se předpokládat, že kvalita vod v budoucnu bude stejná nebo 

lepší. Podmínky pro napuštění bude možné řádně připravit s využitím poznatků                  

a zkušeností získaných z tvorby ostatních jezer po zbytkových jamách. 

Jako potencionální zdroje se při prováděné studii prognózy z roku 1998 braly v potaz: 

řeka Bílina v profilu Kyselka, krušnohorské potoky (Radčický, Loučenský a Lomský)        

a důlní vody. Po zkušenostech s napouštěním Jezera Most přibyla varianta napouštění 

z řeky Ohře, která má mnohem lepší kvalitativní i kvantitativní vlastnosti než řeka Bílina. 

Zejména celkový obsah fosforu je nižší.  

Mezi největší hrozby stavu vodního režimu patří eutrofizace a acidifikace. Vývoj 

kvality vody při a po napuštění se samozřejmě nedá určit zcela přesně. V případě 

nedalekého Jezera Most (Ležáky) byl předpoklad stavu vody horší než nyní ve skutečnosti 

je. Důkazem je hydrobiologický průzkum prováděný v roce 2011 (Říhová, Ambrožová            

a Neruda), tzn. během napouštění. Původní názor byl, že kvalita vody bude stejná jako 

zdroj nebo horší. Výsledkem bylo zhodnocení stavu jako velmi dobrý, s odkazem             

na nutnost dalšího sledování - po dokončení zatopení. Ojedinělost projektu spočívá v době 

provádění a může být cenným zdrojem pro představu o vývoji vody Jezera Bílina.  

5.9 VLNOVÁ ABRAZE 

      Vliv abraze, vznikající díky větrem vyvolanými vlnami, na tvar břehů, je značně 

komplikovaný. Jejím vlivem dochází k neustálé změně tvaru jezera. Mezi ovlivňující 

faktory patří například kolísání hladiny, geomechanické vlastnosti hornin tvořící dno         

a břehy nebo charakteristiky vzdušného proudění. Proto jsou odhady deformace břehů 

pouze předpokládané, podložené matematickými výpočty. Jejich cílem jsou odhady 

možného znehodnocení břehů, doporučení ochranných opatření a upozornění                    

na problémové úseky.  

     Studie společnosti R-PRINCIP Most, s. r. o. se zabývala výzkumem abraze budoucího 

Jezera Bílina vytyčením sedmi stanovišť po obvodu zbytkové jámy. Doporučované 

opevnění břehové linie je pouze předběžné a bude následně upraveno dle výsledků 
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aktualizace báňského řešení, které se bude týkat kontaktu břehové linie a hladiny vody 

jezera. Na základě výpočtů a charakteru zemin, vyplynula nutnost realizace dostatečné 

ochrany proti vlnové abrazi hlavně na výsypkách. Způsoby využití území: 

- pohoz svahu lomovým kamenem tloušťky 500 mm a délky 10 m, 

- pohoz svahu lomovým kamenem délky 25 m, s patkou, 

- pohoz svahu lomovým kamenem délky 12 m, s rozrážečem, 

- technologií. Zatravnění a položení geotextilie se předpokládá jako ochrana břehové 

linie od kóty 180 m n. m. (podle konfigurace terénu). Představovaná plocha bude 

přibližně 100 ha.ochrana s použitím geotextilie s následným hydroosevem. 

Mezi nejzávažnější se řadí řešení při nastoupávání vody. Ochrana svahů bude pouze 

dočasná a limitovaná rychlostí vzestupu hladiny. A zároveň rozčleněním svahů báňskou  

technologií. Zatravnění a položení geotextilie se předpokládá jako ochrana břehové linie   

od kóty 180 m n. m. (podle konfigurace terénu). Představovaná plocha bude přibližně    

100 ha. 

 5.10 VLIV JEZERA BÍLINA NA OKOLÍ 

      Za nejvýznamnější vliv nově vzniklého jezera lze považovat: 

-     stabilizace fauny a flóry, 

-     obnova krajiny narušené povrchovou těžbou uhlí, 

-     možnost zadržení vody v krajině a ochrana před povodněmi, 

-     zlepšení životních podmínek obyvatel severních Čech. 



