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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá, rekultivací po bývalé těžbě Lomu 

Chabařovice, který se nachází v oblasti  Ústeckého kraje. Vznik a celá problematika 

začínající těžby, současnost zrekultivovaného lomu a jeho budoucnost. Dále se zabývá 

využití nově zavodněné jámy, co by jezera Milada. 

Klíčová slova 

Rekultivace, lom, jáma, jezero, těžba povrchová, těžba hlubinná, uhlí, sanace 

Summary 

The thesis deals with the rekultivation after mining, the former Quarry 

Chabařovice, which is located in the area of Ústí nad Labem region. Formation and the 

whole issue, starting with mining, the present zrekultivovaného quarry and its future. Also 

deals with the use of newly wet pit, what would the Lake Milada. 

 

Kewords 

Rehabilitated, quarry, pit, lake, surface mining, underground mining, coal, clean-

up 
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1 Úvod 

Díky Severočeskému hnědouhelnému revíru a těžbě jak hlubinné tak i povrchové 

v oblasti Lomu Chabařovice se nám naskytla možnost nahlédnout na vznik Lomu 

Chabařovice a další průběh těžby uhlí jako zásobárny pro Tlakovou plynárnu Úžín a 

Teplárnu Trmice.  

Cílem práce je nastínění průběhu celé historie etapy otvírky Lomu Chabařovice a 

zaměření se na těžbu uhlí, následný postup rekultivace jak technické (proti abrazivnímu 

opatření a zpevnění svahů) tak i biologické celého okolí skrývky až k zavodnění zbytkové 

jámy. Rekultivace a zavodnění celé jámy byla zahájena v roce 2001 a dokončená v roce 

2010. Po celou dobu probíhali sanační práce a měnili se zdroje přívodu vody do jámy. 

Jedním zdrojem bylo přivádění vody vodovodem z nádrže Kateřina, korytem 

Zalužanského potoka. Zatopením jámy vzniklo jezero Milada. Ukončení zavodnění bylo 

v roce 2010. 

Téma mé bakalářské práce mě zaujalo pro jeho zajímavost a hlavně, protože se 

můžu zúčastnit a pozorovat celou problematiku, která nastala v loňském roce. 
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2 Charakter a vymezení zájmové oblasti 

 

Oblast Chomutovsko-teplické pánve současného lomu Chabařovice se nachází 

v Ústeckém kraji. Geomorfologicky náleží lokalita do provincie České vysočiny, do 

Krušnohorské soustavy, Podkrušnohorské podsestavy, do celku Mostecké pánve,  pod 

celkem Chomutovsko-teplická pánev a okrsku Chabařovická pánev. Úsek Chabařovické 

pánve, představující tektonickou sníženinu mezi Krušnými horami a českým středohořím, 

budované miocennními jezerními jíly, písky, hnědouhelnými slojemi, méně cenomanskými 

pískovci, turonskými slínovci, terciérními vulkanity a pokryvy čtvrtohorních sedimentů.[2] 

 

Palivový kombinát 

Jeho poslední název z roku 1991 je SHR- Palivový kombinát Ústí, státní podnik, 

Ústí nad Labem, v roce 1992 byl od státního podniku odtržen závod Tlaková plynárna. 

Nejvýznamnějším obdobím Lomu Chabařovice byla léta 1997, kdy byla ukončena 

povrchová těžba. Došlo ke sloučení a rozdělení dobývacích prostor. Jako hlavním úkolem 

otvírky Lomu Chabařovice bylo zajistit požadované kvality uhlí do Tlakové plynárny Úžín 

a Teplárny Trmice. Přebytek byl pak dodáván prostřednictvím ČSD do tepelných 

elektráren v republice. Chabařovické uhlí mělo v době jeho těžby bezkonkurenčně nízký 

obsah síry, karcinogenů a vyhovovalo podmínkám z pohledu zátěže životního prostředí té 

doby. Uhelná sloj zde byla intenzivně dolována po více než 150 let jak povrchovou tak i 

hlubinou těžbou. Za celé období těžby bylo vytěženo 61 mil. tun uhlí a odtěženo 262 mil. 

tun zemin.[1] [2] 

Negativním dopadem těžby bylo zvýšení prašnosti, hlučnosti a emisí. Dále pak 

likvidace obcí jako Vyklice, Hrbovice, Tuchomyšl, Otovice, Lochočice, Žichlice a část 

Chabařovic. 

Ve dnech 14.4.1999 Ministerstvo životního prostředí ČR schválilo ,,Generel 

rekultivací do ukončení komplexní revitalizace území dotčené těžební činností Palivového 

kombinátu Ústí, s.p..  Zvláštní plán byl vypracován ohledně sanací a rekultivace. Územní 

dokumentaci ,,Komplexní rekultivace území dotčeného těžební činností Palivového 

kombinátu Ústí, s.p.“ schválil Okresní úřad Ústí nad Labem v roce 2000. Poté se vyčlenila 
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a následně upravila morfologie terénu, aby vyhovoval k budoucímu rekreačnímu využití. 

V této oblasti byla vystavěná proti eutrofizační nádrž, která by měla zajišťovat zlepšení 

kvality vody přitékající do jezera. Přebytečná voda z budoucího jezera je svedena 

propojovacím zatrubněním do otevřeného příkopu a ten vede do řeky Bíliny. Délka 

propojení je 1,1 km a zatrubněná část 0,8 km a otevřená část 0,3 km. Z důvodu složitých 

hydrogeologických podmínek stařinového systému důlních vod byla uzavřená uhelná sloj, 

aby se přerušily cesty mezi vodami stařinového systému a novými jezerními vodami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č 1 Pohled na hydrickou a lesnickou rekultivaci bývalých dolů Gustav I ve Varvažově a A. 

Zápotocký v Úžíně [4] 
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3 Historický vývoj hnědouhelného lomu Chabařovic 

Vývoj ústecko-chabařovické oblasti je ve stínu značné roztříštěnosti důlních 

majetků. V průběhu 19 století se dolovalo pouze na malých dolech, protože v té době jen 

velkokapitálové společnosti měli možnost velkoplošného dobývání. V ústecko-teplické 

oblasti před 2. světovou válkou bylo pouze 10 hnědouhelných dolů. Těžilo se převážně 

hlubině. Rokem 1946 po vydání statutu národních podniků vznikl podnik Severočeské 

hnědouhelné doly, národní podnik Most. Pod tuto správu spadla většina důlních podniků. 

