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ANOTACE 

V bakalářské práci se zabývám problematikou obnovy krajiny po těžbě hnědého 

uhlí v Chabařovicích (okr. Ústí nad Labem). Celé zájmové území bylo v minulosti 

poznamenáno báňskou činností a v současnosti zde probíhá rekultivace lomu Chabařovice 

hydrickým způsobem. S rekultivací tohoto území úzce souvisí také existence a sanace 

přilehlé skládky v Chabařovicích, které se v práci také věnuji. Dále zmiňuji historii důlní 

činnosti v tomto území, možnosti rekultivací a rovněž se zaměřuji na využití 

rekultivovaného území v budoucnosti, tedy zhodnocení přínosu nově vznikajícího jezera 

Milada.  

 

Klíčová slova: jezero Milada, lom Chabařovice, rekultivace, důlní činnost, skládka 

Chabařovice 

 

ABSTRACT  

The bachelor work focuses on the area of Chabařovice, Ústí nad Labem. In 

particular the recultivation of this landscape after the brown coal mining. The whole 

suburban zone was in the past fated by the mining works. Currently there is a recultivation 

of the mine Chabařovice in progress, with the use of a hydrologic method. In my work I 

am also interested in the existence and sanitation of nearby waste disposal site. 

Furthermore I also mention the history of brown coal mining works at this area, the 

possibilities of recultivation and the use of this landscape in the future. The evaluation of 

the benefits that will the new Milada lake bring. 

 

Keywords: Lake Milada, Chabařovice mine, recultivation, mining operation, dumping site 

Chabařovice 
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1.     ÚVOD 
 

Při těžbě nerostných surovin dochází k výrazné destrukci krajinného prostředí. 

Pokud se těžilo v malém a v ekologicky vyrovnaném prostředí, nebylo pro přírodu 

problémem zahlazovat negativní vlivy těžby i bez přispění člověka. Současné systémy 

těžby se však vyznačují ohromnou výkonností, produktivitou a ekonomickým efektem. 

Průvodním jevem těchto systémů je však transformace přírodních složek krajiny. Dochází 

k degradaci všech složek ekosystémů.  

Přestože nejdokonalejší samočinné systémy vznikaly během vývojového procesu 

přírody, nelze předpokládat, že by se příroda zhostila rehabilitace těžbou postižených 

území s dostatečnou rychlostí a v žádoucí kvalitě bez našeho přispění. Těžba nerostných 

surovin devastuje krajinu a také nepříznivě ovlivňuje především životní prostředí 

obyvatelstva. Bohužel, bez nerostných surovin by člověk nemohl bydlet, neměl by energie 

a materiální statky vzešlé z nerostných surovin. Je tedy opět na člověku, aby přírodu znovu 

obnovil a nastolil dialogický vztah. Proto bylo nutné vytvořit soustavu rekultivačních 

opatření, které pomáhají přírodě a zároveň jsou motivovány existenčními a sociálními 

zájmy člověka.  

Rekultivace půdy je souborem různých opatření a úprav, kterými zúrodňujeme 

půdy znehodnocené a zpustošené přírodní nebo lidskou činností.  

Rekultivační strategie se v průběhu let vyvíjela. V počátcích převažovalo 

zalesňování, následně byla preferována tvorba zemědělské půdy. V současné době           

ale došlo k orientaci na ekologicky efektivní způsoby, mezi nimiž dominují lesy, vodní 

plochy a toky, ale i nově vytčená krajina určená pro rekreaci a sport. Tomuto druhu 

rekultivace     se budu věnovat v mé bakalářské práci, protože právě nově vznikající jezero 

Milada vytváří v devastované krajině vodní plochu určenou v budoucnosti také k rekreaci. 

Jezero Milada je jednou z prvních vodohospodářských rekultivací v Česku, na které          

se započalo pracovat po ukončení důlní činnosti povrchového dolu v Chabařovicích. 

Samotná revitalizace neměla od počátku prací v našich poměrech obdoby.  

Od prvotních plánů k samotné realizaci rekultivace zájmového území vede dlouhá 

cesta, a výsledky plně posoudí teprve další generace. To však není překážkou zhodnocení 

metod a postupů revitalizace krajiny Chabařovicka postižené těžbou hnědého uhlí  

a zároveň také mnohaletou aktivní skládkou, která byla v minulých letech sanována. Této 
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skládce se v mé bakalářské práci také věnuji, a to z toho důvodu, že je součástí území, 

které bylo nutno zrekultivovat, aby komplexně oblast Chabařovicka plnila účely, které 

byly stanoveny již v prvotních plánech rekultivace lomu.  

Přesto, že se před dokončením celého projektu, setkáváme s názory různých 

subjektů, kteří za revitalizací území sledují různá komerční hlediska, samotná rekultivace 

území je unikátním  příkladem opětovného začlenění znehodnocené půdy do ekosystému, 

tedy i do života obyvatel.  
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2.     CÍL PRÁCE 
 

Předkládaná bakalářská práce si klade za hlavní cíl podat rámcový přehled              

o problematice obnovy krajiny po těžbě hnědého uhlí v Chabařovicích u Ústí nad Labem. 

Snahou je získat co nejkomplexnější informace o problematice rekultivací takto postižené 

krajiny a na příkladu vybraného rekultivačního území popsat postupy, které se během 

obnovy krajiny provádějí. Původní záměr věnovat se výhradně dolu 5. květen se během 

získávání odborných informací změnil, protože rekultivace daného území se týká několika 

hlubinných dolů a pro souhrnný výsledek není třeba hlubinné doly dále rozlišovat.  

Jedním z dílčích cílů je také zhodnotit přínos výše zvolené rekultivace daného 

území, prostřednictvím konzultací s odborníky a pracovníky státní správy popsat 

problematiku konkrétní rekultivace a dále na základě vytvořeného dotazníku porovnat 

názory občanů rekultivovaného území.   
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3.     METODIKA PRÁCE  
 

Pro zpracování dat a informací k bakalářské práci bylo využito: 

 Studium odborné literatury. 

 Porovnání získaných informací. 

 Zpracování a vyhodnocení jednotlivých údajů. 

 Konzultace s odborníky. 

 Vlastní terénní průzkum zaměřený na názory občanů města Chabařovice     

      prostřednictvím dotazníku, fotodokumentace. 

 

Na počátku psaní bakalářské práce bylo důležité získat přehled o dostupné odborné 

literatuře, včetně článků, statistických údajů, studií a zpráv, přičemž jsem čerpal také 

z internetových zdrojů, které vychází ze zadání práce. Po prostudování materiálů byla 

stanovena osnova práce.  

Nejčastějším stěžejním zdrojem informací jsou stránky Palivového kombinátu Ústí            

nad Labem, s.p., ale také další internetové stránky, které uvádím v seznamu literatury. 

Rovněž v seznamu literatury uvádím všechny ostatní literární a informační zdroje.    
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4.     CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
 

4. 1  Poloha území 

Zájmová oblast (obr.č.1) tvoří jihovýchodní uzávěr teplicko-ústecké části 

severočeské hnědouhelné pánve. Celková plocha tohoto území je cca 550 ha. Vyuhlená 

jáma lomu je široká 1,5 km, dlouhá 3,5 km. Západní hranice lomu sahají přibližně mezi 

obce Roudníky a jih Chabařovic, severní hranice je formována přirozeným hřbetem          

ve směru Chabařovice – Ústí nad Labem. Na východě se linie hranice  stáčí k teplárně 

v Trmicích a na jihu je tvořena svahem čedičového vrchu Rovný u Trmic, přičemž se dále 

přirozeně stáčí zpět k jihovýchodnímu okraji obecní části Chabařovic - Roudníky. Zájmové 

území se nachází nejvíce v ploše bývalého lomu Chabařovice, na kterém se v současnosti 

provádí revitalizace území po těžbě uhlí. Hranice z východní, severní a západní strany je 

shodná s hranicí rekultivačních prací, schválených „Generelem rekultivací do ukončení 

komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností Palivového kombinátu Ústí s.p.“.  

Jižní hranice území navazuje na (od západu) přeložku Lochočického potoka, pokračuje 

příkopem „F“, který vede přes Lochočickou výsypku a navazuje na retenční nádrž 

Rabenov. Dále hranice pokračuje komunikací v rekultivaci Uhelné Depo.           [24]

 V současné době není na Ústecku provozován žádný hnědouhelný důl ani lom. 

Posledním z nich byl lom Chabařovice.  

 

 
Obr.č. 1: Zájmová oblast -  Chabařovice a jezero Milada, foto L.Kukačka,  č.87, r.2008, str. 665,  

[www.vesmir.cz] 
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4.1.1  Správní obvod  
Správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem má 23 obcí, z toho      

3 z nich mají statut města – Ústí nad Labem, Chabařovice a Trmice. Přičemž všechna tři 

města se podílí na rekultivaci uvedené plochy a zástupci těchto měst byli u nejdůležitějších 

jednání při přípravách projektu.  

4.1.2  Poloha sociální 
Poloha města je z tohoto pohledu vcelku výjimečná. Přírodní poměry a geografická 

poloha předurčily prostor města k antropogennímu využití. V sociální struktuře                    

i ve struktuře obyvatel to přineslo různé změny. Největší změna nastala po druhé světové 

válce. Odsun obyvatel a následné nové osidlování území s přílivem nových pracovních sil 

rozvíjejícího se průmyslu. Byla zde velká fluktuace lidí. Důsledkem byl rozvíjející            

se průmysl a těžba nerostů, avšak také devastace životního prostředí.  

Do budoucna lze očekávat  sílící antropogenní tlak, tentokrát snad již ve směru, 

který povede k asanaci a racionálnímu využití krajiny.      [6] 

4.1.3  Klimatické poměry 
 Místní ráz počasí o podnebí obecně ovlivňuje příliv sluneční energie, poloha 

v rámci planetárním a místní vlivy – orientace svahů, členitost reliéfu, místní cirkulace 

apod. Prostor města se vyznačuje velkými rozdíly v klimatických charakteristikách. 

Projevuje se to hlavně v rozložení teplot a srážek. Tento jev je možné velmi dobře 

pozorovat hlavně v zimním období podle výskytu sněhu v jednotlivých částech území.   [6]  

Podnebí okresu je na většině území příznivé a teplé. Dle hydrometeorologické 

stanice v Ústí nad Labem se zde z hlediska klimatického střetávají dva podnebné celky.      

S oblastmi mírně teplými se zde objevují nížinné polohy, které patří k teplé oblasti. 

Přírodní podmínky jsou velmi rozmanité. V okrese se setkávají tři krajinné reliéfy: České 

středohoří, Krušné hory a Podkrušnohorská pánev. Z geologického hlediska                       

se zde vyskytuje žula a rula v Krušnohoří, v okolí Petrovic, Nakléřova a Telnice jsou 

roztroušeny žíly porfyru a pískovcové usazeniny křídového moře najdeme v Tiských 

stěnách. S místními klimatickými poměry úzce souvisí znečištění ovzduší. V minulosti zde 

byl stav ovzduší velmi alarmující, nyní se zdroje znečištění značně snížily. Neustále          

se mikroklima v oblasti kolem jezera mění, přibývá více mlh, ale zároveň je čistší ovzduší 

a stabilnější teploty.  

