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Anotace

V blízkosti  Ústí  nad  Labem  vzniká  nový  rekreační  areál.  Oblast,  která  byla 

několik desetiletí  zatěžována těžbou se rekultivuje. Revitalizace zbytkové jámy lomu 

Chabařovice  probíhá tzv.  mokrou cestou.  Práce je zaměřena  na postupy revitalizace 

zbytkové  jámy,  a  přilehlých  prostorů.  Diskutuji  také  některé  aspekty,  které  průběh 

revitalizace  nepříznivě  ovlivňují.  Práce  dále  uvádí  chyby  a  stereotypy,  kterým  je 

v podobných  případech potřeba se  vyhnout.  V příslušné  kapitole  hodnotím i  kvalitu 

vody a stav rybí obsádky.

Klíčová slova: Hydrická rekultivace, Chabařovice, Ichtyologický výzkum, Jezero, 

Mokrá cesta, Rekultivace, Revitalizace, Zbytková jáma.

Summary

A new recreational center has been appearing near Ústí nad Labem. The area was 

destroyed by tens of years long mining; now it is in the process of revitalization. The 

revitalization utilizes the so called “wet way” (hydric recultivation). My thesis is aimed 

at revitalization processes regarding the residual pit and adjacent areas. I further dispute 

some aspects,  which  affect  the  revitalization  course.  The  thesis  refers  mistakes  and 

stereotypes that have to be avoided in similar cases as well. In the relevant chapter, I 

appraise the quality of water and fish stock.

Key words: Hydric recultivation, Chabařovice, Ichthyologic research, Lake, Wet 

way, Reclamation, Revitalization, Residual pit.
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Seznam použitých zkratek

BSK5 - Biologická spotřeba kyslíku

CaCO3 - Uhličitan vápenatý

CPP - Centrální přeložka potoků

ČEZ - České energetické závody

ČIZP - Česká inspekce životního prostředí

ČOV - Čistička odpadních vod

ČR - Česká republika

Fe2O3 - Oxid železitý

CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku

JCH - Jezero Chabařovice

MPO  - Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŽP  - Ministerstvo životního prostředí

OBÚ - Obvodní báňský úřad

OŽP - Ochrana životního prostředí

PKÚ - Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Spolchemie - Spolek pro chemickou a hutní výrobu

TiO2 - Oxid titaničitý

VD - Vodní dílo
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1 Úvod

Následující  stránky se zabývají  oblastí,  která byla  několik desetiletí  zatěžována 

nejen povrchovou těžbou uhlí,  ale  zpočátku  i  těžbou hlubinnou;  oblastí  Chabařovic. 

Revitalizaci území ovlivňuje také jeho geologická charakteristika, takže stručně ukazuji 

o  jaký  profil  a  podloží  se  jedná.  S tím  souvisejí  hydrologické  a  hydrogelogické 

podmínky,  neboť  přítoky  povrchových  vod  z Krušných  hor  bylo  nutné  kvůli  těžbě 

regulovat.  V textu  se  věnuji  také  historii  těžby  uhlí  v Čechách  se  zřetelem  na 

severočeský  revír  -  historii,  která  začala  využíváním  uhlí  k zemědělským  účelům 

a skončila koncentrací důlního majetku a velkolomovou těžbou. Tomu odpovídá popis 

„infrastruktury“ těžby: od dopravy Koňským potahem přes vodní cestu po Labi až po 

rozvoj železnice, včetně vleček. Stejně tak analyzuji dopad těžby na krajinu a životní 

prostředí vůbec. K tomu neodmyslitelně patří rekultivace, její typy a vhodnost využití 

ve zkoumané oblasti. Dále se věnuji současnému stavu rekultivací zbytkové jámy lomu 

Chabařovice  a  okolí  s tím,  jak  budou  jednotlivé  části  areálu  vypadat  a  zdali  jsou 

všechna navržená technická řešení opravdu nutná a smysluplná.
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2 Charakteristika území

2. 1 Geologická a geomorfologická charakteristika lokality

Tato oblast je součástí teplicko – ústecké části severočeské hnědouhelné pánve 

a tvoří její jihovýchodní uzávěr. Původně se jednalo o  mělkou depresi, která přecházela 

od  Trmic  přes  Tuchomyšl  a  Vyklice  k západu;  celé  území  však  bylo  nenávratně 

postiženo vlastním uhelným lomem. Došlo k zahloubení terénu (v centrální části o více 

než 100 metrů) a celková plocha postiženého území dnes převyšuje 10 km2. Vyuhlená 

jáma je 1,5 km široká a 3,5 km dlouhá. Přírodní podmínky, i když pozměněné lidskou 

činností, tak vytvářejí z této oblasti typickou inverzní kotlinu.

Západní linie samotného lomu leží téměř na spojnici obce Roudníky s jižní částí 

Chabařovic (ocelárna),  severní hranici tvoří  přirozený hřbet ve směru Chabařovice – 

Ústí  nad  Labem.  Východní  hrana  se  stáčí  k trmické  teplárně;  jižní  část  jámy  je 

ohraničena svahem čedičového vrchu Rovný u Trmic a nepatrným obloukem se táhne 

zpět k jihovýchodnímu okraji vsi Roudníky.

Hnědouhelné  ložisko  vzniklo  v terciéru  na jihovýchodním okraji  saxoturingika, 

kde se stýká s bohemikem. Začátkem miocénu se na saxonsky tektonicky rozpadlém 

fundamentu,  který  byl  tvořen  horninami  krystalinika,  svrchní  křídy  a  vulkanicko-

detritickou sérií formovala jezerní pánev. Hnědouhelný močál zde vznikl, když se reliéf 

vyrovnal  a subsidence zpomalila.  Organogenní  sedimentace pak byla  ukončena další 

subsidencí  pánevního dna.  Ve vzniklém jezeře  skončila  sedimentace  nadložních  jílů 

a později došlo k tektonickému rozpadu pánve. Intenzivní zvedání bloku Krušných hor 

a bloku Českého středohoří bylo doprovázeno rozsáhlou denudací (www.kr-ustecky.cz).

Stratigrafický profil ložiskem:

• kvartér

• terciér 

– nadložní souvrství

– souvrství hnědouhelných slojí
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– podložní souvrství

• svrchní křída

• krystalinikum

Kvartér - je tvořen různě mocnými akumulacemi čtvrtohorních sedimentů – sutě, 

štěrky,  písky  a  spraše.  Jejich  složení  ukazuje  na  různorodost  okolních  formací 

(krystalinikum Krušných hor, křemenný porfyr, terciérní vulkanity). 

Nadložní souvrství - je tvořeno jíly a písky. 

Souvrství hnědouhelných slojí  – průměrná mocnost sloje je 15 – 20 m. Svrchní 

část uhelné sloje je kvalitnější, neboť je tvořena nízkopopelnatým uhlím a jen ojediněle 

se zde vyskytují centimetrové proplástky jílu (Šutera, 2000).

Podložní  souvrství –  je  tvořené  karbonátickými  jíly (siderit,  ankerit).  Místy se 

objevují  jíly  písčité  i  slabě  jílovité  písky.  Začátek  sedimentárního  cyklu  je  v pánvi 

zastoupen vulkanodetritickou sérií, pro niž jsou typické tufy, tufity a tufitické jíly.

Svrchní křída – je zastoupena jílovitými vápenci (CaCO3 nad 50 %), sporadicky se 

objevují inoceramové opuky a písčité jílovce. Santon, dnes považovaný za nejmladší 

křídovou formaci na našem území,  je reprezentován jílovitými pískovci (Malkovský, 

1985).

V pánvi se objevují itaké porcelanity, což jsou tepelně přeměněné jílovce. Vznikly 

v důsledku hoření uhelné sloje.

2. 2 Hydrologie

Zájmové území spadá do povodí řeky Bíliny. Původně tudy protékal Zalužanský 

potok, do kterého se v Tuchomyšli vléval Modlanský potok jako pravostranný přítok. 

Ve městě Trmice se pak Zalužanský potok vléval do řeky Bíliny.

Lom Chabařovice bylo třeba uchránit před přítoky povrchových vod z Krušných 

hor;  proto  byly  zřízeny  dvě  nádrže  –  Kateřina  a  Modlany.  Modlanský  potok, 

Drahkovský  potok  a  přeložka  Lochočického  potoka  jsou  nyní  zaústěny  do  nádrže 
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Modlany. Z Modlanské nádrže jsou jejich vody převedeny do nádrže Kateřina, která leží 

na  Zalužanském  potoce.  Do  nádrže  Kateřina  jsou  sváděny  vody  Unčínského 

a Maršovského potoka (www.kr-ustecky.cz).

Centrální přeložka potoků byla zřízena proto, aby odváděla vodu z této soustavy 

do řeky Bíliny.

2. 3 Hydrogeologie 

Celá oblast je zásobována především vodami, které stékají ze svahů Krušných hor; 

vliv srážek a průsaků na celkovou vodní bilanci krajiny je zřejmě podružný (Trachtulec, 

1993). Tzv. křídový horizont tvoří  zcela  samostatný kolektor podzemních vod. Díky 

nepropustným turonským slínovcům, které se nacházejí nad horizontem, nedochází ke 

kontaktu  těchto  vod  s třetihorními  sedimenty.  Podložní      i  nadložní  jílovce  jsou 

prakticky  nepropustné,  s výjimkou  oblastí,  které  byly  silně  narušeny  hlubinným 

dobýváním. Avšak i tato místa se časem konsolidují a izolují uhelnou sloj, která tak 

tvoří další samostatný kolektor. 

Během uplynulých 150 let ovlivnila hlubinná těžba uhelnou sloj natolik, že byly 

narušeny  její  infiltrační  schopnosti  a  změnila  se  i  celková  hydrogeologická 

charakteristika oblasti. Uhelnou sloj původně porušovala pouze místní tektonika (tzv. 

inundační poruchy), která jen omezeně umožňovala infiltraci povrchové vody do sloje 

a  následný  koloběh.  Kvůli  hornické  činnosti   byly  vytvořeny  sítě  chodeb,  svislých 

šachet a vyrubaných komor, čímž slojové souvrství získalo schopnost pojmout značné 

množství  vody a vytvořily se tak podmínky pro její  cirkulaci.  Ochranné pilíře  obcí, 

které byly zlikvidovány těžbou, tvořily jen nepatrnou překážku. Tzv. pata nadložních 

jílovců  byla  také  částečně  ovlivněna  hlubinnou  těžbou;  docházelo  zde  k pohybům 

a  zavalování  prázdných  komor  –  v jílovcích  se  tak  vytvářely  zálomové  trhliny 

a  v nejbližším  nadloží  sloje  získávala  hornina  odlišnou  hydrogeologickou 

charakteristiku.

Poměrně  velké  výškové  rozdíly  spolu  s geologickou  stavbou  ovlivňují 

hydrologickou  i  hydrogeologickou  charakteristiku  (úpatí  Krušných  hor  leží  v okolí 
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vrstevnice +300 m n. m.; nejhlubší partie uhelné sloje pak dosahovaly na kóty kolem 

+85 m n. m.; pata kvartérních sedimentů v okolí řeky Bíliny a jejích přítoků se pohybuje 

kolem  +145  m  n.  m.).  Těžba  uhlí  byla  doprovázena  umělým  snižováním  hladiny 

podzemních  vod již  od samých  počátků.  Problém nastal  v souvislosti  se  zastavením 

těžby  uhlí  a  čerpáním  stařinové  vody:  Lom  Chabařovice  byl  v místě  největšího 

zahloubení  sloje  a  z toho  důvodu  byla  hydrogeologická  situace  komplikovaná. 