V roce 1957 byly zrušeny doly Milada a důl Gustav a jejich majetek byl převeden pod 

SHD- důl Prokop Holý, národní podnik Tuchomyšl. Dále během roku 1958 na základě 

výměru Ministerstvem paliv byla změna názvu na SHD – důl Antonín Zápotocký, národní 

podnik Užín. Během 60 let nastal útlum hlubinného dobývání a začalo se dobývat převážně 

povrchově pro výhodné geologické podmínky, až na důl Prokop Holý tam se stále 

dobývalo hlubině. Lignitový důl Kristina se začlenil do součásti podniku roku 1962 a 

zůstal jeho součástí až do ukončení těžby lignitu v roce 1972. Rozšíření předmětu činnosti 

nastalo roku 1968 o výrobu tlakového plynu a vedlejších produktů hnědého uhlí. Tím 

nastala i změna názvu na SHD – Palivový kombinát Antonína Zápotockého, národní 

podnik Užín. Prvotně se uhlím zásobila Tlaková plynárna, která sídlila hned vedle 

povrchového dolu. Jako další odběratelé byli Teplárna Trmice a tepelné elektrárny. 

V Tlakové plynárně se vyráběl svítiplyn, vedlejší plynárenské produkty, dehet, čpavková 

voda, kapalný dusík, kapalný kyslík, fenolový a aromatický koncentrát. [1] 

Rokem 1972 byla změna názvu na SHD- Palivový kombinát Antonína 

Zápotockého, národní podnik Ústí nad Labem, během roku 1975 se název změnil na SHD- 

Palivový kombinát, koncernový podnik Ústí nad Labem. Poslední změna názvu nastala 

roku 1991 na Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem. V roce 1992 se 

oddělil podnik Tlaková plynárna. [1] [3] 

  

3.1 Samostatný Lom Chabařovice 

Lom Chabařovice zahájil těžbu v letech 1977, byla provedena velká změna 

dobývacích prostorů rozdělením a sloučením ploch. Po celou dobu těžby Lomu 

Chabařovice bylo celkem vytěženo 61,5 mil. tun nízko sirnatého kvalitního hnědého uhlí, 

9,3 mil. m³ vyklizovacích hmot a 256,1 mil. m³ skrývky. Těžbu prvního a druhého řezu 



Průša Pavel: Hydrické rekultivace hnědouhelného lomu Chabařovice 

2010  12 

v lomu zajišťovalo kolesové rypadlo KU 800, třetí a čtvrtý řez těžilo kráčivé korečkové 

rypadlo RK 5000. Poslední dva pracovní horizont těžila dvě korečková rypadla RK 400. 

Na výšky byly nastaveny zakladače ZP 2500, ZP 1500 a dva zakladače ZP 6600. [3] 

 

 

 

Obrázek č 2 Zbytková jáma lomu Chabařovice po zasypání dna a utěsnění uhelné sloje zeminou v roce 2000 

[4] 
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Obrázek č 3 Vznikající jezero Chabařovice a zahajované rekultivace v roce 2002[4] 

3.2 Komplikace dobývání 

Celá těžba v lomu byla komplikovaná na mnoha místech díky narušení 

hlubinného dobývání a nezavalení důlních komor. Hrozilo nebezpečí požáru, ohňů, záparu 

nebo propadnutí. Dále byl nedostatek prostorů na výsypky. Celé podloží uhelné sloje bylo 

ve velkém úklonu a znemožňovalo ukládání výsypky. V prvních letech se zakládalo na 

Lochočickou výsypku a v roce 1986 se zakladač přesunul do Žichlické výsypky, kde 

zakládal až do roku 1995. Úprava vytěženého uhlí probíhala na pásových linkách za 

pomoci drtičů. Ty zajišťovali použitelnou kusovitost uhlí a oddělení hlušiny. [5] 

Hrubá drtírna byla vystavěná ještě před vstupem na uhelné depo se čtyřmi 

redeponovacími kolesovými stroji. Ta se časem uzavřela a nahradili jí drtiče na DPD, které 

zajišťovali potřebnou velikost zrna do průměru 20 mm. Do jemné drtírny přišli diskové a 

kladivové drtiče, které zajišťovali výrobu palivových a topných směsí. Ručně se na třídírně 
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vybírala hlušina nad 40 mm a třídilo se na rotačních třídičích. V uhelné prádelně probíhalo 

praní s výchozími produkty jako prané uhlí, Pb prach, hlušina. [5] 

Porubní fronta lomu Chabařovice až do roku 1988 probíhala podle schváleného 

plánu otvírky a kriticky se blížila k chabařovické ocelárně, která v té době již neměla 

existovat. Na žádost vedení ocelárny o zalomení potrubní fronty a ještě prodloužení 

životnosti ocelárny se těžba opozdila, což stálo nemalé investice a pokračovala do roku 

1991, kdy na rozhodnutí vlády byla zastavena. [5] 

Schválením Technického projektu likvidace a sociální program Lomu 

Chabařovice Ι v roce 1993 pak i čerpáním dotací ze státního rozpočtu byl samotný útlum 

zahájen v roce 1994. Nastalo náročné řešení situace jak využít a zrevitalizovat dotčené 

území. Byly navrženy dvě varianty: mokrá a suchá. Na základě jednání „Sdružení pro 

revitalizaci území dotčeného těžbou Lomu Chabařovice“ byla vybraná varianta mokrá. 

Volba byla ovlivněna chybějící rekreační oblastí pro obyvatele Ústí nad Labem. Celý 

útlum nastal v prosince 1996 a třídírna a prádelna v dubnu roku 1997. V březnu 2000 byl 

zastaven poslední celek s rypadlem KU 800, DPD 1800mm a zakladačem ZP 6600, který 

zakládal dno zbytkové jámy zeminou v souladu s plánem. Těžební technologie včetně 

mechanizace se nabídla těžebním společnostem k odkupu a zbylé technologie a náhradní 

díly byly fyzicky zlikvidovány. [6] 

 

 

 

Obrázek č 5 Zbytková jáma lomu Chabařovice po zahájení jejího napouštění vodou[7] 
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4 Proces rekultivací území v etapách 

Celá rekultivace území dotčeného těžební činností probíhala v různých etapách a 

návazností. Zavodňovalo se a zároveň se provádělo technické opatření, jako zpevnění 

svahů proti abrazivnímu opatření. 

