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4.  Hodnocení navrhovaných rekultivací v návaznosti na 
revitalizaაní zámᆰry ve smyslu usnesení vlády ა.272/2002 

 
4.1     Zdᛰvodnᆰní optimálního revitalizaაního zpᛰsobu 
 

Horní zákon ukládá tᆰ០aᖐi zabezpeაit sanaci území devastovaného tᆰ០bou. 
Sanací se podle tohoto zákona rozumí komplexní úprava území a územních 
struktur. Souაástí sanace je i rekultivace, provádᆰná podle zvláᘐtních zákonᛰ 
(zákon na ochranu zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu, lesní zákon, vodní zákon, zákon 
na ochranu pᖐírody a krajiny a dalᘐí). 
 Rekultivace území naruᘐeného povrchovou tᆰ០bou v podkruᘐnohorských 
revírech se provádí déle ne០ 50 let. 
           Za tuto dobu proᘐla charakteristickým vývojem, a to od pᛰvodního 
ozeleᒀování jednotlivých pozemkᛰ, pᖐes období,  kdy bylo výraznᆰ preferováno její 
hospodáᖐské vyu០ití pᖐedevᘐím v zemᆰdᆰlské formᆰ (v období direktivního 
plánování) – následnᆰ po roce 1990 ve formᆰ lesnické, a០ do souაasného 
vývojového stadia, kdy se postupnᆰ  zamᆰᖐuje  na koncepაní a komplexní  vyu០ití 
území s cílem dosa០ení obnovy funkce krajiny naruᘐené tᆰ០bou (pᖐedevᘐím 
povrchovou), a to nejenom její slo០ky pᖐírodní, ale i sociálnᆰ ekonomické. 

Nová koncepce vy០aduje v principu odliᘐný pᖐístup ne០ ten, který byl 
v nedávné minulosti prioritou pᖐi provádᆰní rekultivace, kdy byla zamᆰᖐena 
pᖐedevᘐím na hospodáᖐské vyu០ití rekultivovaných pozemkᛰ. 
 Souაasné znalosti a zkuᘐenosti prokazují, ០e zejména v území velkoploᘐnᆰ 
naruᘐeném povrchovým dobýváním v rozsahu, jako je tomu v obou 
podkruᘐnohorských revírech, jsou pro obnovu funkce krajiny nutné zcela jiné 
priority. Tᆰmi je pᖐedevᘐím posílení základních ekologických principᛰ, tj. tokᛰ vody, 
energie a látek a v rámci nich zejména obnova vodního re០imu v krajinᆰ dᖐíve 
výraznᆰ zamokᖐené a s tím související návrat malého uzavᖐeného kolobᆰhu vody 
do této krajiny. 

Ve smyslu § 35 horního zákona je tᆰ០aᖐ povinen provádᆰt na plochách, 
které byly naruᘐeny tᆰ០bou, komplexní úpravu území a územních struktur 
(dobývací prostor, vnᆰjᘐí výsypky, technologické plochy). Na tyto აinnosti musí 
vytváᖐet finanაní rezervu, kterou tvoᖐí ve smyslu zákona ა. 586/92 Sb., o daních 
z pᖐíjmᛰ, jako nákladovou polo០ku. Rozsah prací, které je mo០no z této finanაní 
rezervy hradit je tím omezen, povinnosti podle tohoto zákona se netýkají ploch, 
které hornickou აinností nebyly pᖐímo dotაeny. 

Zabezpeაit plnou obnovu funkce krajiny naruᘐené hornickou აinností tedy 
pᖐekraაuje zákonnou povinnost tᆰ០aᖐe.  
 K obnovᆰ funkce tᆰ០bou naruᘐené krajiny smᆰᖐuje zejména usnesení vlády 
ა. 272/2002, k აerpání finanაních prostᖐedkᛰ urაených pro ᖐeᘐení ekologických 
ᘐkod vzniklých pᖐed privatizací hnᆰdouhelných tᆰ០ebních spoleაností v Ústeckém 
a Karlovarském kraji. 
 Podle tohoto usnesení pracemi na odstraᒀování ᘐkod na ០ivotním prostᖐedí, 
jejich០ cílem je, s vyu០itím sanaაních a rekultivaაních prací, revitalizace krajiny. 
Jde o soubor prací smᆰᖐujících k tvorbᆰ a obnovᆰ: 
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a) lesních pozemkᛰ 
b) zemᆰdᆰlských pozemkᛰ 
c) vodních slo០ek krajiny 
d) krajinné zelenᆰ 
e) biokoridorᛰ a biocenter 
f) území pro vyu០ití volného აasu 
g) ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území 
h) stavebních pozemkᛰ. 