Především  v Trmicích  a  Předlicích  bylo  postaveno  mnoho  objektů,  protože  se 

nepočítalo s obnovením původní úrovně hladiny podzemních vod. Pokud by tedy mělo 

spolu se zastavením těžby skončit i čerpání, byly by nejníže založené stavby ohroženy 

zvýšenou  hladinou  stařinových  vod.  Kdyby  byl  dodržen  původně plánovaný postup 

lomu, nemusel by se tento problém řešit v takovém rozsahu a s takovými důsledky. Lom 

by zasahoval mimo oblast Předlic   a Trmic a na severním okraji obcí by pak vznikla 

přirozená bariéra, na níž mohlo dojít ke vzdutí hladiny. Výškový rozdíl před a za touto 

bariérou  by  tedy  umožnil  využití  gravitačního  způsobu  odvodnění  do  řeky  Bíliny 

(Trachtulec, 1993). Avšak předčasné ukončení těžby toto poměrně jednoduché řešení 

znemožnilo; důvodem je právě výškový rozdíl hladin (www.kr-ustecky.cz).

2. 4 Nerostné suroviny

Předmětem těžby povrchového lomu bylo  kvalitní  nízkosirnaté  hnědé  uhlí.  Při 

jeho dobývání  se využívaly i další  suroviny.  Sprašové hlíny se dnes jeví jako velmi 

vhodné k rekultivačním účelům, pro cihlářskou výrobu i jako těsnící minerální prvek. 

Šedé jíly z nadložního souvrství jsou pro své expanzivní schopnosti vhodné k výrobě 

keramzitu. V podloží uhelné sloje se nacházejí rovněž karbonátické jílovce, vhodné pro 

nestandardní cihlářskou a keramickou výrobu. Jsou charakteristické zvýšeným obsahem 

Fe2O3 a TiO2 (Šutera, 2000).

V prostoru  zbytkové  jámy  se  nachází  také  fluorit,  který  ovšem  nepochází 

z lokality bývalého dolu. Jeho výskyt je spojen s navážením lomového kamene, který je 

využíván k výstavbě obslužných komunikací v okolí budoucího jezera Chabařovice.
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2. 5 Klimatické poměry

Oblast Lomu Chabařovice je zařazena podle hodnocení pro Českou republiku do 

teplé klimatické oblasti typu „T2“. 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 10°C.

Průměrný roční srážkový úhrn se pohybuje kolem 500 mm.

Převládají zde západní a severozápadní větry.
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3 Těžba uhlí a její následky

Uhlí je hořlavá tuhá hmota organického původu. V zásadě dělíme uhlí na černé 

(vznikalo v permokarbonu) a na hnědé (vznikalo ve třetihorách). Uhlí je uloženo v zemi 

ve slojích. Těží se buďto hlubinně nebo povrchově.

3. 1 Historie těžby 

První  dochované  zmínky  o  uhlí  v Čechách  jsou  zapsány  v městské  knize 

Duchcova  z 21.  května  1403.  Další  zprávy  pocházejí  z poloviny  16.  století,  kdy 

Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic (horní hejtman z Jáchymova) žádá o povolení 

k hornickému podnikání (Sochocký, 1992).

Uhlí se zpočátku těžilo jen v místech, kde se dostávalo přímo na povrch (výchoz 

sloje). Ze země se dostávalo tak, že byly hloubeny mělké šachty ve tvaru obdélníku, 

v nichž byly raženy chodby  různými směry. Na povrch bylo uhlí dopravováno v nůších, 

nebo  pomocí  rumpálů.  Šachta  byla  opuštěna,  pokud  došlo  k závalu  nebo  zaplavení 

vodou a nová šachta byla založena o pár metrů dále. Často docházelo k samovznícení 

a požárům, které trvaly celé roky.

Dlouhou  dobu  uhlí  patřilo  mezi  nevyhrazené  nerosty.  Nebyla  po  něm taková 

poptávka jako po dřevu, protože lidé si neuvědomovali, jaký význam pro ně uhlí má. 

Zpočátku tak bylo nedoceněnou surovinou a používalo se na zlehčování zemědělské 

půdy a k těmto účelům se přepalovalo na popel. Na jeden kbelík popela se muselo spálit 

sedm kbelíků uhlí. Na nehospodárnost tohoto počínání poukázal Reuss názorně ve svém 

díle „Mineralogische und Bergmänische Bemerkungen über Böhmen“ (Mineralogické 

a hornické poznámky o Čechách), Berlín 1801 (Sochocký, 1992). Rozvoj uhelné těžby 

zpomalily také války – válka  třicetiletá a později války napoleonské. 

Postupem času však uhlí nahradilo dřevo a stále více se používalo jako palivo. 

Tím začalo rychle nabývat na významu a poptávka byla především po uhlí kvalitním, 

které se nacházelo ve větších hloubkách. Proto začaly mít velký vliv kapitálově silní 
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těžaři a později zejména společnosti, které mohly zajistit pro své hlubinné doly potřebné 

technické vybavení. V ústecko-teplické oblasti byly bezkonkurenčně nejsilnějšími těžaři 

Westphalenové. Tento hraběcí rod vlastnil několik dolů na Ústecku již v 18. století. 

Mezi  vyhrazené  nerosty  bylo  uhlí  zařazeno  roku  1793,  kdy byl  vydán  dvorní 

dekret, podle něhož mohl uhlí dobývat kdokoliv (i poddaní), pokud splnil výnosem dané 

podmínky.  Tato situace,  která byla  příznivá téměř každému,  platila  až do doby,  kdy 

došlo k znárodnění všech dolů (Urban, 1985).

O  uhlí  v oblasti  měli  zájem  i  zahraniční  podnikatelé.  Prosadili  se  zde 

říšskoněmečtí a angličtí těžaři, kteří si postupem času upevnili velmi silné pozice.

Spojování  společností,  koncentrování  důlního  majetku,  připojování  malých 

uhelných provozů k větším podnikům s velkým investičním kapitálem vedlo k dalšímu 

rozšiřování  uhelného  podnikání  a  vzniku  společností,  které  získaly  obrovskou  moc 

(roku  1871  byla  založena  Mostecká  uhelná  společnost  Brüxer  Kohlenbergbau  – 

Gesellschaft, která se rychle stala nejmocnější těžařskou společností v severozápadních 

Čechách).

Byly  zde  i  další  velké  společnosti;  vedle  nich  však  stále  existovala  celá  řada 

drobných podnikatelů,  kteří  se  soustředili  na okrajích pánve,  neboť hlavní  dobývací 

prostor patřil velkým společnostem se značným finančním kapitálem.

V 19.  století  se  tak  mezi  Teplicemi  a  Ústím nacházela  již  celá  řada dolů,  byť 

přesné číslo určit nelze. Avšak několik údajů, jak nezastavitelně se rozvíjela těžba, je 

přesto  k dispozici:  v roce  1839  pracovalo  v blízkém  okolí  Ústí  asi  44  jednotlivých 

důlních podniků; do roku 1848 se zvýšil jejich počet na 112 a v roce 1851 jich zde bylo 

již 137. Menších uhelných provozů, tedy otevřených šachtic, bylo v oblasti více než 300 

(Schenk, 1973). 

Nejhustší síť byla právě na Ústecku. Oblast mezi Teplicemi a Ústím se tak pro 

podnikatele stála nejlákavější oblastí.

Velké  doly  skupovaly  menší  těžní  provozy,  a  tak  postupem  času  došlo 

k  propojování dobývek, které využívaly společný větrací, odvodňovací a protipožární 

2009 14



Nina Křehotová: Chabařovice – současný stav revitalizace zbytkové jámy a perspektivy

systém. Před druhou světovou válkou se těžilo v této oblasti zhruba v deseti hlubinných 

hnědouhelných dolech (Sochocký, 1992). 

S rozvojem dolování  byl  samozřejmě  kladen důraz  na  kvalifikaci  lidí  tak,  aby 

nedocházelo  k nebezpečným situacím a  ke  smrtelným  úrazům.  Uhelná  sloj,  uložená 

desítky metrů pod zemí, se již dávno nedala zvládnout jen rumpálem a nůší. Navíc často 

docházelo k poddolování a řícení staveb a komunikací. Jako odezva na tato nebezpečí 

byla  v Chabařovicích  založena  první  horní  škola  již  6.  12.  1868;  tato  instituce 

vychovávala kvalifikované mladé odborníky.

Rok 1943 byl klíčovým momentem pro způsob dobývání. Společnost Reichswerke 

Aktiengesellschaft für Berg und Hüttenbetrieb Hermann Göring (která tehdy vlastnila 

severočeské doly) našla způsob, jak dobývací prostor uhlí zcela zbavit – první pokusy 

s velkostrojovou povrchovou těžbou proběhly v separátní  pánvičce u Lochočic.  Ještě 

v roce 1945 však převažovala těžba hlubinná. 

Během dalších třiceti let se přešlo k těžbě povrchové, protože povrchovými lomy 

lze vyrubat uhelnou sloj opravdu téměř beze zbytku. Postupně zde vznikaly povrchové 

lomy – Petri (východní okraj Chabařovic), 5. květen, Barbora III (v oblasti Trmic) a Důl 

A. Zápotocký. Kvůli tomuto lomu zaniklo několik obcí. Uhlí zajišťovalo provoz tlakové 

plynárny,  která stála u jižního okraje lomu. Když došlo k úplnému vytěžení, měl být 

provoz  plynárny  ukončen  (Hladíková,  1995).  Uhlí  v ústecko-teplické  oblasti  je  ale 

velmi kvalitní, a proto bylo rozhodnuto těžit a vyrábět plyn i nadále. Byl zprovozněn 

nový velkolom Chabařovice (1977) a v důsledku toho zanikaly další obce (Martinovský, 

1983). 

Jak již bylo řečeno, důvodem otvírky bylo v první řadě zabezpečení  kvalitního 

uhlí pro tlakovou plynárnu Úžín (Ústí nad Labem) a pro elektrárnu (později teplárnu) 

Trmice  (právě  uhlí  v tomto  lomu  patřilo  k nejkvalitnějším  v České  republice; 

obsahovalo totiž velmi málo síry - 0,35 %).

Rok  1990  byl  zlomový;  protesty  lidí  a  ekologických  organizací  již  nešlo 

ignorovat, a proto vláda vydala usnesení o předčasnému ukončení těžby. Po roce 1994 
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došlo  k útlumu  těžby  a  byl  zpracován  projekt  likvidace.  Těžba  byla  definitivně 

ukončena v roce 1996.

V současnosti  probíhá  rekultivační  činnost  PKÚ  s.  p.,  řízená  podle  Generelu 

rekultivací do ukončení komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, 

s. p., schváleného rozhodnutím MŽP ČR dne 14. 4. 1999 (PKÚ, 2008).  

Uhelné zásoby zůstávají nevytěženy a historie dobývání  uhlí  v této části  pánve 

končí se zavřením lomu Chabařovice.