 

4.1 První etapa 

Jako první etapa proběhla biologická rekultivace severních svahů. Na horní části 

je vymezená zpevněná komunikace, jižní hranici bude tvořit zátopová čára vodní plochy. 

Ze západní strany je omezená plocha komunikací a ve východní části vznikne plocha 

k rekreačnímu využití. 

 

 

Obrázek č 6 Pohled na jezero za Svahů Roudníky- západ 2008[ 7] 
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4.1.1 Severní svahy 

Celková výměra severních svahů na biologickou rekultivaci je 26,47 hektarů. 

Převážnou část bude tvořit lesnická rekultivace, která v budoucnu zastíní ocelárnu 

Chabařovice a skládku Spolchemie. Po obvodě odvodňovacích příkopů budou zatravněné 

pásy o šířce 4 metry. Poslouží pro snadný přístup k severnímu břehu jezera. Svah, který 

bude stále ve styku s vodou, bude chráněn patkou sypanou z lomového kamene a dále po 

celém svahu pohozena drcená kamenina. Toto opevnění bude doplněno zabezpečenými 

vstupy do vody. Nad celým celkem bude zřízená pobřežní komunikace pro dopravu 

materiálu. Po dokončení, se podél komunikace vysázejí keře. [8] 

Celý severní svah byl rozčleněn na 26 dílčích ploch, podle charakteristiky a 

umístění. Budoucí kořenový horizont lesnické výsadby je tvořen šedými miocenními 

jíly.(příloha č. 2) 

Lesnická rekultivace  

Jedná se o 25 dílčích ploch oddělenými kamenitými skluzy a zatravněnými pásy. 

O celkové výměře 21,32 ha. 

Zatravněné palouky  

Jedná se o palouky odcloněné od komunikace pásem keřových dřevin o délce 

1 510 metrů a plochy palouků 3,35 ha. 

 

Manipulační pásy, odvodňovací příkopy 

Jedná se o pásy šířce 4metry. Celkem v I. etapě 0,89 ha. 

Pobřežní komunikace 

Celá komunikace má délku 2 264 metrů a po dokončení bude její povrch upraven 

spraší a zatravněn. 

 

Skládka nebezpečného odpadu  

V těsné blízkosti Chabařovic v roce 1908 vznikla skládka popelovin a škváry 

z textilního, sklářského a chemického průmyslu. Úplně v počátku sem vedla lanovka, na 
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níž byl v roce 1907 schválen projekt. Jednalo se o lanovou dráhu systému Bleichert. 

Výstavba trvala necelý rok. Nádoby lanovky v jednom směru přepravovaly ze Spolku 

odpad na haldu, v opačném směru uhlí z dolu do Spolku. Vozil se sem odpad ze 

Spolchemie, který v provozu Epiptetra cíleně produkuje chemickou látku perchlorethylen, 

při jejíž výrobě vzniká nežádoucí vedlejší produkt hexazbytky a ty obsahují 

hexachlorbenzen a hexachlorbutadien. Hexachlorbenzen patří mezi perzistentní organické 

látky, jehož použití i produkci se Česká republika zavázala eliminovat. Na skládce bylo 

uloženo 40 sudů s hexachlorbenzenem a díky špatně zabezpečenému tělesu skládky, začalo 

docházet k chemickým reakcím. Kontaminované vody unikaly do Ždírnického potoka, 

který je přítokem Bíliny. Postupně se toxické látky dostaly až do Labe. Poslední odpady 

zde byly uloženy v roce 1993 a v současné době je skládka sanována společností 

Metrostav, a.s. Praha. Z fondu národního majetku se do sanace vložilo 778 976 536,- 

korun. Nynějším vlastníkem sanované skládky je Spolchemie.[12][13] 

4.2 Druhá etapa 

Pokračování sanačních prací, které už začali v 1. etapě na střední části, stále 

pokračují. Rozložení severních svahů v této etapě je na 10 dílčích ploch. Rozdělení je 

podle různých charakteristik jednotlivých částí. Po celé západní části se vyskytují převážně 

šedé miocenní jíly, vhodné po úpravě, pro vytvoření půdního horizontu při lesnické 

rekultivaci.[9]  

Západní a východní část 

Na plochách v západní i východní části, v prostoru pilotové stěny a na ploše 

plánovaného zemníku Spolchemie, se provede zatravnění o celkové výměře 26,90 ha. 

Zatravnění s agropřípravou bude realizováno na celkové výměře 15,10 ha a ostatní plochy 

o celkové výměře 11,80 ha budou zatravněny bez agropřípravy. Zahájení lesnické 

biologické rekultivace bude možné po ukončení terénních úprav celé zájmové plochy a 

dobudování příslušných hospodárnic. [9] 
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Obrázek č 7 Jezero Chabařovice a rekultivace okolních svahů v roce 2003[3] 

 

 

 

Obrázek č. 8 Stavba protiabrazních opatření a opevnění břehové linie v roce 2004[3] 
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5 Hydrický způsob rekultivace zbytkové jámy lomu Chabařovice 

Mokrá varianta, tak bylo rozhodnuto jako obnova jámy po těžbou zasaženého 

území. Základem bude hydrický způsob rekultivace, jako zatopení jámy vodou a tím 

vytvoření jezera cca 250 ha.[2] 

 

 

Obrázek č. 10 Zahájení napouštění 15. 6. 2001[4] 

5.1 Napouštění  

Samotné dílo začalo dne 15. června 2001 a využito bylo vodní dílo Kateřina, 

korytem Zalužanského potoka, přes Zalužanskou a Protieutrofizační nádrž. Povolené 

maximum odpouštění vody z nádrže Kateřina je 700 m/sˉ¹. Přebytek vody z jezera půjde 

do řeky Bíliny propojovacím zatrubněním, do otevřeného příkopu svedeného do řeky. Celá 

trasa je svedena do výpustného objektu situovaného na východních svazích jezera směrem 

k bývalému depu a dále k tělesu dráhy. Těsně za dráhou se trasa přiklání ke korytu 

Zalužanského potoka až k areálu Teplárny Trmice. Celková délka propojení je 1,1 km. 