Průměrná roční teplota vzduchu: kolem 10°C. 
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Průměrný roční srážkový úhrn: kolem 500 mm. 

U větrných poměrů převládají západní a severozápadní větry.  

         [22] 

4.1.4  Hydrologické poměry 
Celá oblast je zásobována nejvíce vodami, které stékají ze svahů Krušných hor. 

Vliv srážek a průsaků na celkovou vodní bilanci krajiny je zřejmě podružný.           [14] 

Oblast jezera Chabařovice spadá do povodí řeky Bílina. Původně zde protékal 

Zalužanský potok se svými přítoky. Do Zalužanského potoka se v zaniklé obci Tuchomyšl 

vléval Modlanský potok a Zalužanský potok se následně v Trmicích vléval do řeky Bíliny. 

K zásadním změnám v širším okolí došlo po počátcích povrchové těžby hnědého uhlí          

a vodohospodářské poměry byly značně ovlivněny. Nádrže Kateřina a Modlany  byly 

zřízeny pro ochranu chabařovického lomu před přítoky povrchových vod ze západu         

(od Krušných hor). Do nádrže Modlany je zaústěn nejen Modlanský potok, ale také 

Drahkovský potok a přeložka Lochočického potoka. Z této nádrže jsou vody převedeny     

do nádrže Kateřina, která byla zbudována na Zalužanském potoce. Kromě Zalužanského 

potoka jsou rovněž přes nádrž Kateřina sváděny vody ze dvou potoků: Unčínského             

a Maršovského. Přes město Chabařovice byla zřízena centrální přeložka potoků, aby byla 

odvedena voda z této soustavy do řeky Bíliny. Přeložka potoků vede povodím Ždírnického 

potoka přes část města Ústí nad Labem Předlice do řeky Bíliny. Pro napouštění jezera 

Milada ve zbytkové jámě chabařovického lomu se kromě vody z povodí zbytkové jámy 

využívá voda z nádrže Kateřina, která zásobuje jezero bývalým korytem Zalužanského 

potoka.                    [22] 

Jako hlavní zdroj přívodu vody z nádrže Kateřina do jezera je tedy zrekonstruovaný 

Zalužanský potok,  Zalužanská nádrž a do srpna 2008 napouštěcí koryto. V srpnu 2008 

došlo v napouštění jezera ke změně systému, v části od Zalužanské nádrže bylo 

vybudováno nové koryto, které vede do protieutrofizační nádrže. Dále voda přetéká 

příkopem „N“ do vznikajícího jezera. Odpouštění vody z nádrže Kateřina je limitováno 

přívodem vody 700 l/s. Na severní straně jezera je další zdroj napouštění,  přelivový vrt.  

S postupem stoupající hladiny vody v jezeře se dostává přestavba přelivového vrtu 

do míst s vyšší nadmořskou výškou. Stavební práce na přelivovém vrtu č. 9 (přelivový vrt 

č. 6 byl zrušen  a demontován) byly dokončeny v listopadu 2008. Když hladina spodní 
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vody nastoupala  do potřebné výšky bylo zahájeno napouštění z tohoto zdroje.            [29]

        

4. 2  Vývoj důlní činnosti v daném území 

Hornictví  se v severních Čechách objevuje již od středověku, přičemž třicetiletá 

válka se svými následky zabrzdila rozvoj hnědouhelného hornictví na dlouho dobu.  Další 

záznamy o hornictví se objevují kolem poloviny 18. století. Dobývalo se s ohledem           

na tehdejší stav techniky jen kolem výchozů, a to částečně lomem, částečně šachtičkami 

s ručními vrátky. Ve vhodných místech se zakládaly i úklonné štoly. Hlubinné dobývání 

znalo tehdy jedinou metodu – chodbicování. Značné potíže při těžbě uhlí činilo 

odvodňování. Pokud nebylo možné sloj odvodňovat štolou, používalo se ručních čerpadel.  

Z těženého uhlí byly prodejné zpravidla jen hrubé druhy. Moury a jiné drobné uhlí            

se spalovalo často na místě. Takto získaný popel byl v zemědělství hledané hnojivo.  [3] 

Zvláštnost historie vývoje ústecko-chabařovické oblasti se odráží hlavně v tom,     

že existovala značná roztříštěnost důlních majetků. V 19. století bylo intenzivně dolováno 

na malých dolech, pouze velkokapitálové společnosti mohly zajišťovat systematické 

dolování.  Nové doly založené v letech 1870-1890 více investovaly do mechanizace a tak 

malé šachty postupně zanikaly. Před koncem 19. století se hnědé uhlí stalo ještě žádanější 

surovinou,     a to v chemickém průmyslu, a právě nyní se objevil zájem o velmi čisté          

a snadno dostupné ložiska uhlí na ústecku. Stále většího podílu na těžbě přitom dosahovaly 

povrchové lomy, které postupně zcela neúprosně převzaly vedoucí úlohu v celém 

severočeském revíru.      Ve 20. století  zde dochází k rozvoji průmyslu. Důsledkem bylo 

zvyšování těžby hnědého uhlí  pro potřeby průmyslové výroby, která potřebovala stále více 

energie.                      Před  2. světovou válkou bylo v provozu na ústecko-teplicku asi 10 

hnědouhelných dolů. Těžba probíhala formou hlubinného dobývání. Lomové dobývání     

se provádělo jen v okrajových částech ložisek.                                       

[29] 

Mezníkem ve způsobu dobývání byl ale zřejmě rok 1943. Tehdejší vlastník 

severočeských dolů, společnost Reichswerke Aktiengesellschaft für Berg                         

und Hüttenbetrieb Herman Göring, produkující ročně 20 milionů tun, hledala způsob,      

jak v nepříznivé ekonomické situaci získat ještě více. Místem experimentu se stala menší 

separátní pánvička u Lochočic (sama obec později zmizela pod vnější výsypkou 
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chabařovického lomu). Speciálně konstruované rypadlo zde mělo za úkol pánvičku zcela 

zbavit uhlí, které se tu předtím dobývalo jen hlubinně dvěma malými šachtami.            [4] 

            V poválečném období se však začala těžba hnědého uhlí prudce zvyšovat. Rostla 

v podstatě za každé pětileté plánovací období o více než 10 mil. tun. V roce 1946 byl 

vydán statut národních průmyslových podniků. Na podkladě tohoto statutu byly ustaveny 

Severočeské hnědouhelné doly, národní podnik Most, pod jejichž správou byla 

organizována většina důlních podniků. K 1.1.1957 byly bez likvidace zrušeny                    

(tzv. Výměrem Ministerstva paliv)  národní podniky důl Milada a důl Gustav přičemž 

jejich veškerý majetek byl převeden do správy SHR - důl Prokop Holý, národní podnik 

Tuchomyšl. (Součástí SHR byly i doly Prokop Holý a důl 5. květen.) V roce 1958 byl        

na základě výměru Ministerstva paliv změněn název národního podniku na SHR - důl 

Antonín Zápotocký, národní podnik Užín.             [29,3] 

            Po roce 1945 existovaly v ústecko-chabařovické oblasti 4 hlubinné doly (Albert, 

Alžběta, Milada II a Kateřina).  Od počátku 50. let však sílil tlak na efektivnější těžbu 

povrchovou – postupně byly založeny menší lomy Petri (východní okraj Chabařovic),        

5. květen (Trmice) a Barbora III, která postupovala směrem od Trmic na Tuchomyšl. 

Následné otevření dolu A. Zápotocký však vedlo k tomu, že bylo z mapy vymazáno 

několik menších obcí a oblast tzv. Všebořického laloku západně od Ústí byla zničena. 

Tlaková plynárna, která stála u jižního okraje lomu, fungovala 30 let. Provoz plynárny měl 

být původně ukončen s vytěžením dolu Zápotocký, avšak rozhodlo se jinak. V okolí 

Tuchomyšle a Vyklic bylo totiž stejně kvalitní zplynovatelné uhlí, jako v původní lokalitě. 

Rychlý postup Barbory k západu ale vyvolal otázku co dále. Hlubinný důl Prokop Holý 

(býv. Albert) v obci Tuchomyšl nemohl modernímu způsobu skrývky konkurovat, navíc 

stál v těsné blízkosti železniční tratě, která blokovala významné bilanční zásoby. Bylo tedy 

rozhodnuto otevřít nový velkolom Chabařovice a vystěhovat dalších šest obcí.        [7,10] 

           V 60. letech nastal částečný útlum hlubinného dobývání a v této oblasti  se začalo 

vlivem příznivých geologických podmínek prosazovat povrchové dobývání hnědého uhlí.  

Na všech dolech, které byly součástí podniku Palivový kombinát Ústí nad Labem, kromě 

dolu Prokop Holý, se těžilo formou povrchového dobývání. V roce 1968 byl předmět 

činnosti podniku palivový kombinát Ústí nad Labem rozšířen o výrobu tlakového plynu      

a vedlejších produktů z hnědého uhlí. S národním podnikem byla sloučena Tlaková 

plynárna a název byl změněn na SHR - Palivový kombinát Antonína Zápotockého, národní 
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podnik Užín. Hlavním odběratelem uhlí byla Tlaková plynárna, vybudovaná v přímém 

sousedství povrchového dolu A. Zápotocký. Dalšími odběrateli byly Teplárna Trmice         

a tepelné elektrárny. V provozech Tlakové plynárny se vyráběl mj. svítiplyn a vedlejší 

plynárenské produkty  jako je např.  čpavková voda,  dehet, kapalný kyslík,  kapalný dusík,  

fenolový a aromatický koncentrát.                   [29] 

 Převážná část těžby byla zajišťována velkolomovým způsobem, přičemž uhlí bylo 

spalováno většinou bez odsiřovacích zařízení s nedokonalými filtry. Důsledkem této 

koncentrace těžebního průmyslu a energetiky pak bylo neúnosně vysoké zatížení životního 

prostředí celých severních Čech. Po politicko-společenských změnách v roce 1989 vzrostlo 

ekologické povědomí obyvatel a zesílila činnost ekologických hnutí, prosazující radikální 

nápravu nepříznivého stavu životního prostředí v České republice, zvláště v severních 

Čechách. Klíčovým momentem se stal rok 1990 kdy po rychlé likvidaci obce Hrbovice         

a také části Chabařovic zesílily protesty občanů natolik, že česká vláda přijala v roce 1991 

rozhodnutí o útlumu českého hornictví, zejména uhelného. Důsledkem bylo vydání 

vládních usnesení o územně ekologických limitech těžby. Podkrušnohorských 

hnědouhelných pánví se týkají vládní usnesení, která blokují celkem 3,5 miliardy tun 

využitelných zásob hnědého uhlí. Pro lom v Chabařovicích se jedná konkrétně o usnesení 

č. 331/1991 které zde znamenalo zastavení těžby v dubnu 1997.             [2, 7] 

4.2.1  Historie Lomu Chabařovice 
Významným mezníkem ve vývoji Palivového kombinátu s.p., Ústí nad Labem byl 

rok 1977, kdy byla zahájena těžba v Lomu Chabařovice. Provedena byla rozsáhlá změna 

dobývacích prostorů rozdělením a sloučením ploch do výsledného dobývacího prostoru 

Chabařovice. Největším úkolem těžby a zároveň hlavním důvodem otvírky Lomu 

Chabařovice byla potřeba zajištění Tlakové plynárny v Užíně a Teplárny v Trmicích uhlím 

požadované kvality. Přebytek uhlí byl distribuován prostřednictvím vagónů ČSD              

do tepelných elektráren v republice a také ostatním odběratelům. Ostatní elektárny uhlí 

deponovaly  a vytvářely si z něj havarijní zásobu pro dobu inverzí. Uhlí z chabařovického 

lomu pro svůj bezkonkurenčně nejnižší obsah síry v České republice (0,35 %), jakož           

i ostatních karcinogenů, vyhovovalo nejlépe kritériím pro minimalizování zátěží životního 

prostředí     v době inverzí. V průběhu těžby bylo v chabařovickém lomu vytěženo celkem 

61,5 mil. t nízkosírnatého hnědého uhlí, 9,3 mil. m3 výklizových hmot a 256,1 mil. m3 

skrývky. Koncepce lomu byla velkostrojová. Při pásové dopravě o šíři 1200 a 1800 mm, 
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byly používány kolesová rypadlo KU 800 pro těžbu prvního a druhého řezu. Na třetím          

a čtvrtém řezu těžilo kráčivé korečkové rypadlo RK 5000. Další dvě korečková rypadla RK 

400 (obr.č.2) těžila na posledním prac. horizontu. Na výsypkách byly nasazeny zakladače 

ZP 2500, ZP 1500 a dva zakladače ZP 6600. Ohrožení při těžbě v lomu komplikovaly       

na více místech  ložiska narušené hlubinným dobýváním a také nezavalené důlní prostory. 