 
 V komplexním pojetí se jedná o vytváᖐení podmínek pro obnovu funkce 
krajiny naruᘐené povrchovou tᆰ០bou uhlí v podkruᘐnohorské oblasti, jejím០ cílem 
v oblasti pᖐírody a krajiny je vytvoᖐení ekologicky stabilní, esteticky pᛰsobivé 
plnohodnotné krajiny, která bude plnit svoje základní funkce jak pᖐírodní, tak i 
sociálnᆰ ekonomické. K tomu je nutné stanovit zásady ᖐeᘐení a v nich stanovit 
urაité priority. 

Jedním z hlavních principᛰ obnovy krajiny naruᘐené povrchovou tᆰ០bou 
hnᆰdého uhlí je obnova vodního re០imu, zvláᘐtᆰ kdy០ si uvᆰdomíme, ០e obnova 
krajiny probíhá v dobᆰ zmᆰn svᆰtového klimatu. 

Vodohospodáᖐská funkce krajiny, tedy retence vody v krajinᆰ by mᆰla být 
prioritním kriteriem pᖐi strategickém plánování krajiny, co០ znamená vyაleᒀovat 
geomorfologicky vhodná místa pro rozliv a retenci vody. Tyto plochy budou potom 
plnit více krajinných funkcí. Problém se týká nejen zbytkových jam po tᆰ០bᆰ a 
jejich pᖐirozeného povodí, ale i ᖐíაní a potoაní sítᆰ, která by mᆰla odpovídat tᆰ០bou 
zmᆰnᆰnému reliéfu území, zároveᒀ musí pᖐispᆰt k rozumné obnovᆰ vyrovnanou 
hydrologickou bilancí krajiny. 

U lomových provozᛰ to znamená zcela odliᘐný pᖐístup k této problematice, 
proto០e pᖐi báᒀské აinnosti se zcela logicky vychází z principu rychlého odvodu 
vody mimo plochy jednotlivých tᆰ០ebních ᖐezᛰ a výsypkových etá០í, kde០to pᖐi 
obnovᆰ funkce krajiny je prioritou zcela opaაný princip a to maximální zdr០ení 
vody v zájmovém území. Z toho vyplývá, ០e v závᆰru tᆰ០ební აinnosti je nutno volit 
u odvodᒀování jiný systém pᖐíkopᛰ, vodu odvádᆰt v malých sklonech, umo០nit její 
místní rozliv, nezahlazovat nerovnosti, propadliny, vytváᖐet malé retence, poldry a 
dalᘐí prvky. 

Pro vodní toky a nádr០e je tᖐeba zajiᘐᙐovat morfologickou აlenitost koryt 
tᆰchto tokᛰ, vაetnᆰ bᖐehᛰ a dna, vytváᖐení prohlubní v konkávních úsecích tokᛰ, 
umo០nᆰní pᖐirozeného meandrování koryta, realizace vegetaაního doprovodu, 
zajiᘐtᆰní hydrologické komunikace vody v toku s mᆰlkou vodou podzemní 
v pᖐilehlé nivᆰ, upᖐednostnᆰní vegetaაních a dalᘐích pᖐírodᆰ blízkých zpᛰsobᛰ 
opevnᆰní koryta, ochranu toku pᖐed erozními smyvy, popᖐ. destruktivními erosními 
projevy a celou ᖐadu dalᘐích opatᖐení. 

V oblasti ekologie lze pova០ovat za klíაové kritérium biodiverzitu (na 
vᘐech jejích úrovních) a rychlost (úspᆰᘐnost) obnovy lokality pᖐi vytváᖐení 
dlouhodobᆰ funkაních ekosystémᛰ na plochách pᖐímo naruᘐených tᆰ០bou 
(zbytkové jámy, výsypky) a posílení funkce ekosystémᛰ na plochách nepᖐímo 
ovlivnᆰných tᆰ០bou a na dalᘐí navazující nenaruᘐenou krajinu. Souაasnᆰ s tím 
vytváᖐení podmínek pro obnovu malého (uzavᖐeného) hydrologického cyklu 
v posti០ených oblastech zvyᘐováním retenაních a akumulaაních schopností 
krajiny. Základem by mᆰla být revitalizace niv vodních tokᛰ, zakládání vodních 
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ploch, mokᖐadᛰ a jejich relativnᆰ rovnomᆰrné rozmístᆰní v krajinᆰ. Pᖐi navrhování 
opatᖐení pro obnovu funkce krajiny je tᖐeba zohlednit prognózy vývoje klimatu pᖐi 
definování kvalitativních parametrᛰ (pᖐedevᘐím druhové skladby) novᆰ 
zakládaných ekosystémᛰ. 