Jako další zdroj napouštění je vrt na severní straně jezera.  Jak stoupá hladina vody, 

dochází k jeho přestavbě s vyšší nadmořskou výškou. V listopadu 2008 se dokončili 

stavební práce na přelivovém vrtu č. 9 a tím se zrušil přelivový vrt č. 6. 



Průša Pavel: Hydrické rekultivace hnědouhelného lomu Chabařovice 

2010  20 

 

Obrázek č. 13 Napouštění budoucího jezera Chabařovice [4] 

 

Jedná se o rozsáhlou vodní rekultivaci, která se v ČR neuskutečnila. Palivový 

kombinát Ústí spolupracuje s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka 

v Praze a jejich odborníci pravidelně kontrolují stav napouštěného jezera. Do roku 2008 

bylo do jezera napuštěno 20,5 miliónů m³ vody a vodní hladina zaujímala plochu 222ha. 

Napouštění jezera přímo ovlivnilo hygienický průtok obcí Chabařovice, zajišťovaný 

z CPP, který je nyní zcela závislý na dešťových a sněhových srážkách.[2] [10] [11] 
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Tabulka č 1 Parametry jezera Chabařovice[11] 

Parametry K 08. 08. 2010 Konečný plán 

Plocha 252,2 ha 252,2 ha 

Objem vody 35,601 mil. m³ 35,601 mil m³ 

Hladina 145,70 m.n.n 145,70 m.n.m. 

Max. hloubka 24,70 m 24,70m 

(Stav ke dni 08. 08. 2010) 

 

 

Obrázek č. 11 Pohled na jezero ze svahů Roudníky – západ 2009[4] 

 

Jakost důlních vod v roce 2010 

V polovině roku 2010 proběhlo vyhodnocení jakosti důlních vod na lokalitě 

Chabařovice. Čerpaná voda z jámy Franz Josef přivedla zhoršení kvality, které se dosud 

nepotvrdilo po žádné kontrole jakosti vody. Vyhodnocení prokázalo zvýšenou koncentraci 

železa a některých látek. Bylo nutné vyhodnotit, zda jde o dlouhodobé nebo krátkodobé 

období špatné jakosti vody. Mělo by to dopad i na okolní povrchové vody. Mezi zájmové 
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území povrchových vod spadá Moldavský potok, potok Bystřice, Zalužanský potok, 

Bohosudovský potok, Ždírnický potok, Podhorský potok, Modlanský potok. [15] 

 

Tabulka č 2 Statisticky významné korelační koeficienty v důlní vodě[15] 

KOREKCE POČET 

VÝSLEDKŮ 

KOREKČNÍ 

KOEFICIENT 

KORELACE POPIS ÚDAJŮ 

Fe a Mn 28 0,643 významná všechny hodnoty 2004-2010 

Fe a sírany 23 0,822 silná všechny hodnoty 2004-2010 

RL a konduktivita 16 0,919 silná všechny hodnoty 2004-2010 

RL a sírany 15 0,905 silná všechny hodnoty 2004-2010 

Mn a sírany 24 0,898 silná všechny hodnoty 2004-2010 

Mn a pH 24 -0,473 silná všechny hodnoty 2004-2010 

Mn a N-NH4 24 0,600 významná všechny hodnoty 2004-2010 

Sírany a Q 5 -0,786 slabá všechny hodnoty 2004-2010 

Sírany a roky 7 -0,478 slabá všechny hodnoty 2004-2010 

Q je celkový roční přetok důlní vody v m³ 

 

Korelace 

o Mezi RL a konduktivitou vyplývá z podstaty obou ukazatelů, které jsou 

závislé. Oba jsou mírou rozpuštěných látek přítomných ve vodě 

o Mezi RL a sírany je rovněž silná, sinější než u vody z ČDV Kateřina. 

Odpovídá to většímu podílu síranů v poměrném zastoupení iontů. 

o Mezi Fe – Mn a Fe a sírany, které byly zjištěny i v důlní vodě ČDV 

Kateřina. Koncentrace železa však nekorelují s pH. Slabá záporná korelace 

s pH byla zjištěna pouze u manganu. Mangan významně koreluje 

s amoniakálním dusíkem. 

o Roční záporná korelace průměrné koncentrace síranů a celkového objemu 

ročního přetoku důlní vody upozorňuje na možný pokles koncentrace 

síranů v souvislosti s růstem přetoku. 
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Odželezování důlní vody 

Důlní voda z ČDV Franz Josef je obtížně upravitelná. Jedná se o typ vody SO4 –Ca, pH6,1 

až 6,9 a vysoká koncentrace síranů (až 1300mg/l) zpomalují oxidaci železa, která je 

základem technologie odželezňování. Určitou nadějí je chemismus, který není vzdálen od 

vápenato - uhličitanové rovnováhy.[15]  

 

 

 

Obrázek č. 12 Pohled na jezero z východních svahů 2009[4] 

5.2 Stabilita svahů  

Snahou bylo po celém obvodu zbytkové jámy uměle odvádět srážkovou vodu 

koryty s malým spádem. Přesto dlouhodobé úniky, ovlivňují celý stav svahů. Jeden únik, 

byl důvodem sesuvu svahů v jižní části lomu v srpnu 2010. Měřením se prokázalo 

komunikace mezi vodou v retenční nádrži a zaznamenanými vývěry po srpnu 2010. 

Všechny body odezvy byl nález vody obarvené fluoresceinem pozitivní po krátké době od 

označení v nádrži (1-2 dny), tím se změnila představa o nízké propustnosti zemin.[14] 
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Obrázek č. 14 Sesuv  jižních svahů srpen 2010[14] 

 

V severním předpolí jámy Chabařovice se už dlouhou dobu vyskytuje podzemní 

voda, která vystupuje až k povrchu. Budování výsypek zahrnovalo odvodňování podloží 

před celým zahájením sypání. Vkládali se trubní drenáže, které mají neomezenou 

trvanlivost. Během napouštění jezera se postupně mění stávající podmínky. Plány likvidace 

tímto stavem počítali, a proto zatopení paty nepatří k příčinám sesouvání svahů v lokalitě. 