Tyto komplikace představovaly nebezpečí vzniku ohňů,  požárů, zápar, nebezpečí 

propadnutí aj.                      [29] 

 

 
Obr. č. 2, Odkliz nadložních zemin korečkovým rypadlem RK400 v roce 1990, [www.pku.cz] 

 

Chabařovický lom se od svého počátku potýkal také s nedostatkem výsypných 

prostorů. Vzhledem k podloží uhelné sloje s velkým úklonem nebylo možné u výchozu 

zakládat vnitřní výsypky. Již v roce 1968 byly zakládány první zeminy na Lochočickou 

výsypku. V letech 1989 až 1995 se zakladač přesunul z důvodu havarijního stavu             

do prostoru Žichlické výsypky. Provoz vnitřní výsypky byl ukončen v roce 2000, 

závěrečnou fází zasypáním dna zbytkové jámy. Již v uhelném lomu  se  vytěžené uhlí 

pomocí drtičů upravovalo na pasových linkách. Tím byla zajištěna optimální kusovitost 

uhlí a částečnou selekci uhlí – hlušina. Postup na chabařovickém lomu probíhal podle 

plánu až do roku 1988. V tomto roce  se těžba kriticky přiblížila k chabařovické ocelárně, 
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která měla být již zlikvidována. S cílem prodloužit životnost ocelárny bylo na základě 

žádosti tehdejšího vedení ocelárny rozhodnuto o zalomení porubní fronty. Lom dále 

postupoval    až do roku 1991 (obr.č.3), kdy bylo Usnesením vlády ČR rozhodnuto             

o zastavení Lomu Chabařovice.  

 
Obr. č. 3, Východní křídlo lomu Chabařovice v r.1990 , [www.pku.cz] 

 

Další vývoj je již poznamenán postupnou likvidací a útlumem. Rozhodnutí o ukončení 

těžby a likvidaci lomu Chabařovice ve svém důsledku kromě jiného znamenalo, že nebude 

vytěženo 128 mil. tun kvalitního nízkosirnatého uhlí a budou zlikvidovány základní 

prostředky v zůstatkové hodnotě 1 358 mil. Kč. V roce 1993 byl zpracován, předložen        

a následně MPO ČRy schválen Technický projekt likvidace a také sociální program Lomu 

Chabařovice I. V roce 1994 byl zahájen samotný útlum s využitím dotace ze státního 

rozpočtu. Při postupném omezování těžby uhlí a skrývky však i nadále zůstávala otevřená 

otázka způsobu likvidace samotné zbytkové jámy, kde v podstatě byly řešeny dvě varianty: 

mokrá a suchá. Situace byla velmi složitá, řešení značně náročné a hledání vyhovujících 

závěrů nesmírně obtížné. Na základě jednání "Sdružení pro revitalizaci území dotčeného 

těžbou Lomu Chabařovice" byla odsouhlasena varianta mokrá. Volba této varianty byla 

ovlivněna nejen nutností vybudování chybějící rekreační oblasti pro obyvatele Ústí         

nad Labem a okolní obce v území zdevastovaném dlouhodobou hornickou činností,                

ale i neúměrně vysokými náklady, které by bylo nutné vynaložit na zasypání jámy           
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do úrovně původního terénu. Útlum těžby a ostatních činností na chabařovickém lomu 

probíhal v souladu s přijatými závěry. V prosinci 1996 byl zastaveny další související 

provozy a od dubna 1997 taktéž skončilo těžení, zpracování  i odbyt uhlí. V březnu 2000 

(obr.č.4) došlo k zastavení posledního technologického celku s rypadlem KU 800,   DPD 

1800 mm a zakladačem ZP 6600, který ve zbytkové jámě lomu zajišťoval zasypání 

zeminou v souladu se schváleným plánem likvidace a příslušnými dodatky. Zastavovaná 

těžební technologie, včetně prostředků pomocné mechanizace, nemovitosti, materiál, 

náhradní díly na velkostroje, pasová doprava apod. byly nabízeny důlním společnostem     

a ostatním zájemcům. Těžební technologie, včetně nabízených náhradních dílů,                  

o které nebyl projeven zájem, byla fyzicky zlikvidována. V současnosti probíhá 

rekultivační činnost PKÚ s.p., řízená podle tzv. Generelu rekultivací do ukončení 

komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, s.p. Tento dokument byl 

schválen rozhodnutím MŽP ČR ze dne 14.4.1999.              

[29] 

 

 
Obr. č. 4, Zbytková jáma lomu Chabařovice po zasypání dna a utěsnění uhelného sloje zeminou  v r.2000   

a vyklizení těžební technologie , [www.pku.cz] 
 

V roce 2001 rozhodla vláda ČR o uvolnění finančních prostředků (15 miliard Kč) 

pro sanaci, rekultivaci a revitalizaci území severozápadních Čech pro vyřešení 

ekologických škod, které vznikly před privatizací těžebních hnědouhelných společností. 

Protože  v chabařovickém lomu byla těžební činnost předčasně ukončena usnesením 

vlády,  nebyla vytvořena dostatečná rezerva a  velká část prací se financuje z těchto 

prostředků.                                                                                                                      [22] 
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Pro konkrétní představu nákladů uvádím v tabulce ekonomické náročnosti 

rekultivace v časovém rozlišení (tab.č.1) 
 

 
tab. č. 1:   Ekonomická náročnost rekultivací v daném území,  v časovém rozlišení 

Západní svahy 9,3 2004 2015
Severní svahy I 29,9 2004 2015
Plochy pro rekreační využití                   57,6 2005 2016
Východní svahy                                      33,6 2004 2016
Depo titaničitých jílů 14,9 2008 2019
Uhelné depo                                         11,1 2005 2016
Vnitřní výsypka II. etapa                          148,8 2004 2015
Severní svahy II                                  60,5 2006 2017
Území nad plavištěm Teplárny 17,0 2010 2021
Jezero zbytk. jámy - napouštění 247,2 2003 2010
Převed. vody z jezera do Bíliny 2004 2015
Opevnění břehů protiabraz. op. 2004 2006
Sanace sev. svahů II - záp. část 2003 2004
Sanace sev. svahů II - vých. č. 2003 2004
Sanace sev. svahů II - střední č. 2004 2005
Propojovací objekt do stařin 2004 2008
Monitoring vod 2004 2015
Monitoring geomechanický 2003 2012
Sanace sedání výsyp. a zátrhů 2003 2012
Sanace svahů Rabenov 2005 2016
celkem 629,8

realizace od - do

1 418,719

výměra 
[ha] náklady [Kč]

20,500
7,200

55,000
81,707

71,000
62,410

151,731
9,500

59,773
91,111
34,902

212,631

31,314
28,991

197,733
90,000

14,570
66,200
89,161
43,285

 
 

      [23] 

 

4.3  Charakteristika přilehlé skládky odpadů Chabařovice 

 4.3.1  Základní údaje o lokalitě 
 Zájmovou lokalitou je areál skládky odpadů v Chabařovicích (obr.č.5). Tato 

skládka se nachází cca 5 km západně od města Ústí nad Labem, na jihovýchodním okraji 

obce Chabařovice  (v katastrálních územích Chabařovice a Tuchomyšl) na území bývalých 

dolů.  

Skládka se nachází při levé straně silnice č. II/253 ve směru od Ústí nad Labem – 

Chabařovice, vedle bývalého hnědouhelného lomu Chabařovice.  

Celková rozloha areálu skládky je cca 40,5 ha, z čehož je přibližně 30 ha rozloha 

vlastního skládkového tělesa. Celý areál byl v průběhu skladování i po ukončení 

skladování oplocen. Zhruba 400 m jižně od skládky začíná rekultivované území lomu 
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Chabařovice. Ploch po zemnících a po provedených dekontaminacích okolních pozemků, 

na kterých byly provedeny rekultivační práce je cca 16 hektarů. 

 

 
         Obr.č.5: Zájmová oblast -  sanovaná skládka odpadů Chabařovice, foto L.Kukačka,                           

č.87, r.2008, str. 665, [www.vesmir.cz] 

 4.3.2  Historie skládky   
  Skládka Chabařovice byla založena v r. 1908 na vysoké vrstvě jílového podloží, 

pod kterou leží v hloubce 60-70 m vrstva hnědého uhlí s nízkým obsahem síry 0,4 – 0,8 %. 

Uhlí bylo v minulosti dobýváno hlubinným způsobem pod prostorem skládky. Ze začátku 

byla na skládku vyvážena škvára a popílek, později i veškerý chemický odpad z činnosti 

Spolku pro chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem, především z výroby organických 

barviv a polotovarů, pryskyřic, žíravých louhů, anorganických kyselin a solí. Uprostřed 

skládky byla vytvořena laguna o ploše 8500 m² s maximální hloubkou 20m, kde objem 

tekutých kalů je odhadován na 120 000 m³. Od roku 1978 se začalo skládky používat pro 

skladování sudů s „hexou“ (odpad s obsahem 60% hexachlorbenzenu), které se skladují 

odděleně pouze na jednom místě. Na skládce je uloženo v 6 i více vrstvách 40 000 sudů    

(8 000 tun), které jsou zasypány odpadní sádrou. Chemických odpadů na skládce je 

složeno  cca  770 000 m³  a celkový objem všech odpadů uložených na skládce byl cca 3,9 

mil. tun. Celková plocha skládky zaujímala přibližně 230 000 m², s výškou 30-50 m. 