3. 1. 1 Doprava

S rozvojem těžby se rozvíjela i doprava, neboť bylo nutné zabezpečit odbyt uhlí. 

Koňský potah a neupravené silnice zvyšovaly cenu uhlí a na delší vzdálenosti to byl 

velmi neefektivní způsob přepravy.

S myšlenkou přepravovat uhlí po Labi přišel V Klepsch. Stal se tak prvním větším 

exportérem uhlí z Čech za hranice. O něco větší zásluhy za rozvoj lodní dopravy měla 

firma Peter, která byla založena roku již 1843. Od té doby se doprava uhlí po Labi do 

Německa  dynamicky  vyvíjela  a  tehdejší  ústecký  přístav  se  stal  největším 

vnitrozemským přístavem celé Rakousko-uherské monarchie.

Roky 1850 - doba kdy byla budována železnice z Prahy do Podmokel - a 1852, 

kdy dráha byla prodloužena do Drážďan, přinesly další zvrat. Tři velmi aktivní těžaři, 

totiž hrabě Westphalen, hrabě Nostic a Clary Ardringen, kteří vlastnili doly, měli velký 

zájem na tom, aby dráha byla zaústěna do míst, kde se dolovalo. Díky jejich iniciativě 

tak byla 20. 5. 1858 slavnostně zahájena doprava po dráze Ústí – Teplice. Železnice 

vedla přes šest stanic – Trmice, Tuchomyšl, Chabařovice, Bohosudov a Teplice. Došlo 

i k zavlečkování dolů pro snazší přepravu uhlí k páteřní trati. Uhlí si výstavbou vleček 

našlo  cestu  do  nejrůznějších  míst  –  do  pivovarů,  lihovarů,  cukrovarů,  do  textilních 

továren atd. Kolem roku 1870 železniční doprava překonala lodní dopravu po Labi 

a odsunula ji tím na druhou kolej. Podnětem k vytvoření ústecko – teplické dráhy byla 

samozřejmě  těžba  v dolech,  ale  tato  stavba  vyvolala  i  zpětnou  reakci:  dala  podnět 

k otevírání dalších dolů (Sochocký, 1992).
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3. 2 Následky těžby

3. 2. 1 Následky hlubinné těžby

Ve  většině  zdejších  hlubinných  dolů  byla  používána  dobývací  metoda 

„komorování  na  zával“  (což  znamená,  že  odspodu  je  za  pomoci  trhacích  prací 

odstřelována uhelná sloj).  Vytvořil se prostor zhruba 12 m vysoký a 8 x 8 m  veliký. 

Tyto volné prostory nebyly zaváženy; počítalo se, že se samovolně zavalí nadložními 

vrstvami horniny. Hlubinná těžba měla za následek velkou přerubanost území. Vlivem 

poddolování docházelo k borcení jednotlivých objektů, komunikací a obytných domů. 

Obec  Zalužany  zanikla  právě  tímto  způsobem.  Poddolována  je  i  ocelárna 

v Chabařovicích, včetně ochranného pilíře bývalé železniční tratě Teplice, ale v těchto 

prostorách  nebyly  používány  trhací  práce  a  chodby  jsou  proti  propadnutí  cíleně 

zasypány popílkem a mourem. V oblasti lze přesto sledovat poklesy terénu, což vede 

k destrukci původního reliéfu krajiny.

3. 2. 2 Následky povrchové těžby

Povrchovou těžbou je sice možné získat mnohem více uhlí než těžbou hlubinnou, 

ale daň za to je nemalá, protože velké části území tím ztratí svoji tvář a katastrofální 

dopad to má tento typ těžby také na funkci krajiny.

Povrchová těžba je tedy kritická pro krajinu i životní prostředí. Probíhá na velkých 

rozlohách  a  ovlivňuje  tak  nejen  přírodní  složky  krajiny,  ale  i  celý  její  sociálně 

ekologický systém, o estetickém dojmu ani nemluvě. Kvůli těžbě zaniká řada sídel - zde 

zaniklo několik obcí (Vyklice, Otovice, Český Újezd, Hrbovice, Tuchomyšl) a mnoho 

lidí přišlo o domov. V souvislosti s těžbou se vršily rozsáhlé výsypky, byla narušena síť 

povrchových vodotečí,  klesla hladina podzemních vod a docházelo ke komplexnímu 

znečišťování prostředí (prašnost, zápary, apod.).
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3. 3 Zahlazování následků po těžbě

Pojmem  rekultivace  rozumíme  soubor  aktivit,  kterými  přivádíme  krajinu 

poničenou  industriálním  zásahem  člověka  do  ekologicky  nebo  i  ekonomicky 

výhodnějšího stavu. Většinou jde o revitalizaci území po těžbě nerostných surovin, již 

v podmínkách severočeského regionu představuje hlavně povrchová těžba hnědého uhlí. 

K devastaci  krajiny  dochází  ale  také  při  skládkování  vytěžené  zeminy,  horniny 

odstraněné při povrchové těžbě, či při stavbách liniového charakteru jako jsou dálnice 

a železniční koridory a to především na výsypkách, vzniklých z vytěženého materiálu 

při  budování  tunelů,  či  zářezů.  Rekultivace  okolí  po  dokončení  takových  staveb 

probíhají  většinou  bez  závažnějších  komplikací,  které  jinak  provázejí  rekultivaci 

výsypek z povrchové těžby uhlí a rekultivaci samotné vytěžené lokality. 

Rekultivace můžeme z obecného hlediska dělit na takzvané suché a mokré (Štýs, 

1964). 

3. 3. 1 Mokré rekultivace

Jak již název napovídá, mokré rekultivace se ubírají cestou zatopení rekultivované 

oblasti vodou. Tím následně vznikají vodní plochy vhodné pro sportovní či rekreační 

využití,  chov  ryb  a  v neposlední  řadě  také  získáváme  velmi  kvalitní  krajinotvorný 

prvek.  Vodní  plocha  příznivě  ovlivňuje mikroklima  dané  oblasti  a  je  velmi  aktivně 

nápomocná  celkové  regeneraci  krajiny.  Urychluje  návrat  přirozených  druhů  rostlin 

a živočichů, ale také může v oblasti vytvořit ekosystém zcela odlišný od toho, který se 

v dané lokalitě nacházel před devastací.

Využití  mokrého  typu  rekultivace  je  možné  pouze  pro  ekologickou  obnovu 

vytěžených jam po povrchové nebo lomové těžbě nerostných surovin. Tyto plochy jsou 

pochopitelně  mnohem  menší,  nežli  plochy  devastované  ukládáním  vytěženého 

materiálu  z těchto  lokalit  na  výsypky.  Výsypky  nelze  ve  větší  míře  mokrou  cestou 

rekultivovat.  Lze uvažovat  například o zbudování  jezírek okrasného charakteru nebo 

nádrží  na sběr dešťové vody;  ovšem plocha těchto vodních děl je pouhým zlomkem 

plochy vodní nádrže vzniklé zatopením povrchového dolu. A proto se v případě vodních 
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ploch na rekultivovaných výsypkách nedá hovořit o využití mokré rekultivace, ale spíše 

o parkových úpravách.

Zatopit vytěženou oblast povrchového dolu či lomu je ekonomicky nejvýhodnější 

variantou, jak opět navrátit těžbou zdevastované krajině přírodní vzhled a přivést do této 

lokality  život  -  a  to ve většině případů nejen život  ve smyslu  navrácení  rostlinných 

a  živočišných  druhů  na  dané  stanoviště  (tj.  podpořit  vytvoření  životaschopného 

a udržitelného ekosystému) - ale také do oblasti poničené těžbou přilákat rekreační nebo 

sportovní aktivity. Tyto aktivity s sebou přinesou do oblasti, která se po desetiletí dala 

srovnat snad jen s nehostinnou měsíční  krajinou, ekonomickou prosperitu a případné 

nové pracovní příležitosti  v oblasti  cestovního ruchu a služeb.  A to vše při  relativně 

nízkých nákladech (Štýs, 1964).

Ovšem ne  každá  vytěžená  jáma  je  vhodná  k tomu,  aby na  ni  byla  aplikována 

mokrá rekultivace. Hlavní překážkou je dostupnost vhodného vodního zdroje. Přivádět 

vodu  ze  vzdálené  oblasti  je  ekonomicky  značně  nevýhodné,  ačkoli  i  přes  obtížnou 

dodávku  potřebného  množství  může  být  mokrá  varianta  rekultivace  ekonomicky 

snesitelnější, nežli varianta suchá.  Vodní zdroj by také měl mít dostatečnou kapacitu. 

Zatopení vytěženého lomu trvá i několik let a se zvětšující se vodní plochou narůstá 

také  množství  vody,  která  se  ztrácí  vlivem přirozeného  výparu.  Ten  může  v letním 

období dosáhnout až několika litrů vody z jednoho čtverečního metru vodní hladiny. 

Mohlo by se tedy snadno stát,  že vodní tok,  napájející  nově vznikající  vodní nádrž, 

nebude  po  určité  době  schopen  jámu  doplňovat  a  nárůst  hladiny  se  může  kriticky 

zpomalit,  nebo i  zcela  zastavit.  Taková situace pak hrozí naprostým znehodnocením 

veškerých investic.

Proto  přítok  vody  -  zdá  se  -  můžeme  hodnotit  jako  jeden  z nejdůležitějších 

parametrů, které určují vhodnost oblasti na využití mokré rekultivace. 

Dalším důležitým aspektem je propustnost dna. Ztráty způsobené prosakováním 

dna a břehů musí být co nejmenší, nebo alespoň jejich součet společně s odparem by 

neměl  tvořit  významný  podíl  z celkové  kapacity  vodního  zdroje.  Zde  se  nesmí 

zapomínat ani na dešťové a sněhové srážky. 
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Lokalita  by  neměla  být  zároveň  aktivní  z  hlediska  výronů  toxických  zemních 

plynů. Ložiska těchto plynů lze v oblastech těžby uhlí předpokládat.  Vysoká toxicita 

vody ve vzniklé nádrži by rozhodně nepřispěla k následné obnově fauny a flóry. 

Za zmínku jistě  stojí  i  odolnost břehů vůči  vodní erozi.  Erodované břehy jsou 

nestabilní  a  ačkoli  v takto  rekultivovaných  dolech  nehrozí  bezprostřední  ohrožení, 

neboť jáma se situována v rostlém terénu a protržení břehů nehrozí (samotné doly navíc 

nejsou umístěny bezprostředně  u aktivně  využívaných  lidských  sídel),  dochází  erozí 

k neregulovanému rozšiřování vodní plochy a tím většinou i ke znehodnocení investic 

v těsném okolí břehů. Zabránit erozi lze stavebními úpravami, nebo vhodnou vegetací 

na březích. 

Tímto  se  dostáváme  k faktu,  že  mokré  rekultivace  nemohou  vznikat  zcela 

izolovaně  a  je  nezbytně  nutné  a  i  vhodné  je  doplňovat  ve  větší  či  menší  míře 

rekultivacemi suchými. Je pochopitelné, že samotná vodní plocha nestačí. V odlehlých 

oblastech se kolem takto zrekultivovaného dolu doporučuje zalesnění. U vodních ploch, 

které jsou v blízkosti  osídlených oblastí,  vznikají rekreační a sportovní areály,  parky 

a další zařízení umožňující trávit v těchto lokalitách volný čas.