Spíš se negativně projevilo navýšení hladiny v jezeře o 1m ve druhé polovině roku 2010. 

Dále trvalé stavy přívalových dešťů, které překonali naměřená maxima, a způsobily 

přeplnění odvodňovacích přítoků, které stékaly v souvislé vrstvě po travnatém povrchu 

svahů. Takové naplnění odvodňovacích přítoků způsobuje natlakování a zablokování 

povrchových drénů.  Jsou případy, kdy vody působí i dynamickými účinky a zvýšeným 

proudovým tlakem.[14] 
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Poruchy ve svazích v souvislosti se sesuvy 

Nepříznivou vlastnost mají jílové zeminy a to ztrátu podstatné části pevnosti po 

vzniku skluzové plochy. Nárůstem pohybu, pak pevnost klesá až k hodnotám reziduální 

pevnosti s nulovou soudržností a reziduálním úhlem vnitřního tření mnohdy blízkým 10°. 

Některé bývalé provozní sesuvy v části svahu, které se zachovaly, se mohou projevit i 

později. Nejvíce sesuvy při historicky používané těžbě s využitím (řízeného skluzu), která 

kdysi ulehčovala a urychlovala práci, avšak v konečném stavu tvaru skrývky narušovala 

zemní masiv až za viditelný okraj těžby. Na vně sesunutých svahů je možné dohledat 

v záznamech zátrhové linie přesně kopírující aktuální stav.[14] 

 

 

Obrázek č. 15 Sesuv  jižních svahů srpen 2010[14] 

 

Vznikl prostor pro dobývání uhelné suroviny a možnost umístění pásových 

dopravníků, bylo nutné odtěžit část svahových vrstev. Sklony řezů byly větší než při 

přirozených přírodních svahů a daly se brát jako dočasné, které byly výhodné spíše 

z pohledu hospodárnosti než dlouhodobé stability.[14] 
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Obrázek č. 16 Sesuv  jižních svahů duben 2011[14] 

 

Náhled do příštího období  

Díky sesuvu v roce 2010 po přívalových deštích, stále obsah vody v zemních 

masivech zůstává nadnormální. Prokázalo to měření ve zřízených pozorovacích vrtech, 

dále se projevila snížená schopnost vsakovací. Během jarního období bývá zvýšená 

sesuvná aktivita, důsledkem tání. V letních měsících by se svahy měli vysušit a zklidnit, 

přesto v roce 2011 se nepočítá se změnami ve stabilitě. [4] [2] 

 

Preventivní opatření k zabránění sesuvů bočních svahů 

Jednou možností opatření sesuvů bočních svahů je zbudování sanačních center se 

zapojením do drenážních sítí. Tento systém bych realizoval na základě hydrogeologického 

průzkumu, který by vyhodnotil celkové složení vrstevnic. Z těchto údajů bych dále 

vycházel pro navrtání vrtů, ve kterých by byly instalovány čerpadla, ze kterých by tato 

spodní voda byla odváděna do sanačních center. Nebo bych provedl na základě zjištěných 

sond, realizaci výkopů pro svod podzemních vod, které bych předimenzoval pro případný 

větší průtok v období silných dešťů nebo jarního tání sněhu. 
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Dále se mohou vybudovat retenční nádrže, které jsou soustřeďovány mimo 

zrealizované a rekultivačně upravené plochy a do níž jsou svedeny povrchové vody. Tímto 

opatřením by se z velké části zabránilo jak eroznímu působení těchto vod na podloží 

v dané lokalitě tak i splachování (stahování) půdy působením gravitačních sil. 

Dalším krokem pro zmírnění sesuvu půd bočních svahů je realizace vybudování 

tzv. per, které se budují kolmo ze svahu, a dle výpočtu skladby zeminy se vypočítá hloubka 

rýhy, která se zaváží nadrceným betonem nebo lomovým kamenem od frakce 16 -24 mm a 

výše. Toto je jedno z preventivních opatření, které se používá v k zabránění sesuvu svahů 

v i v těžebním průmyslu, při lomovém dobývání 

 

Preventivní opatření k zajištění stability území  

Z dostupných informací, které jsem měl, jako zpracovatel BP k dispozici vyplývá, 

že na vzniku současných sesuvů se podílejí tyto hlavní faktory: 

- působení povrchové a podzemní vody, 

- střídání materiálů v původním rostlém stavu a kyprých přemístěných zemin 

v jednom svahu, 

- existence poruch ve svazích vzniklých v souvislosti se sesuvy z předcházejících 

období. 

V kombinaci s faktem, že závěrné svahy zbytkové jámy jsou téměř z poloviny 

tvořeny dosud nekonsolidovanými výsypnými prostory a zbytek se nachází, na 

poddolovaném území je patrné, že  

- svahy jsou tvořeny směsí zemin s naprosto odlišnými geomechanickými parametry 

- horninové prostředí umožňuje nekontrolovatelnou komunikaci povrchových vod s 

vodami podzemními. 

 

Z hlediska významu sesuvu je pro účely této práce hodnotím jako sesuvy lokální a 

sesuvy plošné. 

Lokální sesuvy na svazích zbytkové jámy, v místech opuštěných skrývkových řezů, jsou 

způsobeny zejména jejich nevhodnou úpravou. Po ukončení těžby byl ponejvíce dozery 

sice snížen sklon svahu, ale prostým stržením horní části svahu a jeho přihrnutím k patě 

svahu. Obdobně se mnohdy postupovalo při sanaci drobných lokálních zátrhů či sesuvů. 
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Tímto se sice opticky situace stabilizovala, zvýšení stupně stability však docíleno nebylo, 

neboť nedošlo k zásadní změně generálního sklonu svahu. Na upravených skrývkových 

řezech tak opticky dominují jílovce v původním stavu, ale srovnáním s historickou 

provozní dokumentací jsou překryty kyprou zeminou shodného původu, která místy 

dosahuje výšku původního těžebního řezu. 