Ukončení činnosti skladování proběhlo po uvedení provozu nově vybudovaných skládek 

toxického  a průmyslového odpadu  v lokalitě Všebořice.                  [18] 
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Původně na začátku minulého století byla skládka využívána jako výsypka 

popelovin a škváru z průmyslových závodů v okolí Ústí nad Labem. Zemník, ze kterého 

byly těženy sprašové hlíny a podložní tercierní jíly pro cihlářskou a keramickou výrobu, 

byl postupně zaplněn statisíci kubických metrů inertních, ale i značně nebezpečných 

odpadů. Detailní informace o uložených odpadech deponovaných po dobu životnosti 

skládky jsou však nedostupné, zcela chybí například údaje z 20. – 40. let minulého století. 

Kolem r. 1950 byla část skládky popelovin odtěžena a použita pro výstavbu v povrchových 

dolech. Odtěžením vznikla deprese (Kalová laguna), kam byl ukládán heterogenní 

chemický odpad. Na území se vytvořily dva propojené průsakové rybníky, do kterých 

pramenily vývěry z tělesa skládky a následně odcházely výpustí do tzv. bažiny.  

Skládkování bylo ukončeno v r. 1993, přičemž 9.12.1992 vydala vláda České 

republiky Usnesení k návrhu řešení problematiky skládky Chabařovice.  

4.3.3  Sanace skládky Chabařovice  
Po dlouhém období průzkumů, variantních řešení způsobu asanace a dvou 

výběrových řízeních se po více než desetiletém úsilí vlastníka skládky, státních                   

a samosprávných orgánů, přikročilo k vlastním asanačním pracím. Investorem asanace je   

v rámci privatizace státního majetku a s ní spojenými nápravami starých ekologických 

zátěží Fond národního majetku, vlastníkem skládky a zadavatelem asanace je Spolek         

pro chemickou a hutní výrobu, hlavním dodavatelem asanace je a. s. Metrostav.                

Při průzkumu tělesa skládky byla uvnitř skládkového materiálu zjištěna ohniska                

se zvýšenou teplotou, kde exotermickými reakcemi došlo k nárůstu teploty až k hodnotám 

okolo 80°C. O charakteru vod, které vytékaly ze skládky a volně se vlévaly do Ždírnického 

potoka, přítoku Bíliny a dále Labe, svědčí názvy záchytných nádrží – Zelený a Žlutý 

rybník. Po více než desetiletém úsilí  zúčastněných stran tedy dochází ke kompletní asanaci 

skládky. Jedná se např. o realizaci podzemních těsnicích stěn a obvodového drénu, 

stabilizaci nestabilních míst injektáží a dalších z hlediska bezchybné asanace skládky 

významných objektů. Sanace spočívala v izolaci tělesa pomocí jílového těsnění, podzemní 

těsnící stěny, včetně drenážního systému a krycího těsnícího systému tak, aby nedocházelo 

ke styku kontaminovaných skládkových vod se srážkovými. Zásady řešení asanace skládky 

vychází z postupů, při kterých materiály, které se nacházejí na skládce, nebudou odváženy 

mimo její areál. Principem byla úprava a stabilizace tvaru tělesa skládky, zajištění ohnisek 

exotermických jevů uvnitř skládky, řízený odvod povrchových vod systémem 
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odvodňovacích příkopů, řízený sběr a odvod podzemních vod ze skládky vnitřním 

obvodovým drénem, úprava všech vod před vypuštěním do vodoteče, zamezení kontaktu 

okolního geologického prostředí s tělesem skládky a kontaminovaným podložím podzemní 

těsnicí stěnou a také zatěsnění  povrchu tělesa skládky kombinací minerálního a fóliového 

těsnění. Konečnou úpravou povrchu je jeho rekultivace do podoby volně rostoucího 

lesoparku s akumulačními nádržemi na srážkovou vodu odvedenou z povrchu skládky. 

Největším nepřítelem při realizaci podzemní těsnicí stěny bylo počasí. Většina prací          

se prováděla během podzimních a zimních měsíců z pracovní plochy, jejímž podkladem 

byly jíly a sprašové hlíny. Ty se vlivem srážek rozbředaly do takového stavu, že se těžká 

technika bořila až po vršek pásů a  zejména ve skloněných úsecích se jen s obtížemi 

prodírala k dalšímu úseku těžby. S odvozem výkopku měly problémy i terénní nákladní 

automobily. Střídání srážek, mrazů a oblevy způsobovalo takové rozbřednutí základové 

půdy, že docházelo k deformacím a zabořování již hotových vodicích zídek do rozměklých 

zemin. Těsnicí směs se vyráběla v zateplené centrální výrobně, nesnadné během zimy bylo 

i udržování rozvodů směsi o délce blížící se jednomu kilometru.                      [1] 

 Následovala stabilizace injektáží a opatření proti vnitřnímu hoření. Na skládce byla 

vytipována místa, která jsou jednak geotechnicky nestabilní – sesuvné oblasti okrajů tělesa 

skládky, ve kterých jsou ve svazích uloženy volně sypané sudy a další obaly překryté 

pouze tenkou vrstvou zeminy hrozící svahovými pohyby – a dále místa, na nichž je 

předpoklad nadměrných deformací povrchu vlivem postupného sedání tělesa skládky         

a plochy, pod kterými byly zjištěny exotermické jevy. Na celkem pěti polích se realizovaly 

svislé a šikmé vrty vyplňované nízkotlakou injektáží jílopopílkovou injekční směsí.          

V nestabilních plochách je část vrtů osazena ocelovou výztuží tvořenou žebírkovou ocelí 

profilu 32 mm. Z celkové výměry 12 966 m vrtů a spotřeby injekčních hmot zhruba 27 

tisíc m³ bylo do konce května realizováno 4 500 m vrtů při průměrné spotřebě 1,5 m³     

na běžný metr vrtu. Součástí stabilizačních opatření byla sanace již existujících otevřených 

trhlin v tělese skládky, které byly sanovány zalitím samotvrdnoucí suspenzí v celkovém 

objemu 3 500 m³. Obvodový drén je vybudován podél podzemní stěny a slouží k odvodu 

skládkových vod k čerpacím jímkám, ze kterých budou skládkové vody přečerpány            

k úpravě před vypuštěním do vodoteče. Drén je projektován jako francouzský se sběrnou 

perforovanou drenážní trubkou na dně a s drenážním zásypem z kameniva. Drén byl 

zhotoven v otevřeném výkopu, paženém velkoplošným bedněním. Část trasy, která je 
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budována v hloubkách přes 4,5 m, vyžaduje speciální zajištění stability stěn výkopu 

pomocí beraněných štětových stěn, které jsou opět rozpírány velkoplošným bedněním. 

Protože je drén zhotovován v bezprostřední blízkosti již realizované podzemní těsnicí 

stěny, je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nebyla výstavbou drénu porušena její 

vodotěsnost.  V roce 2001 byla výstavba drénu v plném běhu a z jeho celkové délky 2 140 

m při průměrné hloubce 5,5 m bylo realizováno asi 1 700 m. Součástí drénu jsou čerpací 

jímky skládkových vod, které jsou zbudovány ve stavebních jamách pažených beraněnými 

štětovými stěnami.                                    [1] 

 Dalšími nezanedbatelnými objekty, které byly při asanaci skládky realizovány, 

jsou vrtané štěrkové drény odvodňující podloží sanované laguny skládky, vnější 

odvodňovací drén sloužící k odvodu srážkových vod a povrchových vod z okolí skládky, 

pilotové založení provozní budovy a vrty čerpací stanice skládkových vod. Ochranná 

opatření vyplývající z charakteru skládky se odrážela i na organizaci a zvláštních 

opatřeních při provádění všech realizovaných prací, vedoucích k zajištění ochrany zdraví 

pracovníků. Celý areál skládky byl rozdělen do tří zón podle nebezpečnosti možného 

zasažení pracovníků nebezpečnými zplodinami unikajícími ze skládky, případně vznícení 

při zásazích do tělesa skládky. V jednotlivých zónách byl přesně stanoven povolený 

způsob práce, použití osobních ochranných prostředků včetně respirátorů a plynových 

masek; definován byl pohyb a doba pobytu pracovníků, zakázáno zde bylo pít, jíst a kouřit. 

Při těžbě podzemní stěny i vrtání injekčních vrtů byla nepřetržitě monitorována kvalita 

ovzduší a vyhodnocováno složení plynů vystupujících z vrtů. K zamezení 

nekontrolovatelných úniků plynů a vznícení skládky byla do prováděcího projektu přijata 

navržená technologie vrtání pod těžkým výplachem, který tvoří používaná injekční směs. 

Přes všechna tato opatření však docházelo k překračování povolených limitů koncentrací 

škodlivin a práce musely být přerušovány na dobu nezbytně nutnou k odvětrání 

nebezpečných látek, zejména při navrtání sudů se zbytky chemikálií. I tyto skutečnosti 

kladly zvýšené nároky na řízení prací a disciplínu všech řídících pracovníků i dělníků, kteří 

se na prováděných pracích podíleli.                        [1] 

V roce 2002 došlo v průběhu stavby “Stáčení skládkových vod” k sesuvu severních 

svahů skládky, v r. 2003 probíhaly zabezpečovací práce a v r. 2004 byl vypracován projekt 

na sanaci severních svahů skládky. Následně bylo dokončeno stáčecí místo skládkových 

vod, které jsou odváženy do ČOV Neštěmice a byla zahájena projekční příprava                 
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k možnosti napojení areálu skládky na městskou kanalizační síť, která je budována v rámci 

napojení města Chabařovice na ČOV Neštěmice. 

V  roce 2007 byla dokončena celá sanace skládky a proběhla její kolaudace.           

V červenci r. 2007 byla skládka převzata Spolchemií a.s., která se tak stala provozovatelem 

asanované skládky. Povrchové (srážkové) vody jsou systémem povrchových příkopů 

akumulovány ve víceúčelové nádrži a přebytečné povrchové vody jsou odváděny 

kanalizační přípojkou do zatrubněné části Ždírnického potoka ve smyslu rozhodnutí OŽP 

Magistrátu města Ústí n. L. Na celém skládkovém tělese a jeho předpolí probíhala 

předepsaná pěstební péče. Po dokončené technické rekultivaci zemníku probíhaly 

předepsané cykly biologické rekultivace. Nadále probíhal postasanační a kontrolní 

stabilitní geotechnický monitoring, ukončení monitoringu bylo stanoveno na konec roku 

2008.  

Od počátku roku 2008 byl areál asanované uzavřené skládky provozován 

Spolchemií v rozsahu návrhu provozního řádu, který byl následně schválen rozhodnutím 

Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 20.8.2008. Na celém skládkovém tělese a jeho 

předpolí probíhala v roce 2008 předepsaná pěstební péče. Po dokončené technické 

rekultivaci zemníku probíhaly předepsané cykly biologické rekultivace. V roce 2008 

nebyly vody z areálu skládky, které vznikají při provozování vodního hospodářství, 

vypouštěny do povrchových vod ani nebyly odváženy jako odpad k odstranění. Skládkové 

vody jsou akumulovány v akumulačních nádržích a v případě potřeby mohou být odváženy 

autocisternami do ČOV Neštěmice.                  [19, 20] 

Poslední chemické rozbory vody a půdy ze sond skládky odpadu v Chabařovicích 

mluví jasně. Skládka prošla sanací a nyní už je bezpečná. Tvrdí to zástupci firmy 

Metrostav, která sanaci prováděla. Chabařovická skládka má naštěstí jílovité podloží, takže 

toxické látky hlouběji nepronikly a mohly být odtěženy spolu s kontaminovanou zeminou.  