Jako velmi zdařilý příklad mokré rekultivace s návazností na rekultivaci suchou je 

možno uvést vodní nádrž Matylda na okraji města Mostu. Jde o bývalý hnědouhelný 

lom Vrbenský, který po vytěžení slouží nejen místním občanům, ale i turistům. Nachází 

se  zde  nejen  nabídka  možnosti  koupání,  vodních  sportů,  ale  také  autokempink 

a  občerstvení.  Plocha  autokempu  zvyšuje  ubytovací  kapacity  města  nejen  v období 

konání motoristických akcí na přilehlém polygonu, ale i během letních měsíců, kdy je 

kemp obsazen turisty, což se pozitivně odráží na věhlasu celého města.

 3. 3. 2 Suché rekultivace

Suché rekultivace představují širokou skupinu revitalizačních aktivit, které mají za 

cíl  navrátit  poškozenou  krajinu  svému  původnímu  účelu,  nebo  alespoň  zvýšit  její 

společensko-ekologickou hodnotu.
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Zdánlivě nejjednodušší skupinou suchých rekultivací jsou ty, které mají za úkol 

konzervovat nebo uchovat půdu pro její pozdější využití.   Náročnost tohoto způsobu 

spočívá  především  v tom,  že  takto  rekultivovaná  půda  pouze  čeká  na  vhodnou 

technologii svého využití. To znamená, že tato prerekultivace musí být co nejrychlejší 

a  co  nejlevnější,  ale  zároveň musí  uchránit  rovněž  půdu,  která  je  z nějakých  příčin 

nerekultivovatelná.  Takovými  příčinami  mohou  být  vysoké  koncentrace  škodlivých 

látek  v půdě  (například  síra),  nebo  případně  i  její  chemické  zamoření.  V méně 

závažných případech je příroda člověku značně nápomocná,  neboť uložiště takových 

materiálů  bývají  zanedlouho  divoce  osídlovány  pionýrskými  rostlinami  (například 

lebeda,  rmen,  či  nenáročné  odrůdy  trav).  Tyto  rostliny  sice  již  většinou  nedovolí 

osídlení této lokality jiným druhům, ale zcela splní svůj úkol: jde zejména o snížení 

prašnosti,  zastavení  eroze  a  v některých  specifických  případech  i  o  zlepšení  kvality 

půdy; tím vhodně pomohou připravit terén pro jiný typ suché rekultivace.

Společensky nejdůležitější formou rekultivací je navrácení rekultivovaných oblastí 

zemědělství, a to jak pro živočišnou výrobu (při níž jde především o využití získaných 

ploch jako pastvin, nebo jako luk pro pěstování pícnin), tak pro  rostlinnou výrobu, v níž 

jde o pěstování obilovin,  či  jiných zemědělských plodin.  Obilovinám byla věnována 

vždy velká  pozornost.  Jednoděložné  traviny spontánně  osídlují  výsypky  a  obiloviny 

jsou jejich vyšlechtěnými příbuznými. Na pokusných plochách se proto pěstují speciální 

kultivary obilovin, schopných produkovat (ekonomicky alespoň přijatelnou) úrodu na 

nehostinných půdách. Další plodinou, která se také pěstuje na bývalých výsypkách, je 

vinná réva. Její rozšíření není nijak masivní, ale vína získaná z jejích hroznů rozhodně 

nepatří mezi ta špatná. Vhodnost půdy pro zemědělskou rekultivaci je třeba určit mnoha 

rozbory,  přičemž  je  třeba  mít  na  paměti,  že  jen  malá  část  vytěženého  materiálu  je 

vhodná k dalšímu využití v zemědělství.

Nejrozšířenější  skupinou suchých rekultivací je bezesporu zalesňování.  Je třeba 

hledat odolné druhy dřevin, zejména rychle rostoucích a většinou listnatých. Dřeviny 

musí  prosperovat  i  v nepříznivých  živinných  podmínkách  půd  na  výsypkách.  Lesní 

porost zabraňuje erozi půdy, pomáhá vytvářet vrstvu humusu a tím napomáhá v osídlení 

také ostatním druhům bylin či dřevin. Již za několik let působí les přirozeným dojmem 

a  jeho  umělé  vysazení  prozradí  jen  v   pravidelných řadách  stojící  stromy.  Toto 
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pravidelné  uspořádání  je  však  nutné,  protože  umožňuje  snazší  ošetřování  a  údržbu 

plochy v prvních letech existence porostu. Zalesnění také napomáhá ke snížení prašnosti 

v celé  lokalitě  a širokém okolí,  poskytuje  útočiště  drobným lesním živočichům a do 

takto  rekultivovaných  oblastí  se  postupně  vrací  divoká vegetace  a  zvířena (nemluvě 

o tom, že se radikálně mění i estetická hodnota krajiny.

Do stejné oblasti rekultivací se dá zařadit rovněž skupina rekultivací, využívající 

parkových  úprav.  V okolí  měst  tak  vznikají  remízky  a  parky,  které  zlepšují  životní 

prostředí  ve  městech  samotných  a  umožňují  obyvatelům trávit  volný  čas  v přírodě. 

Mění se tvář severočeských měst a hlavně jejich okolí, což může v budoucnu pomoci 

zastavit  odliv obyvatel  z těchto oblastí  a vyvrátit  obecně zakořeněný názor o totálně 

zpustošených severních Čechách (Štýs, 1964).

V prostoru zbytkové jámy a výsypky v Chabařovicích byly jako pomocné dřeviny 

využity olše (šedá, lepkavá) a lípy (srdčitá, malolistá).Jako cílové dřeviny byly zvoleny 

z listnatých  dub  letní,  javor  mléč  (klen),  jasan  ztepilý,  habr  obecný,  z jehličnatých 

borovice lesní a modřín opadavý.  Jako vtroušené jsou doporučeny jeřáb ptačí,  topol 

osika, třešeň ptačí a do vlhkých poloh vrby. Do okrajových partií lesních výsadeb jsou 

doporučeny  keře  –  líska  obecná,  brslen  evropský,  kalina  obecná,  řešetlák  počistivý 

a zimolez pýřitý (R-Princip, 2004).

3. 3. 3 Urbanistické rekultivace

Zvláštní  skupinou  rekultivací  jsou  rekultivace  urbanistické,  které  pro  obnovu 

krajiny většinou využívají účelových staveb, a dávají  tak nový účel rozsáhlým územím. 

Například v okolí města Mostu vznikla na rekultivovaných plochách takových staveb 

celá řada. Jedním z prvních počinů z této kategorie je mostecký polygon, který obsahuje 

jak závodní okruh, kde se pořádají mezinárodní motoristické akce, tak i nově zbudovaný 

výukový polygon bezpečné jízdy. Další podobnou stavbou, o které se hodně mluví (ale 

jen málo lidí  zřejmě ví,  jak vypadala  krajina kolem před několika desítkami  let),  je 

hipodrom  s travnatou  dostihovou  dráhou  jak  pro  rovinné,  tak  překážkové  dostihy. 

Konečně je vhodné ještě zmínit golfové hřiště, které vyrostlo v sousedství hipodromu na 

bývalé Velebudické výsypce. Nejen tyto stavby překročily svou pověstí hranice kraje 
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a  je  škoda,  že  v povědomí  obyvatel  celé  republiky  nejsou  tyto  počiny  chápány 

především jako dílo zdařilé rekultivace zdevastovaného území.

Rekultivace  probíhají  ve  větší  či  menší  míře  po  celém  území  naší  republiky, 

ovšem největší důraz je na ně kladen právě v oblastech postižených povrchovou těžbou 

uhlí. Jde totiž o obrovská území zdevastované přírody; za posledních několik desetiletí 

se ale v tomto odvětví mnoho událo a výsledky rekultivační výroby můžeme posuzovat 

s odstupem času jako úspěšné a prospěšné (Štýs, 1964).
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4 Současný stav revitalizace a její další průběh 

(R-Princip, 2004)

Těžba  v Lomu  Chabařovice  byla  ukončena  na  základě  usnesení  vlády  ČR 

č. 331/91 a usnesení vlády ČR č. 444/91 v roce 1997. Konec těžby zastihl lom ve velmi 

špatné úrovni porubních front. Bylo nutné vynaložit mnoho finančních prostředků pro 

zabezpečení geomechanické stability výsypek a svahů ve zbytkové jámě lomu a pro 

řešení hydrogeologické situace.

Rekultivace oblasti zničené těžbou Palivového kombinátu Ústí s. p. je realizována 

podle  „Generelu  rekultivací  do  ukončení  komplexní  revitalizace  území  dotčeného 

těžební činností PKÚ s. p.“, který byl schválen rozhodnutím MŽP ČR dne 14. dubna 

1999.

S ohledem  na  hydrologickou  situaci  a  na  finanční  stránku  bylo  rozhodnuto 

zbytkovou  jámu  zatopit  vodou.  Vzniká  tak  jezero,  které  bude  využíváno  k rekreaci 

a sportovnímu rybolovu. Jedinečná bude jeho ekologická i estetická funkce pro krajinu.

Území,  které  obklopuje  jezero,  bude  rekultivováno  s ohledem  na  jeho  další 

využití. V každé části se počítá s jinou funkcí.

Do plánovaných rekultivací je zahrnuta západní, severovýchodní a východní část 

zbytkové  jámy  Lomu  Chabařovice,  navazující  plochy  uhelného  depa,  deponie 

titaničitých jílů a svahů nad plavištěm Teplárny Ústí (R-Princip, 2004).

• Objem rekultivací: celkem 3012,10 ha 

- zemědělské 1256,87 ha 

- lesnické 1287,56 ha 

- hydrické 277,59 ha 

- ostatní 190,08 ha
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Graf 1

Objem rekultivací

 

4. 1 Sanace v této oblasti

Pokud  by  nedošlo  k předčasnému  ukončení  těžby,  ohrožené  území  (Trmice 

a  Předlice)  by  bylo  odděleno  od  důlních  vod  nepropustnou  výsypkou.  Těžba  však 

skončila  dříve,  než byl  vytěžen  původně plánovaný objem, takže musely následovat 

rozsáhlé  sanační  práce.  Bylo  potřeba  zabezpečit  stabilitu  vnitřní  výsypky  a  utěsnit 

uhelnou sloj. Dno lomu bylo přesypáno, aby nedocházelo ke vzniku záparů a ohňů a aby 

nedocházelo k případným výluhům z uhelných zbytků.

Hladký průběh rekultivací  nepříznivě  ovlivňuje  geomechanická  stabilita  svahů. 

Svahové  úpravy  a  odvodnění  skluzových  partií  bylo  provedeno  na  západní  části 

severních  svahů  lomu  (pod  ocelárnou  Chabařovice)  a  v části  východní  (směrem od 

skládky Spolchemie).

Kvartérní zeminy jsou odvodňovány trvalým drenážním systémem. Na povrchu je 

pak tato voda zaústěna odvodňovacími příkopy do jezera zbytkové jámy.

U všech svahů byl také upraven sklon a byly vbudovány stabilizační lavice při 

patě svahu.

Pod  skládkou  Spolchemie  byla  vybudována  pilotová  stěna  k zajištění  stability 

nákladně sanované skládky.