Plošné sesuvy na svazích zbytkové jámy jsou zapříčiněny jednak spojením několika 

lokálních sesuvů v jednu souvislou plochu a také mají základ v nevhodné geologické 

skladbě vůči vzdušné hraně svahu, resp. vůči vodou zaplavenému území. Za nevhodnou 

geologickou skladbu považuji zejména výskyt anomálií typu štěrkových či písčitých teras, 

tektonikou zasaženou oblast a v neposlední řadě sklon vrstev horninového prostředí. 

Na výsypných prostorách velkostrojová koncepce těžby neumožňovala pružně reagovat na 

anomálie geologické skladby těžených zemin. Navíc mnohdy byly sledovány jiné 

ekonomické parametry. Např. pro tzv. efektivní využití zakladače byly na jeden stroj 

směrovány hmoty od dvou velkostrojů s odlišnými geomechanickými parametry. Spolu s 

nedostatečným stupněm konsolidace se jedná o zcela zjevný potenciální důvod vzniku 

plošného sesuvu. 

 

Působení povrchové a podzemní vody   

Přes relativně malé povodí je možno vliv vody na stabilitu svahů zbytkové jámy považovat 

za zcela rozhodující. V této problematice, složené z několika aspektů, je dominantní vliv 

náhlých přívalových srážek ze srpna minulého roku. V kombinaci s nevhodně upravenými 

svahy, nevhodně založeným výsypným prostorem, předchozími zátrhy a hlubinným 

přerubáním je předmětná lokalita zasažena řadou sesuvů, jejichž společným jmenovatelem 

je negativní vliv vody.  

V některých oblastech došlo k přerušení podpovrchové drenáže s následným 

natlakováním funkčních zbytků existující drenáže. V jiné části zase k přeplnění 

povrchových vodotečí s jejich zanesením a vybočením mimo projektovanou trasu, určenou 

pro odvodnění území. 

Jak vyplývá z obsahu BP ne všechny negativní dopady lze přiřadit nevhodné 

koncepci sanace. Těžba v Lomu Chabařovice byla ukončena rozhodnutím vlády, s 

akceptováním všech negativ, které se k danému rozhodnutí váže. Dopady politického 
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rozhodnutí byly v průběhu zahlazování následků báňské činnosti výrazně eliminovány. 

Přesto oblast předpolí postrádá informace o existenci trhlin a tím i směr proudění 

podpovrchových vod, zejména pak stupeň degradace jednotlivých vrstev horninového 

prostředí.  

Na výsypkové straně je důsledně dokumentováno složení vrstev zajišťujících 

utěsnění rozfárané uhelné sloje v severní části báze vnitřní výsypky. Informace z výše 

situovaných etáží vnitřní výsypky jsou toliko bodové a nelze z nich jednoznačně stanovit 

potenciální vodonosné horizonty. 

Opatření - Základem obnovy stability území je přehodnocení vodohospodářské bilance 

vodního díla Jezero Chabařovice. Stávající řešení, založené na výšce vodní hladiny pod 

horizontem 146 m n.m., vyvolává potřebu bránit veškerým přítokům z povodí do místa 

akumulace a to i za cenu vedení vodotečí nekonsolidovaným územím v minimálně 

přípustném sklonu. Zvýšením provozní hladiny jezerních vod již o 3m na předem 

připravenou linii opevněného břehu umožní revitalizovat povrchové vodoteče se zřízením 

meandrů a jiných prvků schopných udržet vodu v krajině. Ty v současné době mohou 

procházet sesuvy dotčeným územím jen za cenu, že svou konstrukcí odpovídají spíše 

umělé kanály pro rychlé odvedení vod, bez trvalé zvodně.  

Aby mohla být vodohospodářská bilance přehodnocena, musí jí předcházet 

rozsáhlý hydrogeologický průzkum, zohledňující veškeré změny horninového prostředí. 

Tedy zejména zmapování vodonosných horizontů uvnitř výsypných prostor či předchozí 

těžbou narušeného horninového prostředí. Tyto komunikační trasy řešit komplexně, tedy 

na základě kvalitativních a kvantitativních ukazatelů rozhodnout o případném podchycení 

či přesměrování podzemních vod mimo oblast kriticky sníženého stupně stability.  

Řešení je možné hledat v celé škále ověřených metod a to od přečerpávacích vrtů, 

tvořící vodní bariéru konkrétní ohrožené oblasti, až po převedení vod svislými vrty na 

horizont odpovídající provozní hladině jezera. Podle povahy případu se nabízí vybrané 

úseky řešit pomocí pasivní ochrany, stěn vetknutých do dohledaného nepropustného 

horizontu, realizovaných podle povahy případu do předem dočasně připraveného výkopu, 

nebo vtlačením do země /do cca 20m/.  

Základ stability území však tvoří zamezení nekontrolovaného pohybu mělce 

zakleslých povrchových vod. Jak praxe na LCH ukázala, přívalové intenzivní srážky 
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způsobily destrukce v území, které bylo od r. 1996 považováno za stabilní. V době 

modelování není složité místa potenciálních nežádoucích destrukcí předvídat. Navrhuji z 

archivních materiálů sestavit digitální model postupu lomu v čase a tím zpětně dokladovat 

stavbu výsypných prostor a těžbu v předpolí. Důvodem je skutečnost, že řada nově 

řešených projevů nestability má původ z dob činného lomu, tedy prostým porovnáním 

stavu z doby ukončení těžby a stávajícího stavu by zákonitě nebyl původ zjištěn. Do 

předem určených míst je následně nezbytné směrovat hydrogeologický průzkum a 

projekčně určit rozsah nezbytných úprav.  

Principiálně je nezbytné na řezové straně zřídit drenážní prvky při patě řezů před 

jejich úpravou, tedy v "rostlém" podloží. Ty následně po nejkratším nutném úseku 

podpovrchové drenáže zaústit do lehce kontrolovatelné povrchové vodoteče. Na 

výsypkové straně je situace složitější v otázce založení podzemní drenáže, ale při zjištění 

preferenčních cest podzemní vody je řešení shodné, tedy umožnit co nejsnazší vývěr na 

povrch s následným podchycením do povrchových vodotečí. 