                           

Sanace skládky Chabařovice byla důležitým krokem pro rekultivaci celého území 

Chabařovic, které je zatíženo jak těžbou uhlí, tak zároveň skladováním různých odpadů. 

Pro rekultivaci lomu Chabařovice, který po dokončení rekultivačních prací bude sloužit 

především k rekreačním účelům,  je vzhledem k blízkosti zájmových oblastí,  zajištění 

stability tělesa skládky velmi významné. 
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5.      VLIV DŮLNÍ ČINNOSTI  NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OBYVATELE                   
         REGIONU 
 

5.1  Znečištění ovzduší a vliv těžby na krajinu 

Území zájmové oblasti je postiženo změnami georeliéfu. Byly zde vytvořeny 

rozsáhlé deprese po vytěžených zeminách a ty jsou zaplavovány. Postup lomů si vyžádal 

likvidace sídelních struktur a technické infrastruktury. Na Ústecku bylo zbouráno několik 

obcí a mnoho obyvatel bylo tedy vystěhováno. Kromě rodinných usedlostí bylo nenávratně 

odstraněno také několik církevních staveb. 

Rozsáhlé změny prodělala hydrografická síť a hydrogeologický režim podzemních 

vod. Původní vodní nádrže v dobývacích prostorech zmizely a byly nahrazeny novými      

na místech mimo těžená území. Regulace hladiny podzemních vod v území důlní činnosti, 

je prováděna trvale, pomocí sítě čerpacích stanic. Negativním vlivem při důlní činnosti 

byla dále hlučnost technologických těžebních mechanismů, prašnost v období sucha            

a emise z hořících slojí.  

Za nezvratné změny způsobené těžbou v minulosti můžeme považovat také tvar 

povrchu, tedy různé poklesové kotliny a propadliny, změny reliéfu, které vyvolávají           

a urychlují erozi. Byly narušeny původní biocentra a biokoridory. nastaly změny                

v přírodních poměrech např.destrukce lesních porostů. A s tím tedy také souvisí 

dlouhodobé zábory pozemků a degradace půd.       [2] 

Při povrchové těžbě se předpokládá větší vliv na krajinu než u hlubinné těžby, 

avšak vliv u hlubinné těžby je skrytý v podzemí a někdy se může projevit ve formě 

poklesů. Vlivem těchto poklesů roste vliv hlubinné těžby na krajinu v okolí. Těžbou je tedy 

ovlivněna litosféra (změna reliéfu území, vznik antropogenních novotvarů), pedosféra 

(destrukce půdy záborem, destrukce půdy vnější výsypkou, degradace půdy v okolí lomu, 

zamokření půdy, kontaminace vzduchem  a vodou) , ale také hydrosféra (celkové ovlivnění 

vodního režimu v krajině, zánik přirozených vodotečí, jiné odtokové poměry, zhoršení 

kvality vod, snížení hladiny spodních vod v okolí lomu). 

Znečištění ovzduší bylo v minulosti v daném území opravdu alarmující,                

ale vzhledem k ukončení těžby se limity emisí snížily. Velkým zdrojem znečištění byly 

komplexy výsypek  a s tím související tuhé látky, jako zdroje prašnosti. Zároveň bylo okolí 

obtěžováno nepříjemných zápachem, neboť ohně a zápary produkovaly také uhlovodíky. 
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Mezi hlavní zdroje znečištění považujeme plynné emise z průmyslových zdrojů, 

nyní se však již vzhledem k modernizaci kotelen zdají zanedbatelné. Také chabařovická 

ocelárna (přímo u hrany lomu v zájmovém území) nemá na znečištění ovzduší velký vliv. 

Ke znečištění ovzduší však přispívá kotelna v nedalekých Hrbovicích, která spaluje 

svítiplyn a teplárna Dalkia a.s. Paradoxně se také po ukončení těžby nízkosirnatého uhlí 

v Chabařovicích  začalo používat uhlí z jiných velkolomů s větším obsahem síry                 

a popelovin, a domácnosti, které používají tuhé palivo znečišťují svými zápary životní 

prostředí.  

V oblasti životního prostředí lze při obnově krajiny po těžbě považovat                     

za nepostradelnou biologickou rozmanitost a úspěšnost obnovy lokality při vytváření 

dlouhodobě funkčních ekosystémů na plochách přímo narušených těžbou (zbytkové jámy, 

výsypky). Dále je důležité posílení funkce ekosystémů na plochách nepřímo ovlivněných 

těžbou a na další navazující nenarušenou krajinu. Současně s tím také vytváření podmínek 

pro obnovu malého hydrologického cyklu v postižených oblastech zvyšováním retenčních 

a akumulačních schopností krajiny. Základem by měla být revitalizace niv vodních toků, 

zakládání vodních ploch, mokřadů a jejich relativně rovnoměrné rozmístění v krajině.      

Při navrhování opatření pro obnovu funkce krajiny je třeba zohlednit prognózy vývoje 

klimatu při definování kvalitativních parametrů nově zakládaných ekosystémů. Jednou                   

ze základních zásad obnovy krajiny po těžbě by měla být ochrana a obnova původních         

a tvorba zcela nových estetických hodnot. Nová krajina by měla být ve výsledku 

charakterizována zvýšenou estetickou hodnotou.              [16] 

 

 

5.2  Dotazník a názory obyvatel dotčeného území  

Součástí mého terénního výzkumu bylo vytvoření dotazníku (příloha č.10),            

ve kterém jsem položil otázky obyvatelům Chabařovicka a snažil jsem se zjistit názory     

na komplexní problematiku rekultivačních prací, včetně názorů na přínos hydrické 

rekultivace zbytkové jámy.  

Dotazník jsem vyhotovil ve 100 kopiích, přičemž byl k dispozici na Obecním úřadě 

v Chabařovicích a Městské policii v Chabařovicích. Tato dvě místa sloužila také jako 
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sběrná místa. V dotazníku byl uveden kontakt na mou osobu v případě potřebných dotazů. 

Ze sta dotazníků bylo odevzdáno 66 dotazníků, které byly řádně vyplněny1.  

Jednoznačně z dotazníku vyplývá, že obyvatelé jsou spokojeni s ukončením těžby 

uhlí. S očekáváním přínosu z jezera Milada již však není sjednocený názor, minimálně      

ve třetině z odevzdaných dotazníků bylo uvedeno, že dotazovatel neví, co má 

v budoucnosti očekávat. Další dvě třetiny se však výslovně na ukončení rekultivačních 

prací těší a očekávají přínos, ať již ekonomický, tak rekreační. Domnívají se, že jezero 

Milada bude pro obec přínosem a nijak se necítí omezení probíhajícími rekultivačními 

pracemi.  

Odpovědi týkající se sanace skládky v Chabařovicích byly však i negativní. 

Polovina respondentů (většinou nad 50 let věku) se domnívá, že by chemická skládka 

mohla v budoucnosti vadit jezeru a také nejsou přesvědčeni o tom, že skládka byla 

sanována v souladu s vypracovanými studiemi.  

Samozřejmě se jedná o názory týkají se laické veřejnosti, avšak i tato veřejnost je 

součástí obnovy vytěženého území a jejich názory vypovídají o přístupu k nové krajině 

v budoucnosti.  

Zvolený projekt hydrické rekultivace a následné revitalizace přilehlého okolí 

vychází z již výše uvedeného využívání území. Poloha tohoto lomu v blízkosti velkých 

měst (Ústí n. L. a Teplice), blízkost dálnice D8 také jistě přiláká řadu návštěvníků 

tuzemských, ale rovněž ze zahraničí. Pokud se pro všechny výše uvedené plány podaří 

zajistit nezbytné finanční prostředky, vznikne v těsném sousedství města Ústí nad Labem 

ojedinělé jezero sloužící k  rekreaci a sportovnímu vyžití obyvatel z místních i z ostatních 

měst. Další přínos pro region by mohl být v oblasti sociálně ekonomické, a to konkrétně 

navýšením zaměstnanosti při činnostech, které souvisí se sportovně rekreačními aktivitami, 

zvláště v oblasti služeb. 

 

 

  

 

 

 

                                                        
1 Uloženo v archivu autora. 
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6.     MOŽNOSTI  REKULTIVACE – ZAHLAZENÍ TĚŽEBNÍ ČINNOSTI 
 

Proměny krajiny po těžební činnosti se projevují především: Geomorfologickou 

proměnou území vznikem nového reliéfu a jeho postupnou transformací – přesunem 

těžených odklizových hmot z lomových jam na vnější výsypky či odvaly. Těžbou, 

přepravou a zakládáním odklizových hmot vznikají až i výrazně odlišné stratigrafické 

poměry spočívající ve změnách petrografických, fyzikálně-chemických, fyzikálně-

mechanických a technologických vlastnostech ukládaných hmot do nově vznikajících 

recentních útvarů v daném území. Jsou výrazně narušeny hydrogeologické poměry 

především v subsystémech podzemních vod a hydrologické poměry území. Těžbou 

v předmětném území dochází k degradaci, někdy až k destrukci pedosféry. Lomová těžba 

ovlivňuje atmosféru a mikroklima území, hlavně kvalitu ovzduší úletem a rozletem 

prachových částic z rozsáhlých ploch z prostorů těžby ve vlastním lomu, z výsypek,              

odvalů a dopravních cest.  Je narušena i biosféra v subsystémech fytocenóz, zoocenóz 

včetně mikrobiálních cenóz.                    [9] 

 

6.1  Legislativa v oblasti  rekultivace 

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

ukládá těžaři zabezpečit sanaci území devastovaného těžbou. Sanací se podle tohoto 

zákona rozumí komplexní úprava území a územních struktur. Součástí sanace je                    

i rekultivace, prováděná podle zvláštních zákonů (zákon na ochranu zemědělského 

půdního fondu, lesní zákon, vodní zákon, zákon na ochranu přírody a krajiny a další). 

K těmto rekultivacím dochází již déle než 50 let. Za toto období rekultivace prošla 

vývojem, a to od původního ozeleňování pozemků, přes preferování hospodářského využití 

v zemědělské podobě k následné podobě lesnické rekultivace, která se objevuje po roce 

1990.  V současnosti se však rekultivace zaměřuje na koncepční a komplexní využití 

území. Hlavním cílem je obnova funkce krajiny narušené těžbou. Snahy jsou to vedle 

složky přírodní také sociálně ekonomické. Ve smyslu § 35 tzv. horního zákona je těžař 

povinen provádět na plochách, které byly narušeny těžbou, komplexní úpravu území           

a územních struktur (dobývací prostor, vnější výsypky, technologické plochy). Na tyto 

činnosti musí vytvářet finanční rezervu, kterou tvoří ve smyslu zákona č. 586/92 Sb.,          

o daních z příjmů, jako nákladovou položku. Rozsah prací, které je možno z této finanční 
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rezervy hradit je tím omezen, povinnosti podle tohoto zákona se netýkají ploch, které 

hornickou činností nebyly přímo dotčeny. Zabezpečit plnou obnovu funkce krajiny 

narušené hornickou činností tedy překračuje zákonnou povinnost těžaře. K obnově funkce 

těžbou narušené krajiny směřuje zejména usnesení vlády  č. 272/2002, k čerpání finančních 

prostředků určených pro řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 

hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Podle tohoto 

usnesení pracemi na odstraňování škod na životním prostředí, jejichž cílem je, s využitím 

sanačních a rekultivačních prací, revitalizace krajiny. Jde o soubor prací směřujících 

k tvorbě a obnově: 

 

a) lesních pozemků 

b) zemědělských pozemků 

c) vodních složek krajiny 

d) krajinné zeleně 

e) biokoridorů a biocenter 

f) území pro využití volného času 

g) ekologicky a přírodovědně orientovaných území 

h) stavebních pozemků. 
 