V napouštěném jezeře je potřeba ochránit břehy před činností vln.  V roce 2004 

byly zahájeny práce na protiabrazivním opatření  a opevnění  břehů (PKÚ, 2008). Po 
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obvodu jezera je proveden kamenný zásyp jako trvalá ochrana proti abrazi. Místa, která 

budou určena pro koupání a slunění jsou upravena tak, aby byl do jezera snadný přístup 

(přísyp opevnění drobnou frakcí kameniva).

Kombinace geotextilie s hydroosevem slouží jako průběžná ochrana břehů.

4. 2  Jezero Chabařovice

Napouštění zbytkové jámy začalo 15. 6. 2001. 

Vzniklé  jezero  bude  mít  rozlohu  téměř  250  ha,  průměrnou  hloubku  15,5  m 

a maximální hloubku 22 m. Objem vody v jezeře bude činit 35 mil. m3.

Zpočátku  probíhalo  zatápění  pomocí  požárního  vodovodu  Js300  z nádrže 

Kateřina. Dnes se voda napouští z nádrže Kateřina upraveným Zalužanským potokem. 

Povolené maximum pro odpouštění je 700 l/s.

Komplexní výčet zdrojů pro napouštění:

• nádrž Kateřina přes požární potrubí

• nádrž Kateřina spodní výpustí přes nádrž Zalužany

• povrchová voda z povodí zbytkové jámy

• stařinová voda přes přelivový vrt

(Tzv. přelivový vrt je uzavíratelný objekt, který propojuje jezero se stařinovým 

systémem. Díky němu je k napouštění jezera možné částečně využít i stařinové vody).

4. 2. 1 Kvalita vody

Při  hodnocení  napouštění  zbytkové  jámy  vodou  hraje  významnou  roli  právě 

kvalita. Parametry jezera jsou dosti nepříznivé pro udržování dostatečné kvality vody, 

proto  je  této  stránce  věnovaná  vysoká  pozornost.  Nově  vzniklé  jezero  bude  velké 

a relativně mělké.
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Povrchové vody: krušnohorské potoky obsahují poměrně vysoké množství fosforu 

a sloučenin dusíku, což může způsobit eutrofizaci vody v jezeře. Kvalita vody je proto 

ostře sledována příslušnými odborníky. Každý měsíc se provádí rozbor vody a hodnotí 

se výsledky. 

Sleduje se například: 

• kyslíkový režim (rozpuštěný kyslík, BSK5, CHSKcr)

• základní chemické složení (pH, sírany, chloridy, vápník, železo)

• obsah živin (fosfor, dusík)

Výsledky  měření  jsou  pak  srovnávány  s imisními  limity  podle  Nařízení  vlády 

č.61/2003  Sb.  Amoniakální  dusík,  dusitanový  a  dusičnanový  dusík,  SO4
2- přesahují 

imisní standardy,  což je pravděpodobně důsledkem hnojení okolního rekultivovaného 

území.

Přítoky,  které  slouží  pro  plnění  budoucího  jezera,  vykazují  jen  výjimečně 

překročení  imisních  limitů  pro  amoniakální  dusík,  dusitanový  a  dusičnanový  dusík, 

BSK5,  mangan, nerozpuštěné látky,  železo,  vápník a fosfor. Během roku bývá jezero 

dobře průhledné (kontrolováno potápěči).

Voda je již od počátku napouštění stále vcelku kvalitní.  Nebyly zjištěny žádné 

významně  vysoké  koncentrace  těžkých  kovů  a  organických  škodlivin.  Jen  v létě  se 

ojediněle  vyskytují  planktonní  sinice,  ale  prozatím  netvoří  klasický  vodní  květ 

(www.kr-ustecky.cz).

Pokud ale  mohu  posoudit,  není  vše  zcela  bez  problémů  –  v prostoru  jižně  od 

plaviště teplárny Dalkia vytékají do příkopu ropné látky (obr. 1) a voda zasakuje do 

půdy směrem k jezeru. O zdroji této kontaminace není nic známo; Dalkia se k zátěži 

odmítá přihlásit (informace PKÚ, 2009).
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Obrázek 1

Plaviště popílku teplárny Dalkia (jv. od jezera).

(foto J. Beránek)

Důlní vody: využívají se dvě stanice, které odčerpávají spodní vodu. Bývalá jáma 

Franz Josef,  odkud je voda odváděna přes zbytkové koryto Zalužanského potoka do 

řeky Bíliny a bývalý hlubinný Důl Kateřina, odkud je voda odváděna do VD Kateřina. 

Z okolí bývalého Dolu Kateřina jsou vody čerpány přelivovým vrtem, který svádí vodu 

do zbytkové jámy Lomu Chabařovice. I u těchto zdrojů dochází k monitorování kvality 

vody.

Vodní  plochy:  v blízkosti  budoucího  jezera  se  nachází  protieutrofizační  nádrž 

(jihozápadní prostor od budoucího jezera, v místě vnitřní výsypky), nádrž Rabenov (je 

umístěna  ve  východní  části  Lochočické  výsypky  u  obce  Habří)  a  nádrž  Roudníky 

(jihozápadně od bývalého lomu nad obcí Roudníky).

Tyto nádrže jsou (údajně) ve špatném technickém stavu; navíc nemají stálý přítok 

a přísun vody tak zajišťují pouze splachy ze srážek. Spolu s nimi se sem dostává půda 

z okolních pozemků – nádrže proto zarůstají vegetací.
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4. 2. 2 Rybí obsádka

Velmi významná je rybí obsádka v jezeře. Ichtyologické zprávy hodnotí složení 

ryb,  přírůstky u jednotlivých  druhů a  následky,  které  by mohly nastat,  kdyby došlo 

k přemnožení některých druhů. Rybí obsádku je důležité sledovat, protože určité ryby 

mohou mít kladný vliv na kvalitu vody a stejnou měrou mohou mít některé druhy dopad 

negativní.

Vhodně zvolené druhy ryb mohou snížit dopady eutrofizace povrchových vod na 

rozvoj  řas.  K tomu  je  potřeba  snížit  počet  ryb,  které  se  živí  planktonem,  protože 

plankton má filtrační schopnost a může zbavit vodu řas a bakterií. Planktonofágní a tedy 

nežádoucí ryby jsou např.: plotice, okoun, cejn velký, cejnek malý, ouklej. Tyto ryby 

lze regulovat buď řízeným odlovem, anebo také prostřednictvím ryb dravých, jako jsou 

např.: štika obecná, candát obecný, sumec velký, bolen dravý (Kubečka, 1990).

Již v počátku do nádrže vnikly nežádoucí druhy ryb – cejn velký, plotice obecná, 

cejnek malý a okoun říční. V roce 2003 byla nádrž kontaminována perlínem, slunkou 

obecnou a ježdíkem obecným. Na podzim roku 2004 byl vypuštěn Zalužanský potok, 

čímž se do nádrže dostaly drobné kaprovité ryby. Všechny tyto ryby jsou považovány 

za nežádoucí. Na jezeře Chabařovice se aplikují biomanipulační opatření, které mají za 

cíl  posílit  společenstvo dravých ryb na úkor ryb planktonofágních (Havel L.,  Vlasák 

P.,2006). Podpora dravých ryb v jezeře Chabařovice se zaměřila na čtyři druhy – bolen 

dravý, štika obecná, sumec velký a candát obecný (Kubečka et al. 2007).

4. 3 Severovýchodní část areálu 

(Generel rekultivací PKÚ, 2004)

Bude  sloužit  pro  rekreaci  a  sport  (koupání,  sportoviště,  dětská  hřiště  a  jejich 

zázemí). Byla zde upravena především morfologie terénu (obr. 2).
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Obrázek 2

Budoucí pláž v sv. části jezera.

(foto J. Beránek)

Území  by  mělo  být  rozděleno  do  tří  segmentů,  které  by  měly  být  odděleny 

zalesněnými svahy. Každý z nich se bude nacházet v jiné nadmořské výšce.

4. 3. 1 Nejnižší plošina

Jedná se o jezero samotné. V zátoce jezera by mělo vzniknout koupaliště, které 

bude  od  samotného  jezera  odděleno  ochrannou  hrází  dlouhou  450  m.  Hráz  bude 

uprostřed  přerušena,  aby  byla  umožněna  částečná  cirkulace  vody  mezi  zátokou 

a  jezerem.  V místě  přerušení  bude  dno  vyplněno  hrubým  kamenivem.  Jinak  dno 

koupaliště bude písčité. S pískem se počítá i v šířce 50 m od koupaliště, takže vznikne 

písčitá pláž, která bude sloužit ke slunění. Další části budou travnaté.

4. 3. 2 Střední plošina

Bude  sloužit  jako  sportovní  areál.  Vzniknou  zde  hřiště  pro  nejrůznější  druhy 

sportů (volejbal,  plážový volejbal,  košíková,  tenis, minigolf).  Pro rodiny s dětmi zde 
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budou i dětská hřiště a další atrakce. V tomto prostoru se počítá s komplexem sociálních 

zařízení se sprchami a WC.

4. 3. 3 Třetí plošina

Je  určena  pro  technické  zázemí.  Měla  by  zde  být  zbudována  stravovací  část, 

ubytování a parkoviště pro automobily.  Vyústěny zde budou příjezdové komunikace, 

cyklostezky i cesty pro pěší turistiku. Široký prostor zde budou mít podnikatelé.

4. 4 Západní a severní část svahů

Toto  území  bude  zalesněno,  ale  i  zde  se  v menším  měřítku  počítá  s rekreací 

a koupáním. V budoucnu je pravděpodobná výstavba rekreačních objektů.

4. 5 Jižní část

Tato část je tvořena především výsypkami. Bude plnit ekologickou funkci krajiny, 

proto  by  mělo  být  zamezeno  hromadnému  přístupu  lidí.  Zalesňování  je  základní 

metodou  rekultivace.  Pro  výsadby  jsou  vybírány  druhy  odpovídající  stanovištním 

podmínkám, jako cílové dřeviny jsou voleny dub letní, javor mléč, jasan ztepilý, habr 

obecný, borovice lesní, modřín opadavý, jako pomocné olše šedá, lepkavá, lípa srdčitá, 

malolistá, jako vtroušené jeřáb ptačí, topol osika, třešeň ptačí. Okrajové partie lesních 

výsadeb tvoří keře líska obecná, brslen evropský, kalina obecná, zimolez pýřitý. Složení 

a postup výsadby jsou upraveny pro stanoviště s normálním vlhkostním režimem a pro 

stanoviště se zvýšenou půdní vlhkostí (jasan, olše, vrba, topol). (PKÚ, 2009). Lesnická 

rekultivace bude  doplněna  o  zatravněné  plochy.  V západní  části  této  oblasti  byla 

vybudována protieutrofizační nádrž, která má sloužit ke zlepšování kvality vody . 
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4. 6 Východní část

Oblast uhelného depa a depa titaničitých jílů. Tento prostor by měl sloužit rovněž 

pro rekreaci a sport. Především zde budou uplatňovány sporty vodní. V jihovýchodní 

části jezera vznikl přirozený záliv, kde vlny nebudou mít takovou sílu; proto by zde 

mohlo vzniknout kotviště pro lodě (plachetnice, pramice, sportovní lodě). Na břehu by 

potomak  mělo  vzniknout  technické  zázemí  pro  tyto  aktivity  (loděnice,  opravny 

a úschovny lodí) (www.kr-ustecky.cz).