V neposlední míře je nezbytné na základě nově zpracovaného digitálního modelu 

a hydrogeologického průzkumu přehodnotit monitorovací systém vodního díla a jeho 

okolí. Nelze připustit stávající stav, kdy bez možnosti zabránit škodám vzniknou rozsáhlé 

plošné sesuvy, či dojde ke zvýšení provozní hladiny vodního díla nad úroveň předem 

nákladně zbudovaných protiabrazivních prvků vylučující včasné předání revitalizované 

krajiny pověřeným obcím regionu. 
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6 Návrh budoucího využití lokality Chabařovice 

Celé zrekultivované území má sloužit jako rekreační oblast, pro turistiku, rybolov, 

sportovní aktivitu. V roce 2006 byly zprovozněny první cyklostezky v prostoru vnější 

výsypky bývalého lomu Chabařovice s napojením na obce Habří a Řehlovice. Tím byla 

zahájena závěrečná část první etapy budování, kterou je postupné zpřístupňování území 

bývalého lomu Chabařovice. Současně plní vzhled krajiny funkci estetickou a ekologickou.  

Z oblasti biologického hodnocení 

Průzkum zaměřený na sledování obratlovců, obojživelníků, plazů, savců a ptáků, 

vyhodnotil: 

Že se zde nachází střevlíci, slunéčkovití, mandelinkovití, vrubounovití, hrobaříci, 

škvoři, mravenci, srpovití. 

Jako bezobratlý se tu vyskytují zvláště chráněné druhy mravenců.  

Obojživelníci  

Ropucha obecná, ropucha zelená, skokan hnědý, kuňka obecná, skokan 

skřehotavý, čolek obecný, čolek velký. 

Plazy 

Ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková, užovka hladká 

Ptáci 

Bažant obecný, čáp bílý, čáp černý, čejka chocholatá, červenka obecná, čížek 

lesní, drozd zpěvný, havran polní, holub hřivnáč, hrdlička zahradní, husa velká, jiřička 

obecná, kachna divoká, káně lesní, konipas bílý, kormorán velký, koroptev polní, kos 

černý, krahujec obecný, krkavec velký, moták pochop, pěnice černohlavá, pěnice 

hnědokřídlá, pěnkava obecná, polák chocholačka, poštolka obecná, potápka roháč, potápka 

malá, potápka rudokrká, potáplice severní, rákosník obecný, racek chechtavý, rehek 

zahradí, rorýs obecný, skřivan polní, sojka obecná, stehlík obecný, straka obecná, 

strakapoud velký, strnad obecný, střízlík obecný, sýkora koňadra, sýkora modřinka, špaček 

obecný, vlaštovka obecná, volavka popelavá, volavka bílá, vrabec polní, vrána obecná 

šedá, žluna zelená. [4] [2] 
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Obrázek č. 17 Biologický průzkum 2008-2009, ptáci v lokalitě jezera[4] 

 

 

 

Obrázek č. 18 Biologický průzkum 2008-2009, ptáci v lokalitě jezera[4] 
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 Botanický průzkum  

V lokalitě průzkum prokázal, že se tu nachází např. javor mléč, javor klen, řepík 

lékařský, řebříček obecný, kontryhel obecný, olše lepkavá, lopuch větší, pelyněk černobýl, 

bříza bělokorá, chrpa luční, třešeň ptačí, svlačec rolní, líska obecná, hloh obecný, přeslička 

rolní, jasan ztepilý, chmel otáčivý, třezalka tečkovaná, vlaštovičník větší, jabloň domácí, 

pomněnka rolní, pupalka dvouletá, mák polní, topol osika, dub letní, vrba jíva, bez černý, 

hořčice polní, kopřiva dvoudomá, divizna sápovitá, z vodních rostlin to jsou např. vodní 

mor kanadský, stolístek klasnatý, rdest kadeřavý, rákos obecný, rdest hřebenitý, bublinatka 

jižní. [4] [2] 

Celkem zde bylo nalezeno 86 druhů vyšších cévnatých rostlin. Žádný druh není 

uveden v kategorii zvláště chráněných druhů rostlin.  

Stabilita vody a ryby 

Sledované ukazatele jsou vyhodnoceny za celé období napouštění jezera včetně 

jejich variability v sezónním průběhu a ve vertikálním profilu. Řada ukazatelů shodně 

dokládá lepší kvalitu vody, než se dalo předpokládat před začátkem napouštění. Sledování 

toxických a cizorodých látek ve vodě i v sedimentu nezjistilo v žádném případě překročení 

limitů pro povrchové vody. Hodnoty řady ukazatelů jsou prakticky trvale pod mezí 

stanovitelnosti, u dalších jsou ve srovnání s limity velmi nízké. Byla doložena vysoká 

druhová pestrost vodních organismů. Vybudováním přeložky Modlanského potoka je 

zabezpečen odvod vod s nevyhovujícími kvalitativními parametry mimo jezero přímo do 

řeky Bíliny, je zamezeno možnému znečištění vody v jezeru látkami z rekultivovaných 

ploch. Pro vývoj kvality vody v jezeře po napuštění je velmi významné vedení přítoku 

vody, která bude doplňujícím zdrojem pro vyrovnávání deficitu vody vznikajícího 

odparem, přes protieutrofizační nádrž. V roce 2008 bylo provedeno přetěsnění dna a poté 

byl do protieutrofizační nádrže zaveden přítok ze Zalužanského potoka s průtokem kolem 

20 l/s, do kterého přitéká voda z nádrže Kateřina. Důležitý je vliv protieutrofizační nádrže 

na celkový fosfor. I když koncentrace celkového fosforu v JCH6 rostla, na odtoku 

z protieutrofizační nádrže se plynule snižovala. Po průtoku protieutrofizační nádrží by se 

koncentrace celkového fosforu mohla snížit na cca 0,02 mg/l, především při vhodném 

managementu protieutrofizační nádrže (nízká obsádka ryb, podpora porostů vodních rostlin 

zejména v oblasti přítoku, případné oddělení prostoru u přítoku ponořenou hrázkou od 
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zbytku nádrže ap.). Podobně se dá očekávat snížení koncentrace nerozpuštěných látek a 

mikrobiálního znečištění. [4] [2] 

Rybí osádka 

Pro komplexní průzkum rybí obsádky byly použity zátahové sítě plůdkové, 

tenatní sítě, přímý vizuální průzkum, vlečné sítě plůdkové, hydroakustický průzkum.  