      [16] 
 
  

6.2  Krajina a rekultivace 

Jedním ze základních principů rekultivace krajiny po těžbě by měla být ochrana       

a obnova původních a tvorba zcela nových estetických hodnot. Nově vytvářená krajina       

by po provedené rekultivaci měla být charakterizována zvýšenou estetickou hodnotou. 

Rekultivační postupy by měly respektovat stávající pozitivní krajinné dominanty, vytvářet 

nové a současně eliminovat či alespoň vizuálně skrývat negativní krajinné dominanty.      

V  souladu  s   těmito  principy   by  měly   být   voleny   trasy    nových  silnic,   

cyklistických a turistických stezek apod. Obnova každé lokality by měla mít jasně 

definovaný motiv, nejčastěji krajinně-architektonický motiv (krajinářská kompozice, 

krajinná dominanta), duchovní motiv, rekreační motiv apod. 

V důsledku hornické činnosti, především pak prováděné velkoplošně povrchovým 

způsobem, dochází nejenom k devastaci krajiny a přírody, ale také k likvidaci osídlení,  
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zemědělských ploch, komunikací, vodotečí, některých historických i kulturních památek. 

Proto obnova funkce krajiny nemůže znamenat pouze naplňování její ekologické a krajinně 

estetické hodnoty, ale musí zajistit vhodné podmínky pro postupný návrat člověka 

v různých formách do území, desítky let využívaných jen pro těžbu uhlí a zakládání 

výsypek.  

Vzhledem k tomu, že vytěžená území nejsou a dlouhodobě nebudou z hlediska 

geomechaniky plně konsolidovaná, ale i proto, že vlastní proces rekultivace je 

dlouhodobou záležitostí (především z důvodu dosažení potřebného zapojení vegetace), 

rovněž jsou tato území převážně bez stabilního komunikačního napojení, je postupné 

osidlování rekultivovaných výsypek dlouhodobou záležitostí. 

Vývoj se v první fázi rekultivace odvíjí přes využívání uvedených území pro lidské 

aktivity směřující k využívání volného času, tzn. přípravu území pro rekreaci, oddych, pěší 

turistiku, cykloturistiku (případně i agroturistiku), sport, sportovní rybaření,                      

ale i pro poučení (naučné stezky, přírodní, kulturní a historické památky) a s tím vším 

spojené podnikatelské aktivity. Dominantní postavení v postrekultivačním využití území 

mají jistě jezera zbytkových jam po těžbě a jejich okolí. Předpokládá se, že tato jezera 

budou všestranně využívána, a to pro koupání, rekreaci a sport, sportovní rybaření na jedné 

straně a na druhé straně, že budou plnit se svým okolím i funkce ekologické a krajinně 

estetické. 

        [16] 
 

6.3  Etapy rekultivací 

Poslední desetiletí 20. století, po změně politicko-ekonomické formace, je možno 

z rekultivačních hledisek charakterizovat vyšší úrovní ekologizace, zmenšením 

byrokratických zásahů do koncepce a technologie rekultivačních prací, zdůrazněním 

komplexnosti rekultivací. Existuje však řada problémů, které je nutno v této oblasti rozvoje 

rekultivací řešit. Jedná se hlavně o aktualizaci legislativy v rekultivační činnosti, zajištění 

platnosti dlouhodobé koncepce, zajištění dostatku finančních prostředků pro rekultivace      

i po ukončení těžby, a to i za účasti státních prostředků k odstranění starých ekologických 

škod.                       [9] 

V území zájmu mé bakalářské práce se za ekologickou škodu dá považovat skládka 

v Chabařovicích, které jsem se věnoval v kapitole č. 4.3.  
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Etapa přípravná má funkci preventivní a optimalizační. Etapa se orientuje 

v projekční činnosti a dalších opatření při vytváření vhodných podmínek pro realizace 

následujících etap a fází rekultivačního cyklu.                [9] 

Etapa provozně-technologická je obdobím provozu skládek, odkladišť, elektráren, 

dolů apod. Tato fáze výrazně ovlivňuje rozsah a intenzitu devastace a výslednou 

efektivnost rekultivace. Proto je třeba dbát na selektivní odklízení zemin i na jejich 

tvarování. U skládek odpadu se může instalovat odplyňující zařízení.            [12] 

Etapa biotechnická tvoří již vlastní rekultivaci, která se dělí  na technickou                   

a biologickou. Technická rekultivace spočívá v terénních úpravách a zavážce zemin, 

v hydrotechnických opatřeních, v technické stabilizaci svahů a ve výstavbě komunikační 

sítě. Biologická rekultivace se dělí na zemědělskou, lesnickou a hydrickou rekultivaci. 

Následně jsou ukončeny všechny rekultivační práce.                      [9, 12] 

Etapa postrekultivační začíná předáním zrekultivovaných pozemků do následného 

užívání, ale pokračuje ve většině případů ve sledování vlivu na životní prostředí                

na vybudovaném monitorovacím zařízení. Úspěch rekultivací záleží na spojení poznatků 

biologických, ekologických, technických, hospodářských, politických, ekonomických           

a sociálních. Z toho vyplývá, že se dotýká více vědních oblastí a odborných oborů,              

a to na úrovni výzkumu, plánování, projekce a realizace. Cílem rekultivace je tedy obvykle 

vytvořit novou půdu, urychleně a kvalitně přeměnit devastované plochy tak, aby byly 

funkční zemědělsky, lesnicky, vodohospodářsky, rekreačně a ekologicky a začlenit 

uzavřené skládky, odkaliště a složiště do krajiny.                          [12] 

Pro představu uvádím tabulku nově zahájených rekultivací v zájmovém území, 

jedná se o rekultivace zemědělské,  lesnické,  vodní a ostatní. (tab. č. 2) 
 

tab.č. 2:  Nově zahajované rekultivace v daném území  2003-2012 [ha];                                   [23] 
ostatní

vč. park. celkem
Západní svahy 2004-15 8,5 0,8 9,3
Severní svahy 2004-15 24,3 5,7 29,9
Plochy pro rek.využ. 2005-16 28,6 19,6 9,4 57,6
Východní svahy 2004-16 3,5 20,4 9,6 33,6
Depo titaničitých jílů 2008-19 14,0 0,9 14,9
Uhelné depo 2005-16 5,3 5,8 11,1
Vnitřní výsypka II.et. 2004-15 19,9 87,5 8,5 32,9 148,8
Severní svahy II. 2006-17 2,3 58,1 60,5
Území nad plavištěm 2010-21 17,0 17,0
Jezero zbytk. jámy 2003-10 247,2 247,2
Celkem 54,3 254,7 255,7 65,1 629,8

vodnírealizace zeměděl. lesnické
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7.     JEZERO MILADA 
 

Základem rekultivace chabařovického lomu a komplexního koncepčního řešení 

sanace a je hydrický způsob rekultivace jeho zbytkové jámy, tzn. napuštění vodou. 

Napouštění bylo zahájeno 15.6.2001. Předpokládané ukončení napouštění jezera               

se předpokládá v roce 2011. Nejprve byl zvolen název Jezero Chabařovice, nyní se již 

používá název Jezero Milada. (obr.č.6)  

 
obr.č. 6:  Nově zahajované rekultivace v daném území  2003-2012 [ha], www.pku.cz 

 
Vzniklé jezero bude mít rozlohu cca 252,2 ha, průměrnou hloubku 15,5m                

a maximální hloubku 24,7 m. Objem vody v jezeru Milada bude představovat cca 35 mil. 

m3. V současné době je úroveň rozpracování rekultivačních prací značně pokročilá.         

Na velké části území byla již rekultivace dokončena, její významná část je rozpracována. 

„Vzhledem ke složitým hydrogeologickým podmínkám stařinového systému důlních vod 

bylo navrženo utěsnit vlastní jezero od těchto vod. Důvodem je ochrana základů některých 

staveb v Trmicích a Předlicích před vzdutou podzemní stařinovou vodou v případě 

ukončení jejího čerpání na jámě Kateřina v Modlanech a Franz Josef v Trmicích. Zároveň 

bylo navrženo vybudování uzavíratelného propojovacího objektu mezi stařinovým 

systémem a jezerem.  Toto umožní využít částečně i stařinovou vodu k napouštění jezera.“  

                    [23]
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7.1  Svazek obcí „Jezero Milada“ 

Dobrovolný svazek obcí byl založen 10.1.2006. Dle stanov je účelem založení 

Svazku hájit společné zájmy členských obcí, vytvářet organizační a materiální  podmínky 

pro řešení problémů, projektů a společných aktivit členských obcí v revitalizovaném území 

a také činnosti směřující k ochraně přírody. Sídlem svazku je Magistrát města Ústí nad 

Labem, členy svazku jsou zakládající města a obce, tj. Ústí nad Labem, Chabařovice, 

Trmice, Řehlovice a Modlany. Činnost svazku se dle stanov zaměřuje na tyto priority: 

a) revitalizace území a vybudování infrastruktury pro cestovní ruch 

b) rozvoj rekreace a turistického ruchu v revitalizovaném území 

c) společné aktivity v ochraně přírody a životního prostředí 

d) společná propagace členských obcí a marketingové aktivity směřující k rozvoji celé 

zájmové oblasti kolem jezera Milada.                          [27] 
 

7.2  Přínos jezera Milada 

 V okolí jezera (viz. obr. č. 7) budou vybudována četná sportoviště, turistické           

i cykloturistické stezky, místa pro procházky v parkových a lesoparkových objektech,        

ale     i prostory určené pro tichou rozptýlenou rekreaci. Současně bude nutno dobudovat 

potřebné příjezdní komunikace, včetně kapacitních parkovišť. Vzhledem k nutnosti, aby 

nově vzniklé jezero a jeho okolí plnilo i funkce ekologické, bude vhodné citlivě vyčlenit 

určitou část území pro tyto účely a v těchto místech omezit pohyb návštěvníků. Ke značně 

citlivému problému bude pravděpodobně patřit kvalita vody, zejména u takto relativně 

mělkého jezera. Příslušné trasy pro pěší turistiku a cykloturistiku se propojí s veřejnou sítí 

těchto tras  a umožní tak turistům nekomplikované spojení s ostatními významnými místy 

v regionu (naučné stezky, kulturní, historické a sakrální a technické památky, geologické     

a přírodní zvláštnosti, výhledy do okolí a další). Využití území revitalizovaného po těžbě 

není však jen záležitostí jezer zbytkových jam. Jedním ze základních přínosů je postupná 

obnova života i na ostatním území, především na rozsáhlých výsypkách. Prvořadá je však 

otázka konsolidace jednotlivých výsypkových těles. Pokud nebude příslušná výsypka 

dostatečně konsolidována, následně bude nutno výstavbu objektů provádět pouze 

z lehkých, opravitelných konstrukcí, nebo při náročném způsobu zakládání staveb. Proto je 

posuzování geomechanické stability výsypek a s tím postupně probíhající jejich 

konsolidace důležitou součástí tohoto procesu.  
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             Obr.č.7: Zájmová oblast -  Jezero Milada,  [www.jezeromilada.cz] 

 

Samotná rekultivace vyžaduje následně finanční prostředky na řádnou údržbu, 

zejména sečení travních porostů nebo jejich spásání. Lze  předpokládat, že v důsledku toho 

by se mohly objevit první zemědělsko-hospodářské objekty (farmy), a to buď na okraji 

výsypek nebo v jejich těsném sousedství, a s tím lze také očekávat rozvoj agroturistiky. 