4. 7 Cyklotrasa Milada

Obrázek 3

Cyklostezka jižní části výsypky.  Bohužel je stále v dobývacím prostoru bývalého lomu a 

návštěvníci zde zatím nejsou příliš vítáni.

(foto N. Křehotová)

V roce  2006 byla  zprovozněna  cyklotrasa  s označením 3009.  Vede přes  území 

vnější výsypky bývalého lomu a je napojena na Habří a Řehlovice. V Chabařovicích je 

napojena na cyklotrasu KČT. Cyklotrasa se vine kolem jezera, dále po cestách areálu a 

končí ve Stadicích. Zde navazuje na cestu Přemysla Oráče č. 3071, která nás zavede do 

Trmic nebo na opačnou stranu do Úpořin.
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Cyklotrasa Milada by měla v budoucnu vést až k samotnému jezeru; nejprve však 

musí  být  jezero naplněno vodou, aby došlo k přelivu do řeky Bíliny v oblasti  Trmic 

(obr. 4).

Obrázek 4

Budoucí propojení jezera a Bíliny v Trmicích. Zatím připomíná spíše mrtvou stoku.

(foto J. Beránek)

4. 8 Skládka v Chabařovicích

V roce 1908 vznikla severně od dnešní zbytkové jámy skládka, která sloužila pro 

ukládání škváry a popelovin z textilního, sklářského a chemického průmyslu. Skládka 

se zvětšovala až do 50. let, kdy se popeloviny začaly odtěžovat, aby mohly být použity 
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v nově  otevíraném  dolu  Milada  Petri.  Tato  významná  deponie  je  nyní  přirozenou 

součástí hodnoceného areálu.

Od 70. let minulého století se sem začaly vozit chemické odpady ze Spolchemie 

v Ústí  nad  Labem;  především  redukční  kaly  z výroby  organických  barviv,  kaly 

z produkce žíravých louhů rtuťovou elektrolýzou, kaly s arzeničitanem vápenatým, či 

kaly z produkce hypermanganu. Na skládku bylo navezeno obrovské množství (40 – 60 

tisíc  kusů) papírových,  kovových a  plastových  obalů a sudů, železný šrot,  vyřazená 

technologická zařízení a stavební odpad. V horní části bylo uloženo v šesti vrstvách 40 

tisíc kusů sudů s hexachlorbenzenem, které jsou zality kyselou sádrou obsahující 2 – 3 

% kyseliny sírové. Na skládku byly ukládány i další věci a to řádově v desítkách tisíc 

tun  –  hydroxid  vápenatý,  odpady  z průmyslových  havárií  atd.  Odpady,  které  byly 

v kapalném stavu, byly vylévány do středu této skládky,  čímž vzniklo pestrobarevné 

jezírko. Jak píše Beneš (2001) o charakteru vod vypovídají poetické názvy záchytných 

nádrží – Zelený a Žlutý rybník. Voda ze skládky vytékala a vlévala se do Ždírnického 

potoka, do Bíliny a následně i do Labe. Uvnitř skládky pak byla zjištěna ohniska, kde 

vlivem exotermních reakcí stoupla teplota až k 80° C.

Samotná  skládka  má  27  ha,  ale  kontaminovaná  oblast  zabírá  41  ha.  Poslední 

odpady sem byly uloženy roku 1993. Šlo zde nepochybně o jednu z nejnebezpečnějších 

skládek v České republice.

Od roku 2000 dochází ke kompletní asanaci tohoto hrůzně vypadajícího lidského 

výtvoru. Vlastníkem skládky a zadavatelem asanace je Spolek pro chemickou a hutní 

výrobu, hlavním dodavatelem asanace je a. s. Metroslav.

Skládka byla sanována přímo na místě, materiál se nikam neodvážel. Principem 

byla  úprava  a  stabilizace  tvaru  tělesa  skládky a  zajištění  ohnisek  exotermních  jevů 

uvnitř skládky.  Stabilizace byla  provedena injektáží  na okrajích skládky a v místech, 

kde byla předpokládána deformace povrchu vlivem postupného sedání deponovaných 

odpadů.  Řízený  odvod  povrchových  vod  zajišťují  odvodňovací  příkopy.  K odvodu 

skládkových  vod slouží  obvodový drén,  který  je  vybudován  podél  podzemní  stěny. 

Voda  je  sbírána  do  čerpacích  jímek,  odkud  je  přečerpána,  upravena  a  následně 

vypouštěna  do  vodoteče.  Zamezení  styku  okolního  geologického  prostředí  s tělesem 
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skládky a kontaminovaným podložím je řešeno podzemní těsnicí stěnou a zatěsněním 

povrchu tělesa skládky kombinací minerálního a fóliového těsnění.  Podzemní těsnicí 

stěna je 60 cm silná a je speciálně zbudována tak, aby byla  odolná vůči agresivním 

podzemním vodám;  zároveň pohlcuje  těžké  kovy.  Konečnou úpravou povrchu bude 

rekultivace  do  podoby  volně  rostoucího  lesoparku  s akumulačními  nádržemi  na 

srážkovou  vodu  odvedenou  z povrchu  skládky.  Celý  areál  však  bude  i  nadále 

nepřístupný (Beneš, 2001). Již dnes je zde nenápadný zelený pahorek a jen málokdo by 

věřil, že se jedná o skládku.

„Bývalá skládka samozřejmě není veřejně přístupná. Areál zůstane oplocený (obr. 

5) a hlídat ho bude správce a bezpečnostní služba. Město Chabařovice má ale zájem, 

aby okolní cesty mohly být využity pro cykloturistiku. Takové symbióze s okolím se 

samozřejmě  bránit  nebudeme,“  říká  Jan  Dlouhý,  ředitel  infrastruktury  Spolchemie 

(městské noviny, 2007).

Jak pro ústecké noviny uvedl Zdeněk Rytíř, v území bude probíhat běžná údržba 

zeleně; sledovány budou odplyny již zmíněné vody a hlídán bude případný sesuv půdy.

   
Obrázek 5

Sanovaná skládka ústecké Spolchemie od severovýchodu. Tato ekologická časovaná bomba leží  

v těsné blízkosti jezera Chabařovice

(foto N. Křehotová)

2009 35



Nina Křehotová: Chabařovice – současný stav revitalizace zbytkové jámy a perspektivy

    
Obrázek 6     

Skládka Spolchemie po asanaci.

(foto N. Křehotová)
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5 Zhodnocení současného stavu revitalizace

Při hodnocení současného stavu hydrické rekultivace je třeba zmínit dlouhodobý 

nedostatek  vody.  Napouštění  jezera  je  ve  zpoždění  již  od  roku  2003;  tehdy  byly 

realizovány kamenné záhozy břehů,  protože se stoupající  hladinou byla  abraze stále 

výraznější – vlastní napouštění tedy bylo na celý rok zastaveno. Zatímco v minulých 

letech byl celkový přítok do nádrže nedostatečný, je letošní situace (03/2009) – alespoň 

prozatím – výrazně  lepší. Celkový objem napouštěné povrchové vody nyní dosahuje až 

500  litrů  za  sekundu;  při  nedostatečné  kapacitě  vodotečí  se  proto  jedná  především 

o  výrazný  projev  vyšších  srážkových  úhrnů  během  zimy  2008/2009.  Zatímco  tzv. 

požární potrubí přispívá do jezera několika desítkami sekundových litrů, hlavní přítok 

z nádrže  Kateřina  (až 700 litrů  za  sekundu)  tak jako tak nedosahuje své maximální 

kapacity. Ostatní lokální přítoky nemají valný význam; takzvaný přelivový vrt je rovněž 

neaktivní – v tomto případě se stále čeká na dostatečné zvýšení hladiny podzemní vody. 

K datu 31.3.2009 je v jezeře 29,493 mil. m3 vody a hladina dosáhla kóty 143,19 m n.m. 

Do konečné úrovně (145,3 m n.m.) tedy zbývá 211 cm (informace PKÚ, 2009).

Pokud se zamyslíme nad nedostatečným režimem přítoku vody do jezera, působí 

až překvapivě stavba  přeložky Modlanského potoka.  Ta byla  realizována na základě 

výzvy PKÚ k podání  nabídky z podzimu roku 2007.  Smyslem přeložky je  odvedení 

srážkových vod z rekultivovaného svahu mimo jezero přímo do výtoku směrem k řece 

Bílině.  Samotná  přeložka  je  vedena  po  jižním  svahu  výsypky  nad  jezerem  jako 

víceméně přímé koryto, jehož dno a svahy pokrývá geotextilie s těsnicí fólií; koryto je 

dále ošetřeno kamenným záhozem (obr. 7) a odlehčovacími objekty s odtokem směrem 

k jezeru pro případ  nadměrných  srážek a  splachů z výsypky.  V takovém případě ale 

nemá přeložka, vybudovaná za účelem „bypassu“ jezera – alespoň podle mého názoru – 

smysl:   Pokud její  projektanti  počítali  s naředěním hnojiv,  použitých  při  rekultivaci, 

měli  sice  pravdu;  významná  část  absolutního  množství  znečišťujících  látek  by  ale 

v jezeře skončila tak, jako tak. Ani kamenný zához koryta nepovažuji za příliš logický. 

Lze totiž předpokládat postupné zazemnění dna; nepočítalo se totiž s vodní erozí nad 

přeložkou. Měl by zde být vysazen alespoň nějaký pás, který erozi zabrání - například 

travní s keřovým patrem, který může takové splachy snáze zachytit.
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Obrázek 7

Přeložka Modlanského potoka v režimu hygienického průtoku (výsypka nad jezerem).

(foto J. Beránek)

Voda  bude  díky  obsahu  půdních  částic  ze  svahu  značně  zakalená  a  vyčistit 

zanesené koryto (obr. 8) bude velmi problematické. Obecně lze říci, že v tomto případě 

se  nejedná o revitalizaci  ani  o její  součást  –  jde o čistě  technickou stavbu,  která  si 

neklade za cíl  nic jiného, nežli  zbavit  se kontaminované a znečištěné vody,  která se 

v Bílině  „ztratí“.  Ve  výzvě  k podání  nabídky  se  dále  uvádí,  že  realizace  prací  je 

podmíněna „řešením likvidace splaškových vod v obci Roudníky“. Na základě osobní 

návštěvy  obce  se  ovšem  domnívám,  že  právě  tato  podmínka  byla  mírně  řečeno 

„uklizena“. Roudníky neprovozují ČOV a voda ze zbytkového koryta potoka končila 

v retenční nádrži pod obcí, odtud se po odsazení čerpala zpět do Modlanské nádrže. Po 

vybudování  kanalizace,  napojené na ČOV v nedalekých  Modlanech,  se situace měla 
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změnit;  zdaleka ne všichni  rezidenti  však služeb čistírny využívají.  Někteří  majitelé 

nemovitostí  nejsou  na  kanalizaci  napojeni  a  vypouštějí  splašky  přímo  do  potoka. 