Pro stanovení početnosti ryb starších 0+ se používá hydroakustický průzkum, pro 

výpočet početnosti 0+ ryb se používá výsledků získaných přímými odlovy plůdkovými 

sítěmi. Průměrná početnost ryb 0+ je 405 ks/ha (jejich podíl na biomase je téměř 

zanedbatelný). Celkový hydroakustický odhad početnosti ryb starších 0+ jezera je 121 

ks/ha, průměrná biomasa ryb je 11 kg/ha. Celkově bylo v roce 2009 v jezeře odhadnuto 

přibližně 29 149 ks ryb starších 0+ o celkové hmotnosti přibližně 2,7 tun. Z tohoto 

množství bylo 12 149 ks a 656 kg plotice, 11 610 ks a 760 kg perlína a 5 121 ks  a 851 kg 

okouna. [4] [2] 

 

 

 

Obrázek č. 19 Osádka ryb[4] 
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Obrázek č. 20 Osádka ryb[4] 
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7 Závěr 

 Podkrušnohorský úval skrývá velké bohatství hnědého sloje, má zde historii těžba 

hnědého uhlí a též i dlouholetou tradici. Jedním z dotčených měst jsou i Chabařovice a to 

otevřením Lomu v roce 1978. S tím, že činnost ukončí po vytěžení uhelného bohatství. 

Předcházelo tomu zbourání části města. V této práci jsem nastínil, jak probíhaly změny 

vlastníků palivového kombinátu Ústí a celý vývoj vzniku jednotlivých dolů a lomů. Práce 

obsahuje zhodnocení dnešního stavu Lomu Chabařovice a celé rekultivace jámy po 

dobývání. Nejhezčí je závěrečná část, kde nastíněn celý konec projektu rekultivace a 

zavodnění jámy. Dále jak je možné celou oblast využít k rekreačnímu vyžití pro celé 

rodiny. Na své si přijdou i rybáři.  Podařilo se okolí bývalé jámy zalesnit, zatravnit a 

vybudovat pohodlné přístupy do vody. Průzkumy ukázali velký výskyt ptactva, plazů a 

obratlovců a obojživelníků. Provedla se zde osádka ryb. 

Průběhu roku 2010 se pod přívalovými dešti začali sesouvat svahy a v roce 2011 

tento stav má stále přetrvávat. 
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Příloha 1- Severní svahy – 1. etapa[4] 

 

 

 

skupina druh spon zastoupen
í (%) 

zákl.výška 
(ks/ha) 

1.rok 
dosadba 

2. rok 
dosadba 

Celkem 
(ks/ha) 

pomocné olše lepkavá 1,5 x 0,8 20 1670 334 0 2004 
pomocné lípa srdčitá 1,5 x 0,8 20 1670 334 167 2171 

cílové dub letní 1,5 x 0,8 20 1670 334 167 2171 
cílové javor mléč 1,5 x 0,8 14 1169 234 117 1520 
cílové habr obecný 1,5 x 0,8 5 418 84 42 543 
cílové jasan zlepilý 1,5 x 0,8 5 418 84 42 543 
cílové borovice lesní 1,5 x 0,8 3 251 50 25 326 
cílové modřín opadavý 1,5 x 0,8 3 251 50 25 326 

vtroušené bříza bílá 1,5 x 0,8 1 84 17 0 100 
Vtroušené třešeň ptačí 1,5 x 0,8 1 84 17 0 100 
Vtroušené jeřáb ptačí 1,5 x 0,8 1 84 17 0 100 
Vtroušené topol osika 1,5 x 0,8 1 84 17 0 100 
Vtroušené javor babika 1,5 x 0,8 1 84 17 0 100 
Vtroušené topol bílý 1,5 x 0,8 1 84 17 0 100 
Vtroušené jilm habrolistý 1,5 x 0,8 1 84 17 0 100 

keře líska, brslen, kalina, 
řešetlák, zimolez 

 3 251 50 0 301 

 celkem  100 8350 1670 585 10605 
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Příloha 2 – Akumulace vody ve zbytkové jámě lomu Chabařovice 2007 

 

Obrázek č 4 – Mapa systému napouštění jezera vodou [4] 

(obrázek byl upraven a vychází ze zdroje [4]) 
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Příloha 3 – Plochy se stabilizačními prvky – svahy s nestabilitou 

 

 

 

 

Obrázek č 21 – Mapa nestabilizačních ploch [4] 

(obrázek byl upraven a vychází ze zdroje [4]) 
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Příloha 4 – PLOCHY REKULTIVACÍ 

 

 

rekultivace 
rozpracované  

 

zeměděl. lesnická hydrická ostatní celkem 

Svahy Roudníky   27,31  2,89 30,20 

Vnitřní výsypka I. et.  10,00 118,38  46,03 174,41 

Lochočice PPO  14,99   14,99 

Výsypka Žichlice  55,26   55,26 

Jezero Milada   256,94  256,94 

Vnitřní výsypka II. et.  48,33 81,44  10,52 140,29 

Severní svahy I. et.   21,32  5,15 26,47 

Východní svahy  14,59  17,70 32,29 

Západní svahy  5,96   5,96 

Severní svahy II. et.   53,88  27,67 81,55 

Rekreační plochy  22,10  31,77 53,87 

Uhelné depo   4,42  3,61 8,03 

Svah Rabenov (rekult. část)  2,20  15,30 17,50 

Svahy nad plavištěm  19,00  0,60 19,60 

Depo titaničitých jílů (část)  4,49  1,04 5,53 

 

Tabulka č 3 – Plochy rekultivací [4] 

(obrázek byl upraven a vychází ze zdroje [4]) 
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Příloha 5 – MAPA ZÁTRHŮ V OKOLÍ CHABAŘOVIC 
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