Zdejší oblast by mohla znamenat netradiční rekreaci pro rodiny s dětmi, přičemž               

by rekultivované území bylo vhodné propojit také s územím, které nebylo dotčené těžbou 

v regionu. Bude jistě záležet na budoucím propojení a vybudování turistických tras, ať již 

plánovaných cyklotras, tak nových účelových komunikací pro přístup rekreantů 

s automobily. Očekává se, že postupem času celé revitalizované území bude sloužit             

i dalším aktivitám než čistě rekreačním. Možností je o další osidlování území. Vzhledem 

k tomu,    že se ale jedná o poddolovaná území, bude provádění staveb technicky náročné. 

Bude nutno pro stavby zajistit báňský posudek, na jehož základě stavební úřad určí 

podmínky pro výstavbu.                                        [16] 

 

 7.3  Plochy určené k rekreaci  

 

V severovýchodní části území přiléhajícího k jezeru se nachází část určená            

pro volný čas a rekreaci. V tomto území bude soustředěna největší část různých 

rekreačních aktivit. Plochy určené pro rekreaci v této části představují téměř 58 ha.  
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V rámci dalších aktivit se toto území dělí na tři plošiny s rozdílnými nadmořskými 

výškami. Tyto segmenty od sebe budou odděleny zalesněnými svahy: 

 Nejnižší část – ihned u samotného jezera o výměře cca 7,7 ha by měla být tato část 

využívána pro slunění a rovněž by měla sloužit jako vstup na udržované koupaliště. 

Rozloha tohoto koupaliště představuje cca 8 ha. Samotný prostor pro koupání bude 

vytvořen v zátoce, oddělen bude od samotného jezera ochrannou hrází (tzv. rozražeč vln), 

která bude vybudována v rámci vodohospodářské části. Pláže pro slunění budou upraveny 

v šířce cca 50m jako písčité, zbytek ploch bude zatravněný. Prostor pro koupání bude 

vysypán hrubším pískem s oblázky, písčitá pláž bude následně zasahovat i do přilehlé 

vody. Ochranná hráz v  délce 450m bude uprostřed přerušena z důvodu umožnění částečné 

výměny vody mezi zátokou a samotným jezerem. Dno jezera zde bude vysypáno hrubým 

kamenivem se záměrem omezení splachů písku ze zátoky do hlubokého jezera. 

Střední část o výměře cca 9,2ha bude určena pro vybudování sportovního areálu. 

Předpokládá se vybudování soustavy sportovišť pro různé druhy sportů (např. košíková 

volejbal, plážový volejbal, minigolf, tenis, a jiné sporty; dětská hřiště a atrakce pro děti). 

Každá část sportoviště bude od ostatních oddělena pásem zeleně (část lesní rekultivace). 

Součástí tohoto sportovního areálu bude také několik sociálních zařízení.  

Nejvyšší část  bude určena výhradně pro technické zázemí. V této části budou 

vybudována stravovací zařízení, ubytovací zařízení, campingový tábor, parkoviště, 

vyústění příjezdových komunikací a cyklostezky. Zároveň se předpokládá, že na ploše        

o rozloze 10,6ha bude dostatek možností pro podnikatelské aktivity. Bude zde napojena 

kanalizace, na okraj území bude přivedena voda a elektrická energie. Tato část také bude 

centrální komunikací napojena na veřejnou komunikaci Ústí n.L. – Chabařovice. Na ploše 

3ha bude vybudováno centrální parkoviště pro cca 900 automobilů.   

  Část určená pro rekreační a sportovní aktivity bude s výjimkou jezera v jižním 

území hraničit s prostorem, kde bude provedena lesnická rekultivace (lesní porosty             

a lesopark) – koncipováno jako odpočinková zóna (představuje celkem cca 19 ha). 

Konkrétní využití jednotlivých ploch bude dále předmětem podnikatelských aktivit.  

            

7.3.1  Východní rekreační část (bývalé uhelné depo, depo titaničitých jílů) 
Také území na východě vznikajícího jezera bude  upraveno pro sportovní                 

a rekreační činnost, přičemž zde budou preferovány vodní sporty. V přirozeně vzniklém 
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zálivu (v jihovýchodní části jezera), který bude chráněn před vlnobitím, bude účelný 

prostor pro kotvení lodí (sportovní lodě,  pramice, plachetnice). Na břehu v příslušné části 

na ploše 7,7 ha bude vybudováno technické zázemí pro vodní aktivity (opravny a úschovny 

lodí, loděnice atd). V těchto místech bude napojena také komunikace, která  umožní 

příjezd vozidel jak od Trmic, tak také z dálnice D8. U příjezdní komunikace by mělo být 

rovněž vybudováno dostatečně dimenzované parkoviště (cca 300 vozidel). U tohoto 

prostoru by měla být zřízena i menší pláž. Koupání bude však, s ohledem na hloubku 

jezera v tomto místě, určeno jen pro plavce. Přístup do vody pro plavce bude povolen jen 

přes přizpůsobené opevnění břehu.        

7.3.2  Severozápadní území – technické zázemí 
Návštěvníci ve směru od Teplic budou přijíždět k severozápadní části jezera,       

kde bude  parkoviště,  sociální zařízení a objekty pro občerstvení. V rámci revitalizace      

by měl být zabezpečen přívod vody, elektrické energie a území odkanalizováno.  

7.3.3  Cyklostezky 
Komunikace zřízené jako cyklostezky budou mít rekreační přínos, které budou 

sloužit také jako trasy pro pěší turistiku.  Některé cyklostezky budou vybudovány jako 

travnaté po části obvodu jezera, další cyklostezky budou vybudovány v prostoru výsypek. 

Propojením stávajících cyklotras (obr. č. 8), které byly již v minulosti vybudovány svazem 

českých turistů, se přes území chabařovického lomu umožní návštěva míst Českého 

Středohoří se zajímavými výhledy po okolí.  
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Obr. č.8: Mapa cyklostezek v zájmovém území [www.jezeromilada.cz] 

 

Cyklotrasa č. 3009 (Vilemín – Černá louka) vyznačená a otevřená již v roce 2006   

si kladla za úkol seznámit návštěvníky s oblastí, která se z hnědouhelného dolu stává 

územím pro oddech a rekreaci. Ze sedla kola zde mohou návštěvníci sledovat procesy, 

které navrací krajině vegetaci a činí z ní prostředí pro lidi. Aktivní cyklisté a turisté si zde 

určitě najdou spoustu malebných a zajímavých míst 

Na tuto trasu se dá napojit v obcích Habří, Suché, Roudníky a Chabařovice              

u ocelárny.  Jednotlivé cyklostezky povedou po celém zájmovém území. 

Aby se veřejnost dočkala nových rekreačních ploch před termínem úplného 

dokončení projektu, schválili v závěru r. 2005 státní podnik PKÚ a Svazek obcí jezero 

Milada, program postupného uvolňování dílčích částí tohoto území pro účely sportu            

a rekreace. Prvním významným krokem je otevření cyklotrasy s označením 3009 - 3009A 

– 3009B. Tak se propojila již vybudovaná cyklotrasa v Chabařovicích s cyklotrasou 

Přemysla Oráče č. 3071. Jde o první velké zpřístupnění doposud uzavřeného území pro 

širokou veřejnost, v rámci kterého bude možné pozorovat postupné dokončení unikátního   

a svými rozměry také prvního projektu v České republice. Cílem velmi úzké a úspěšné 

spolupráce státního podniku Palivový kombinát Ústí a Svazku obcí Jezera Milada je           

i nadále pokračovat v tomto trendu a vytvářet podmínky pro skutečný návrat celého území 

lidem. O úspěšnosti tohoto záměru svědčí skutečnost, že dne 31. 5. 2008 se na cyklotrasách 
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vybudovaných v prostoru bývalých výsypek lomu Chabařovice uskutečnil 1. ročník 

cyklozávodu pořádaný Svazkem obcí Jezera Milada.         

7.3.4  Využití vodní plochy  
Jezero Milada bude po dokončení napouštění vodou využíváno všestranně,              

a to zejména pro vodní sporty, koupání, sportovní rybaření, případně další aktivity. 

Rozhodující pro možnost využití různých aktivit bude však výsledná kvalita vody. Jezero 

se svými nepříznivými parametry, kterými jsou relativně malá hloubka a velký přísun živin 

z okolních ploch a vodotečí,  bude třeba sledovat a operativně řešit jakékoliv změny            

v kvalitě vody.  Nebylo by jistě vhodné provozovat  motorové čluny a ostatní lodě            

se spalovacími motory. Z hlediska životního prostředí by mohly tvořit výjimku parníky 

určené k rekreaci, které by měly přísně ekologický pohon. Bude však záležet na dalších 

okolnostech. 

 V roce 2009 se radní zúčastněných obcí dohodli na tom, že v zálivu jihovýchodní 

části jezera bude vybudováno přístaviště pro mariny,  které umožní kotvení pro zhruba 100 

lodí. Ústečtí radní se shodli na tom, že nepožadují doplnění oznámení o záměru                

ani posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Chtějí ale doplnit opatření k minimalizaci 

negativních vlivů při výstavbě.         

Předpokládá se, že přemísťování návštěvníků na jezeře bude zajištěno také lodní 

dopravou. Lodní doprava by však měla důkladně  splňovat ekologické podmínky,          

neboť již nyní parametry jezera naznačují, že jezero bude náchylné na ohrožování kvality 

vody. Vlastní přístaviště by mělo být provedeno jako přístavní molo, přičemž naváže                  

na opevnění břehové linie jezera technickými prostředky.         
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8.     ZÁVĚR 
 

Zadání bakalářské práce na téma „Zahlazení důlní činnosti rekultivací dolu            

5. květen a nově vznikající jezero Milada“ bylo v průběhu výzkumné práce zaměřeno      

na celou oblast dotčeného rekultivovaného území Chabařovicka. Dotčené území je 

zajímavé svou unikátností v komplexním projektovém řešení. A to jak v případě cílené 

práce zaměřené na jezero Milada, tak také projektem sanace skládky v Chabařovicích, 

kterému se v práci věnuji.  

 Při zpracování této bakalářské práce byly použity teoretické znalosti získané 

během studia, studium odborných materiálů (z různých zdrojů, viz. seznam literatury) 

taktéž byly realizovány průzkumy a terénní práce, jejichž cílem bylo ověření a prohloubení 

znalostí přímo v praxi. Výzkumy spočívaly také ve schůzkách s pracovníky státní správy   

či organizací, které se na projektech rekultivace daného území podílejí a  studiem krajiny 

v terénu.  Dále byl vytvořen dotazník, který byl zaměřen na obyvatele Chabařovic               

a zkoumal názory občanů na téma práce autora.  