Filip Debnar: Hydrická rekultivace – napouštění zbytkové jámy lomu Bílina 

2015                                                                                                                                          33 

 

Obrázek 14: Příklad vizualizace námětů budoucího vybavení okolí jezera [42].  

Revitalizací území lomu Bílina je zamýšleno například: 

- obnovení historické trasy Osek – Duchcov (cyklistická a pěší trasa o délce 2,3 km 

od Duchcovského zámku ke klášteru Osek), 

- výstavba průmyslové zóny Osek (na ploše 5,2 ha, poblíž železniční stanice), 

- vytvoření dětského lyžařského svahu Duchcov (zatravněný svah o rozsahu 6,2 ha 

sloužící také duchcovským školám pro výcvik lyžování), 

- zřízení obory Pokrok (oplocený pozemek s výměrou 7,2 ha), 

- zprovoznění cyklostezky Pokrok (tři větve s celkovou délkou 5,7 km), 

- založení třetihorního arboreta Bílina (menší plocha s postupným rozšiřováním, 

navazující na předpokládanou naučnou stezku a cyklotrasu), 

- revitalizace Zámecké zahrady Duchcov (plot a cesty), 

- výstavba rodinných domů Duchcov, 

- zřízení ekofarmy Pokrok (zaměřeno na netradiční zemědělství), 

- šest pobřežních zón
 
[42]. 
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6 ZÁVĚR 

      Dobývání uhlí na Bílinsku započalo již v 15. století. Největší rozmach přišel ale ve 

století devatenáctém. Nejprve byla těžba hlubinná. Díky ní nebyl dopad na okolní krajinu 

tak zničující, jako při přechodu k povrchové těžbě.  

      Oblast Podkrušnohorské pánve byla velmi dlouhou dobu devastována těžbou hnědého 

uhlí. Vzhled krajiny byla tedy značně poznamenán. Důsledky těžby měly tedy vliv nejen 

na životní prostředí, ale i na sociální život obyvatel této oblasti.      

 Díky uvědomení si této situace dochází k postupné rekultivaci této oblasti. Nejčastěji       

je využívána tzv. hydrická rekultivace, které jsem se v bakalářské práci věnoval. 

Následné cílené přesouvání nadložní zeminy napomáhá při tvarování krajiny, při její 

rekultivaci. Rekultivací může dojít i ke zvýšení užitné a ekologické hodnoty půdy,          

než kterou měla. Budoucí jezero může při správném provedení sanací a rekultivací přinést 

do regionu severních Čech zvýšení ekologicko-krajinářských i ekonomicko-sociálních 

hodnot. 

      Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnocení zatopení zbytkové jámy Bílina. 

      Cíl práce byl naplněn v plném rozsahu. Ve své bakalářské práci jsem využil                  

a vyhodnotil rekultivaci i jiných lomů, konkrétně jsem se zabýval jezery Most (Ležáky), 

Milada (Chabařovice) a Medard (Libík). Pozornost jsem věnoval zkušenostem 

z napouštění a odvodu vody, samotnou koncepcí hydrické rekultivace a následnému 

dopadu na klimatické podmínky v uvedených lokalitách. 

      Jak jsem již uvedl, rekultivační činnost má vliv na kvalitu sociálního života obyvatel 

těchto lokalit. Došlo k výraznému rozvoji v oblasti turistiky a dalšího volnočasového 

vyžití. 

       Hydrická rekultivace je v této oblasti nejvhodnější rekultivačním procesem, a to kvůli 

půdním a klimatickým podmínkám i ve srovnání s ostatními rekultivačními procesy které 

jsem ve své práci také uvedl. 

      Rekultivace má význam nejen pro Podkrušnohorskou pánev, ale i pro jiné oblasti, které 

byly poznamenány těžbou hnědého uhlím, je jí proto věnována stále větší pozornost a bude 

docházet k jejímu zlepšování a rozvoji. 
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