Nejinak je tomu v případě místního autoservisu (můžeme-li takového výrazu použít; jde 

spíše o vrakoviště) – ropné látky končí v korytě (obr. 9). Retenční nádrž je v současné 

době odstavena (bude se likvidovat během dubna) a upravené koryto potoka je již nyní 

napojeno přímo na přeložku. K tomu není, myslím si, co dodat.

Obrázek 8

Přeložka Modlanského potoka v režimu hygienického průtoku (výsypka nad jezerem). V pozadí 

napravo je vidět prostor likvidované retenční nádrže.

(foto J. Beránek)
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Obrázek 9     

Modlanský potok. Kalná stojatá voda a jeden z hlavních znečišťovatelů.

(foto N. Křehotová)

Tzv. protieutrofizační nádrž byla na podzim loňského roku prázdná (obr. 10). Po 

jejím přetěsnění a přivedení vody ze Zalužanského potoka se ji podařilo naplnit, tato 

situace, ale neměla dlouhého trvání – přítok byl přesměrován přímo do jezera a hladina 

v protieutrofizační nádrži opět klesá. Hlavní cíl tohoto vodohospodářského opatření – 

totiž zabránit nadměrnému přísunu živin do vody ve zbytkové jámě – jsou  tak vlastně 

zbytečná. 

     
   Obrázek 10

Protieutrofizační nádrž (podzim 2008).

(foto J. Beránek)

2009 40



Nina Křehotová: Chabařovice – současný stav revitalizace zbytkové jámy a perspektivy

         
Obrázek 11

Prázdné koryto směrem k jezeru.

(foto J. Beránek)

Další nedůslednost vidím ve faktu, že lesnická rekultivace severního svahu nad 

jezerem zasahuje až téměř k vodě – to ale znamená, opadané listy skončí ve významné 

míře na hladině. Z hlediska čistoty vody a její případné eutrofizace to také není příliš 

dobrá zpráva. 

Co se  týká  stavu  rybí  obsádky,  činí  její  současná  hmotnost  zhruba  130 kg/ha 

(PKÚ, 2008), tedy méně,  nežli v klasických přehradách.  Hlavním důvodem je snaha 

o udržení kvality vody; preferováni jsou především dravci, protože tzv. bílé ryby mají 

vysokou  reprodukční  schopnost  a  jejich  stavy  je  nutné  redukovat.  Druhové  složení 

dravé obsádky je ovšem velmi závislé na podmínkách pro život a rozmnožování (Baruš, 

1995) – candát obecný (Sander lucioperca) je v tomto smyslu rybou velmi náročnou. 

Jeho původní  domovinou je  povodí  Dunaje  a  Volhy.  Odtud se  postupně rozšířil  do 

střední a dále do západní Evropy. Obývá především velké, pomalu tekoucí úseky řek, 

údolní nádrže a rybníky.  Jedná se tedy o druh, který je velmi choulostivý na obsah 

kyslíku  i  kvalitu  vody.  Patří  mezi  fytofilní  druhy ryb;  vytírá  se  pouze  na  substrátu 

rostlinného  původu,  jako  jsou  rostliny,  větve  nebo  stromy,  na  něž  se  lepkavé  jikry 

zachycují. 
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Štika  obecná  (Esox  lucius)  je  naopak  rybou  mělčích  vod.  Tření  štik  probíhá 

v březnu až dubnu, upřednostňována jsou přitom klidná teplá místa s hustým porostem, 

kde se může plůdek dobře ukrýt (ideální jsou proto například čerstvě zatopené louky). 

Bohužel, právě tyto podmínky pro reprodukci štiky jezero přestává splňovat – kamenný 

zához  v příbřežní  oblasti  reprodukci  ryb  znemožní  a  jediné  vhodné  místo 

v jihovýchodní části jezera (zarostlý záliv v litorálním pásmu) má být podle projektu 

(R-Princip) změněno v přístaviště rekreačních plavidel (!). Zdá se tedy, že štiku bude 

tedy třeba systematicky dosazovat (plány na komerční využití jižního břehu jezera se 

mohou nicméně změnit,  zejména díky nevyjasněným plánům a rozdílným pohledům 

zainteresovaných organizací a institucí na další rozvoj areálu. 

Sumec  velký (Silurus glanis) je rybou velkých toků s pomalým proudem nebo 

nádrží se stojatou vodou, bahnitým dnem, bujnou vegetací a s podvodními překážkami – 

sumec se totiž zdržuje při dně, kde vyhledává členitý povrch s úkryty. Tyto podmínky 

jezero do značné míry splňuje.

Bolen  dravý (Aspius  aspius)  je  jediným  zástupcem  kaprovitých  ryb  v České 

republice, který se specializuje na masitou stravu. Jedná se o velmi aktivní, ale plachý 

druh, který paří mezi tzv. reofilní ryby – k rozmnožování potřebuje kamenné dno ve 

větších hloubkách,  což jezero jednoznačně nesplňuje.  Tato ušlechtilá  ryba  zde proto 

nemá šanci na přirozenou reprodukci (Baruš, 1995).

V okolí  jezera  jsou  pomalu,  ale  systematicky likvidovány  zamokřené  deprese,  

malé nádrže  a tůňky.  Oficiálním důvodem těchto  opatření  má být  prevence  sesuvů 

půdy v podmáčených územích pod nimi. Jak ale dokazuje prohlídka terénu přímo na 

místě, není po nějakém podmáčení ani stopy – materiálem výsypky jsou především jíly 

a  jejich  izolační  vlastnosti  jsou  dobře  známy.  Takzvané  sesuvy  jsou  tedy  spíše 

důsledkem  kryoturbace  (obr.  12),  která  se  velmi  často  objevuje  po  mrazivé  zimě 

zejména v antropogenně ovlivněných  a málo  kompaktních  terénech (výsypky,  umělé 

svahy, apod.). Jedna z depresí pod Rabenovem byla přesto zavezena a v březnu 2009 

činí  její  rozloha  sotva  1/3  původního  stavu.  Vysoká  biodiverzita,  zejména  bohatost 

fauny, nebyla likvidaci lokality na překážku; větší část deprese posloužila jako vítané 

úložiště stavebního odpadu z centra krajského města. Tam, kde se stále nedaří prosadit 
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přímé zničení nádrží nebo tůní, nechávají se místa zarůst vegetací,  zejména rákosem 

obecným, orobincem úzkolistým, apod. (obr. 13). Celá řada vzácných živočichů i rostlin 

se z lokalit vytrácí; takto nehodnotná místa budou potenciálně vhodná k bezproblémové 

asanaci  a  k další  rekultivaci  soukromými  subjekty za státní  finanční  prostředky.  Při 

takovémto postupu totiž v zásadě nehrozí sankce ze strany ČIŽP, což by přímá likvidace 

nepochybně způsobila.

        
Obrázek 12 

Kryoturbace v nezpevněné navážce (východní svah nad jezerem).

(foto J. Beránek)

Postupující rekultivace se nyní zaměřuje i na jv. část areálu do místa, historicky 

zvaného Wasserberg. Zde probíhala divoká těžba uhlí přímo na výchozu sloje; lokalita 

je plná jam i  odvalů a  v současné době je porostlá  přirozenou sukcesí  nejrůznějších 

stromů  a  keřů  (obr  14).  Toto  místo  bylo  vždy značně  podmáčeno  –  těžba  porušila 

stabilitu  svahu,  který  měl  poté  tendenci  sjíždět  směrem  k severu.  Dřívější  řešení 

(drenáže) bylo nyní nahrazeno zatěžovací lavicí (obr. 15). Zároveň se počítá s kácením 

náletů,  zahrnutím  depresí,  stavbou  komunikace  a  s  následnou  řádkovou  výsadbou 

stromků (územní rozhodnutí,  25.11.2008).  Tendence ke kácení  náletů je vůbec věcí, 

která zarazí na první pohled a to zvláště v okrajových a málo přístupných terénech, jež
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Obrázek 13

Nádrž pod Rabenovem je některým pracovníkům provozu dlouhodobým, ale špatně řešitelným 

trnem v oku – místo přímé likvidace se proto nechá zarůst a zanikne sama. Důvodem k tomuto postupu 

je přesvědčení, že hráz prosakuje a podmáčená výsypka je náchylná k sesuvům o stovky metrů níže.

(foto J. Beránek)

vyžadují  náročné  terénní  úpravy.  Je  ale  třeba  mít  na  paměti,  že  se  jedná  o 

gigantickou  státní  zakázku;  zainteresované  soukromé  firmy  zde  mají  dlouhodobou 

perspektivu a proto rekultivují i tam, kde je to v podstatě zbytečné a škodlivé z hlediska 

biodiverzity (pozn. 1). S tím souhlasí i odborníci; vývoj bez lidského zásahu znamená vyšší 

rozmanitost  druhů,  sukcesi,  přirozený  okus  zvěří.  To  se  také  v minulosti  nejednou 

potvrdilo (Šutera 2008, ústní sdělení).
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Obrázek 14   

Lokalita pod Rabenovem; jámy a haldy po divoké těžbě na výchozu sloje jsou porostlé  

přirozenými nálety dřevin. Ty mají být v rámci rekultivace zlikvidovány, terén srovnán a znovu osázen. 

Pravým účelem tohoto opatření je vybudování obslužné komunikace.

(foto N. Křehotová)

    
Obrázek 15  

Zatěžovací lavice, která má zabránit svahovým pohybům na SZ úpatí Rabenova.

(foto N. Křehotová)
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Severně od této plánované úpravy se nachází tzv.  depo titaničitých jílů, které se 

však  –  alespoň podle  názoru  ekologů –  zavážejí  do  biologicky nejcennější  lokality. 

Postupná akumulace bude mít vliv i na jedinou zátoku (zmíněna výše) v jinak naprosto 

uniformním břehu jezera (obr. 16). Postupně tak mizí jedno ze dvou míst, kde má šanci 

k vytírání štika (obr. 17) a po přeměně v plánované přístaviště rekreačních plavidel bude 

dílo dokonáno.

   
Obrázky 16, 17    

Plánované přístaviště lodí; jedno ze dvou míst, kde se dokáže vytírat štika.

(foto J. Beránek)
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Stavební  aktivity v okolí  jezera  zahrnují  plánovanou  výstavbu  Nových  Vyklic 

v sz. cípu jezera  (pozn.  2) a rekreačního areálu v jeho sv. partii. Pokud jde  o místo pro 

rekreaci, je to jednoznačně nejméně vhodné řešení – lze si představit, že při orientaci 

nádrže V – Z a  vzhledem k převažujícím směrům větru budou veškeré nečistoty na 

hladině (listí, odpadky, zbytky vodních rostlin, mrtvé ryby) usměrněny přímo k pláži. 

Vlastní Nové Vyklice dosud narážejí na nesouhlas OBÚ a MPO ČR – ještě stále jde 

o  dobývací  prostor  se  značnými  zásobami  uhlí  v ochranných  pilířích  chabařovické 

ocelárny a bývalé železniční trati Trmice – Tuchomyšl – Bohosudov (Vorlíček, 2008). 

V současné  době  jsou  tedy  vyznačeny  jen  cyklostezky;  až  na  hlavní  asfaltové 

komunikace jsou však obtížně sjízdné (obr. 18), zejména za deštivého počasí. Obecně 

lze  vůbec  říci,  že  dalekosáhlé  plány Mikroregionu Milada  na  vybudování  komerční 

rekreační zóny mají poněkud „velké oči“ – obce pochopitelně cítí možnost na budoucím 

areálu  vydělat,  aniž  by se  na jeho (prozatím vzdálené)  realizaci  musely významněji 

podílet.