Práce zhodnotila současné přírodní podmínky daného území, byl zpracován 

historický vývoj území a zhodnoceno životní prostředí. V charakteristice území je také 

věnována podkapitola skládce v Chabařovicích, která sousedí s rekultivovaným územím   

po těžbě hnědého uhlí v Chabařovicích. Následně jsou v práci zmíněny možnosti 

rekultivací s hodnocením uvedených možností. V poslední kapitole se věnuji samotnému 

jezeru Milada, které je výsledkem velkého projektu rekultivačních prací po těžbě hnědého 

uhlí v Chabařovicích a které je v současné době téměř napuštěno.  

S jezerem Milada vzniká v území nová krajina, která se bude nadále tvořit 

s postupem dalších prací dle projektu celé rekultivace. Revitalizace celého vytěženého 

území přispěje k rozvoji návštěvnosti města a k vytváření nových pracovních míst, jak také 

dle dotazníku předpokládají obyvatelé Chabařovic. Bylo tedy potvrzeno, že celý projekt je 

pozitivně vnímán i veřejností. V současné době se dají využívat nové cyklotrasy  a již nyní 

je oblast jezera lákavou zajímavostí v okrese Ústí nad Labem. Rekreační přínos,          

vedle ostatních pozitiv nově vzniklé krajiny,  je tedy nezanedbatelný.  

Rekultivace hydrickým způsobem je velmi výjimečná také pro různé podnikatelské 

aktivity, bohužel s tím souvisí zaměřování subjektů na exkluzivní pozemky,                  

které by mohly v budoucnosti zajistit ekonomický přínos. Toto přerozdělování nemovitostí  
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však není zcela na místě, neboť právní vztahy nejsou úplně vyřešené a nadále se objevují 

nové skutečnosti, vyplývající z napouštění zbytkové jámy (stabilita pozemků, ochranná 

území, apod.), které tuto zájmovou oblast ještě ovlivní. Podnikatelé by zde měli vybudovat 

příslušné technické zázemí (ubytovny, objekty s občerstvením, sociální zařízení, loděnice, 

případně i hotely s potřebným vybavením), bylo by však vhodné regulovat podnikatelské 

aktivity tak, aby nevznikala určitá nerovnováha mezi využíváním území pro tyto aktivity    

a ochranou přírody a krajiny. 

Zpracování práce je připraveno pro další výzkum vývoje oblasti v budoucnosti,    

kdy bude dokončeno napouštění jezera a nadále budou k dispozici nové průzkumy,       

které přinesou závěry z rekultivace a otázky do budoucnosti již budou opět o něco více 

zřetelnější.  
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Příloha č. 1 

7.1 Rekreační území centrální 57,59 28 000 000 2006 2008
7.2 Rekreační území - východ 25,98 8 720 000 2007 2007
7.3 Technické zázemí - severozápad 1,74 11 300 000 2007 2007
7.4 Parkoviště Roudníky 0,50 2 250 000 2007 2007
7.5 Vyhlídková věž - výsypka 500 000 2006 2006
7.6 Cyklostezka 1 3,59 5 026 000 2006 2006
7.7 Cyklostezka 2 1,02 1 428 000 2006 2006
7.8 Cyklostezka 3 0,67 938 000 2007 2007
7.9 Cyklostezka 4 0,26 364 000 2005 2005

7.10 Cyklostezka 5 2,26 3 164 000 2004 2004
7.11 Cyklostezka 6 2,24 3 136 000 2006 2006
7.12 Cyklostezka 7 1,40 1 960 000 2005 2005
7.13 Cyklostezka Habří - Rovný 2,10 2 940 000 2006 2006

7.14 Centrální kanalizace 5,29 18 515 000 2005 2006
7.15 Veřejná komunikace I 4,73 28 380 000 2007 2008
7.16 Veřejná komunikace II 1,57 9 420 000 2005 2006
7.17 Veřejná komunikace III 4,96 29 760 000 2011 2013
7.18 Veřejná komunikace IV 1,32 7 920 000 2006 2007
7.19 Veřejná komunikace V 2,63 15 786 000 2006 2007
7.20 Veřejná komunikace VI 1,09 6 540 000 2011 2012
7.21 Veřejná komunikace VII 2,01 12 006 000 2006 2007
7.22 Účelová komunikace A 1,41 2 538 000 2005 2006
7.23 Účelová komunikace B 0,20 360 000 2006 2006
7.24 Účelová komunikace C 0,48 864 000 2006 2006
7.25 Účelová komunikace D 0,80 1 440 000 2005 2006
7.26 Účelová komunikace E 1,14 2 052 000 2005 2006
7.27 Účelová komunikace F 0,76 612 000 2006 2006
7.28 Účelová komunikace G 0,34 1 368 000 2007 2007
7.29 Účelová komunikace H 0,41 738 000 2008 2008

208 025 000

ukončení
v území přímo zasaženém důlní činností
území pro účely využití volného času

stavební pozemky

revitalizační opatření
výměra 
[ha/km] náklady [Kč] zahájení

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

7.30 Revitalizace Modlanského potoka 3,71 8 398 000 2005 2006
7.31 Revitalizace Zálužanského potoka 1,60 1 500 000 2004 2004
7.32 Revitalizace Vrchoslavského potoka 0,30 800 000 2005 2006
7.33 Revitalizace Ždírnického potoka 7,00 7 000 000 2005 2006
7.34 Nádrže Modlany a Kateřina 4 000 000 2005 2006
7.35 Odlehčovací kanál Bílina 0,51 4 000 000 2004 2005
7.36 Odvedení povodň. vod - Ždírnický potok 0,38 7 100 000 2004 2004

7.37 Lesopark - Chabařovice 88,10 110 125 000 2006 2008
7.38 Rekonstrukce zeleně - Trmice 1 000 000 2004 2005
7.39 Rekonstrukce zelně - Chabařovice 350 000 2004 2005

7.40 Golf - Chabařovice 78,40 141 156 000 2006 2009
7.41 Jezero - Petri 9 480 000 2005 2005
7.42 Muzeum historických vozidel - Zalužany 5 350 000 2005 2006
7.43 Jezero Varvažov 3 300 000 2005 2005
7.44 Cyklost. Habrovice, Varvažov, Chlumec 5,00 7 000 000 2005 2007
7.45 Chlumecké jezero 28,35 27 787 000 2005 2008
7.46 Cyklostezka "Vyklická cesta" 1,20 1 600 000 2005 2006

7.47 Nové Vyklice 22 450 000 2006 2007
7.48 Staveniště RD - Srbice 1,50 4 010 000 2005 2006
7.49 Likvidace splaškových vod - Roudníky 4,00 14 000 000 2004 2004
7.50 Obnova hřbitovů Chabařovice, Roudníky 850 000 2004 2005
7.51 Hornický skanzen Friedrich 100 000 2004 2005
7.52 Opravy místních komunikací Trmice 700 000 2004 2005

382 056 000
590 081 000

stavební pozemky

revitalizační opatření celkem

v území navazujícím na důlní činnost
vodní složky krajiny

krajinná zeleň

území pro účely využití volného času
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Příloha č. 10  
 
Jsem studentem Vysoké školy Báňské – Hornicko-geologické fakulty, Technické 
univerzity v Ostravě a zabývám se rekultivací dolů na území Chabařovic v souvislosti 
se vznikem jezera Milada. Rád bych Vás poprosil o vyplnění tohoto dotazníku, který 
bude sloužit pouze pro potřeby mé bakalářské práce. Děkuji. Michal Polák (e-mail: 
polism@seznam.cz) 
 
 

Dotazník 
 
      
     Vyplňuje:      muž     -  věk: 
                  
                            žena     -  věk: 
 
1)  Jste rodákem z Chabařovicka a okolí?      ano   ne 
 
2)  Bydlíte v  Chabařovicích a okolí ?             ano   ne       Jak dlouho?     …….   let 
 
3)  Jako občan očekáváte ekonomický přinos z jezera Milada?      ano           ne          nevím  
 
4)  Očekáváte větší nabídku pracovních míst v souvislosti s vytvořením mikroregionu  
     Milada?        ano          ne         nevím 
 
5)  Očekáváte poté větší turistický ruch v okolí města Chabařovice?   ano      ne       nevím 
 
6)  Bude tento turistický ruch přínosem města Chabařovice?    ano           ne          nevím 
 
7)  Myslíte si, ze chemická skládka nebude v budoucnosti nějak vadit jezeru? (kontaminace  
     vod, či jiná nebezpečí )   ano           ne          nevím 
 
8)  Myslíte si, že asanace chemické skládky Chabařovice proběhla v pořádku a v souladu s  
     vypracovanými plány a studiemi?    ano           ne          nevím 
 
9)  Myslíte si, ze je výhodnější zatopeni dolu Chabařovice, než jeho zásyp a např. 
      rekultivace zalesněním?      ano           ne          nevím 
 
10) Myslíte si, že se vzniklým jezerem změní ráz města Chabařovice k lepšímu? 
       ano           ne          nevím 
 
11) Jste spokojen(a) se studií a plány vznikajícího jezera Milada?     ano      ne      nevím 
 
12) Myslíte si, že rekultivace a napouštění jezera Milada probíhá v souladu s plány a    
      studiemi?     ano           ne          nevím 
 



 

 
 

13) Myslíte si, že bude v budoucnu jezero Milada plnohodnotně sloužit obyvatelstvu 
       k rekreaci, sportu a volnočasovým aktivitám?     ano           ne          nevím 
 
14) Myslíte si, že jezero přiláká turisty z ostatních částí České republiky a zahraničí? 
       ano           ne          nevím 
 
15) Myslíte si, že vynaložené prostředky na rekultivaci dolů Chabařovicka a napuštění  
       jezera Milada jsou adekvátní budoucímu přínosu jezera?     ano           ne          nevím 
 
16) Těšíte se na to, až budou rekultivace dokončeny a jezero bude užíváno veřejností? 
       ano           ne          nevím 
 
17) Omezily Vás nějakým způsobem jako obyvatele Chabařovicka práce a ostatní 
      činnosti spojené rekultivací dolů Chabařovice?   ano       ne           jak?  
 
 
18) Myslíte si, že z hlediska dlouhodobého pohledu v řádu několika desítek let bude znovu  
      obnovena těžba uhlí v regionu Chabařovicka?     ano           ne          nevím 
 
19) Souhlasil(a) byste se znovuobnovením těžby uhlí v regionu Chabařovicka? 
       ano           ne          proč?  
 
 
20) Myslíte si, že ukončením těžby uhlí v regionu Chabařovicka se zde zlepšilo i životní  
      prostředí ?     ano           ne          nevím 
 
21) Myslíte si, že ukončením těžby uhlí v regionu Chabařovicka se zhoršila životní 
      úroveň obyvatelstva Chabařovicka?      ano           ne          nevím 
 
22) Bude se Vám lépe žít v regionu Chabařovicka po dokončení rekultivačních prací a  
       uvedení jezera Milada do provozu?      ano           ne          nevím 
 
 
 
Prostor pro případné poznámky k jednotlivým otázkám: 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za Váš čas vynaložený k vyplnění tohoto dotazníku  