Nesmíme zapomínat ani na potenciál jezera jako  zdroje užitkové vody. Lokalita 

Úžín,  kterou lom zásoboval uhlím pro tlakovou plynárnu,  je dnes pustým a hluboce 

kontaminovaným areálem, ve kterém jakékoli jiné, nežli průmyslové využití nepřipadá 

v úvahu.  To zřejmě vedlo k rozhodnutí  ČEZu vybudovat  zde moderní  paroplynovou 

elektrárnu. Ačkoli občané Ústí nad Labem a dalších obcí jsou proti, je ČEZ přichystán 

prosadit záměr za každou cenu, přestože máme v čerstvé paměti zimní plynovou krizi, 

která  se  může  kdykoli  opakovat.  Je  zajímavé,  že  již  před  lety  (krátce  po  ukončení 

povrchové těžby v lomu) se hovořilo o možnosti podzemního zplynování zbývajícího 

uhlí, což je velmi moderní postup, který za vysokých tlaků a teplot mění uhelnou hmotu 

v syntetický plyn  přímo na místě.  Literatura  uvádí,  že  efektivita  metody je skutečně 

enormní;  představuje  o  300  –  400%  lepší  využití  ložiska  (bez  uvedení  autora, 

https://eed.llnl.gov/co2/11.php). Z toho  také  vyplývá  logická  úvaha  –  vodní  plochy 

a toky v okolí plánované investice jsou bezvýznamné a jako zdroj chladicí vody se tak 

nabízí  pouze  jezero.  V takovém případě  by  ale  došlo  minimálně  ke  zvýšení  teploty 

vody, vyšší eutrofizaci a rozmnožení tzv. bílých ryb na úkor dravců. Kruh by se uzavřel 

zcela  jinak, nežli  se mnozí  z nás domnívají.  Naštěstí  zde prozatím existuje překážka 
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v podobě územního plánu,  který nepočítá  se  stavbou zásobníků plynu  (Strnad 2009, 

ústní sdělení). Ovšem ani územní plán není nedotknutelný…

Obrázek 18

„Zpevněná komunikace“ v jižní části lomu. Za mokra je místy takřka nesjízdná.

(foto N. Křehotová)

V každém případě se v Chabařovicích jedná o první rekultivaci takového rozsahu 

a na tak velkém území; nezbývá tedy, než nad některými chybami a stereotypy přivřít 

oči.
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Poznámky ke kapitole 5:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

pozn. 1: K podobným věcem se vyjadřují vědci, biologové i další odborníci. V různých článcích 

jsem se dočetla velmi zajímavé názory, které se pokusím shrnout. Nemám sice žádné odborné vyjádření 

přímo k danému území, ale jisté podobnosti zde samozřejmě jsou. A střet zájmů lze v této situaci vyjádřit 

výrazem  příroda  x  člověk.  Jde  o  to,  proč  stát  utrácí  miliony  korun  za  technické  rekultivace  (které 

provádějí  nejrůznější  „spřátelené“ firmy),  když  příroda má svoji jedinečnou schopnost  autoregulace a 

mnohdy si umí se znehodnoceným územím poradit sama. Taková přirozená sukcese pak vytváří velmi 

hodnotná,  stabilní  a přírodě blízké ekosystémy.  Potenciál,  prostor  i  důvody pro tyto  přirozené nálety 

dřevin tedy existují. Jedinou, i když nedostatečnou námitkou by mohlo být, že tato autoregulace by mohla 

trvat dlouho. Ale když už se tyto nálety uchytí, měly by se kácet? Proč zde převažuje snaha nahradit 

přirozenou  sukcesi  řádkovou  výsadbou?  Podle  mého  názoru  je  potřeba  poslouchat  hlasy  jiných  a 

spolupracovat s biology, kteří se touto problematikou zabývají a mají s tím určité zkušenosti. Díky těmto 

přirozeným stanovištím by se nejen ušetřily peníze, ale jak jsem psala výše, může tak vzniknout opravdu 

významné a rozmanité společenstvo, které bude odolávat přírodním živlům. Člověk má ale stále potřebu 

přírodu ovládat a některé firmy v rekultivační činnosti asi vidí opravdu jen zisk.

Tato  problematika  je  mnohem  složitější  a  náročnější  a  nemalou  roli  v ní  hraje  i  legislativa. 

Kdybych se jí zabývala podrobněji, přesáhlo by to rámec práce; proto se o těchto aspektech zmiňuji jen 

okrajově.

Pozn. 2: Původní obec Vyklice byla jednou z mnoha vesnic, která musela ustoupit těžbě. První 

důkazy o lidech, žijících v oblasti Vyklic, pocházejí již z období před třemi tisíci lety let; první písemná 

zmínka pak je z roku 1239. Uhlí se v obci a okolí těžilo hlubinně (Milada I, Austria, Julie, aj.). Z mapy 

Vyklice zmizely v sedmdesátých letech minulého století v důsledku otevření velkolomu Chabařovice.

23. 3. 2002 vyšel v Chabařovických novinách článek o tom, že Sdružení občanů Vyklic má zájem 

realizovat  výstavbu  Nových  Vyklic  a  to  v místě,  které  by bylo  relativně  nejblíže  tomu,  kde  se obec 

nacházela původně. Problém je v tom, že území je poddolováno někdejší hlubinnou těžbou a především 

v tom, že báňský úřad tuto oblast označuje jako chráněné ložisko uhlí a prozatím nejsou signály o tom, že 

by se něco mělo změnit.

11. 3. 2009, téměř o sedm let později, vyšel na toto téma další článek v Ústeckém deníku: Krajský 

odbor  životního  prostředí  a  zemědělství  vydal  Chabařovicím  ohledně  Vyklic  výjimku  pro  stavbu 

v chráněném  ložiskovém  území.  „Výjimka  se  týká  stavby  55  rodinných  domků,  včetně  technické 

infrastruktury,“ potvrdil František Janačík z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje. Také nové vedení kraje 

Vyklice podporuje. „Na životní prostředí je třeba brát ohledy. Za sebe i sociální demokracii mohu slíbit, 

že pokud to nebude jen stavba satelitů pro zbohatlíky, tak pro takovouto obnovu obcí zničených těžbou 

uděláme vše, co bude v našich silách,“ uvedl krajský radní Petr Benda.
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Reportáž z 12. 3. 2009, kterou připravil Jan Stuchlík pro českou televizi uvádí, že výjimka, již kraj 

pro stavbu Nových Vyklic udělil také říká, že uhlí „schované v jezeře“ zatím nikdo těžit nechce a nová 

vesnice bude stát tam, kde už jiné domy stojí. 

Podle mého názoru je klíčovou věta „zatím nikdo těžit nechce“. Zůstává pravdou, že rekultivace 

by postrádala smysl, kdyby se do území nevrátil život. Ale je také faktem, že uhlí se ze země nevytratí a 

nikdo asi nemůže zaručit, že jednou obec nebude opět zlikvidována kvůli těžbě, ať už by tato probíhala 

jakýmkoli způsobem (viz závěr kapitoly). 
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6 Závěr

Ve své práci jsem se zaměřila na současný stav komplexní revitalizace zbytkové 

jámy lomu Chabařovice a jejího okolí.  Zvolené technické postupy dávají areálu jeho 

plánovanou  podobu,  ovšem definitivní  dokončení  díla  a  jeho  začlenění  do  kulturní 

krajiny je prozatím vzdáleno. 

Protože  jde  o první  takto  rozsáhlou rekultivaci  v ČR,  jsou práce  do jisté  míry 

pokusem a omylem; navíc se zde výrazně střetávají komerční zájmy a priority ochrany. 

Západní část areálu je stále vyhrazeným ložiskem hnědého uhlí a přes různá veřejná 

prohlášení i zájmy okolních obcí není vůle tuto situaci změnit.  Jezero se nachází při 

dálnici D8 mezi dvěma velkými městy (Ústí nad Labem, Teplice) a je naprosto jasné, že 

o vznikající oázu klidu je velký zájem.

Revitalizace  oblasti  je v plném proudu;  již  nyní  se ale  ukazují  některé  neduhy 

a  stereotypy.  Tvar  jezera a  jeho orientace  mají  k dokonalosti  daleko – takřka rovné 

břehy nemají přirozené zátoky, či výběžky (jediný záliv v jv. části má být využit pro 

přístav rekreačních lodí; v jezeře není jediný ostrůvek a budovaná pláž se nachází na 

návětrném břehu 3 km dlouhé nádrže, což nepochybně přinese problémy s vlnobitím 

a kvalitou vody.

Rybí  obsádka nemá ideální  podmínky – zejména dravé ryby (štika)  budou mít 

problémy s vytíráním, protože jediné vhodné místo zmizí s vybudováním přístaviště.

Protieutrofizační  nádrž  neplní  svůj  účel  a  přítok  do  jezera  je  menší,  než  se 

plánovalo. Některá další opatření (přeložka Modlanského potoka) jsou z hlediska možné 

eutrofizace  také  problematická  a  podzimní  spad  listí  ze  zalesňovaných  ploch  může 

situaci jen zhoršit.

Řádkové vysazování stromků a nemilosrdné kácení přirozených náletů mi rovněž 

nepřipadá šťastné; argument Igora Němce (2009) o tom, že u přirozené sukcese trvá 

zapojení lesních dřevin do lesního porostu déle než při technické lesnické rekultivaci, 

shledávám mylným. Na zarůstající satelitní nádrže a tůňky také není příjemný pohled.
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Přes všechny výhrady je třeba konstatovat, že práce úspěšně pokračují. Projekt se 

nezastavil  a  pokud  bude  dotažen  do  úplného  závěru,  zůstanou  případné  omyly 

nepodstatné – prioritou je zdravá krajina a návrat jejích přirozených funkcí.
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8 Přílohy

Příloha 1

Typická řádková výsadba na j. svahu výsypky.

(foto N. Křehotová)

Příloha 2

Typická řádková výsadba na j. svahu výsypky.

(foto N. Křehotová)
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Příloha 3

Tyto nálety se zřejmě stanou další obětí rekultivační firmy. Přitom právě zde se vyvíjí přírodě blízký 

ekosystém.

(foto N. Křehotová)

 
Příloha 4

Takovéto scenérie nejsou v okolí jezera výjimkou. Turisté a návštěvníci mají smůlu.

(foto N. Křehotová)
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Příloha 5

Další ze zarůstajících satelitních nádrží; postupně z nich mizí život.

(foto J. Beránek)

 
Příloha 6

Jedna z nejcennějších tůněk na západním svahu nad jezerem. Rovněž určena k nenápadnému 

zániku.

(foto J. Beránek)
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Příloha 7

Severní břeh jezera. Výsadba zasahuje téměř k vodě – masy listí, které do ní napadají budou 

problémem z hlediska eutrofizace. Skládka Spolchemie po asanaci.

(foto J. Beránek)

Příloha 8 (v kapse na zadní desce)

Přehledná situace Chabařovic a okolí

Měřítko 1:10 000

PKÚ 12/2003
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