Zároveᒀ vytváᖐet optimální podmínky pro posílení stávajících a pro vznik 
nových biokoridorᛰ a biocenter. 

Jedním ze základních principᛰ obnovy krajiny po tᆰ០bᆰ by mᆰla být ochrana 
a obnova pᛰvodních a tvorba zcela nových estetických hodnot. Novᆰ vytváᖐená 
krajina by mᆰla být ve výsledku charakterizována zvýᘐenou estetickou hodnotou. 

Nové pᖐístupy by mᆰly respektovat nebo spíᘐe akcentovat stávající pozitivní 
krajinné dominanty, vytváᖐet nové a souაasnᆰ eliminovat აi alespoᒀ vizuálnᆰ 
skrývat negativní krajinné dominanty. V souladu s tᆰmito principy by mᆰly být 
voleny trasy nových silnic, cyklistických a turistických stezek apod. 

  Obnova ka០dé lokality by mᆰla mít jasnᆰ definovaný motiv obnovy, kterým 
jsou nejაastᆰji krajinnᆰ-architektonický motiv (krajináᖐská kompozice, krajinná 
dominanta), duchovní motiv, rekreaაní motiv apod. 

Vzhledem k tomu, ០e za posledních 50 let drasticky poklesla krajinná 
heterogenita pánevních oblastí, by mᆰlo být jedním z cílᛰ ᖐeᘐení obnovy funkce 
krajiny opᆰtovné zvýᘐení krajinné heterogenity. Jedná se napᖐ. o zakládání 
malých, ekologicky hodnotných biotopᛰ a jejich relativnᆰ pravidelná distribuce 
v krajinᆰ, uvnitᖐ rozsáhlejᘐích lesních celkᛰ vytváᖐet nová აi chránit souაasná 
bezlesí, tvary krajinných prvkᛰ navrhovat v zájmu jejich delᘐích okrajᛰ, dbát na 
pestré zastoupení jednotlivých typᛰ ekosystémᛰ, preferovat pᖐístup „nᆰkolik 
malých ekosystémᛰ“ pᖐed „jeden velký ekosystém“ a dalᘐí. 

Celou ᖐadu zásad je mo០no uvádᆰt i pro oblast biologické rekultivace.  
 

V dᛰsledku hornické აinnosti, zejména pak provádᆰné velkoploᘐnᆰ 
povrchovým zpᛰsobem, dochází nejenom k devastaci krajiny a pᖐírody, ale i 
k likvidaci osídlení, prᛰmyslových podnikᛰ, zemᆰdᆰlských ploch, komunikací, 
vodoteაí, nᆰkterých historických i kulturních památek . 

Proto obnova funkce krajiny nemᛰ០e znamenat pouze naplᒀování její 
ekologické a krajinnᆰ estetické hodnoty, ale musí vytváᖐet podmínky pro postupný 
návrat აlovᆰka v rᛰzných formách do území, desítky let vyu០ívaných jen pro tᆰ០bu 
uhlí a zakládání výsypek.  

Vzhledem k tomu, ០e tato území (pᖐedevᘐím výsypky) nejsou a dlouhodobᆰ 
nebudou z hlediska geomechaniky plnᆰ konsolidovaná, ale i proto, ០e vlastní 
proces rekultivace je dlouhodobou zále០itostí (dosa០ení potᖐebného zapojení 
vegetace) a výsypky jsou pᖐevá០nᆰ bez stabilního komunikaაního napojení, a do 
tᆰchto území bude nutno pᖐivést in០enýrské sítᆰ, bude postupné osidlování 
rekultivovaných výsypek dlouhodobou zále០itostí. 

Vývoj se bude zᖐejmᆰ v první fázi odvíjet pᖐes vyu០ívání uvedených území 
pro lidské aktivity smᆰᖐující k vyu០ívání volného აasu, tzn. pᖐípravu území pro 
rekreaci, oddych, pᆰᘐí turistiku, cykloturistiku (pozdᆰji i agroturistiku), sport, 
sportovní rybaᖐení, ale i pro pouაení (nauაné stezky, pᖐírodní, kulturní a historické 
památky) a s tím vᘐím spojené podnikatelské aktivity. 

Dominantní postavení v postrekultivaაním vyu០ití území budou mít 
pravdᆰpodobnᆰ jezera zbytkových jam po tᆰ០bᆰ a jejich okolí.  
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Pᖐedpokládá se, ០e tato jezera budou vᘐestrannᆰ vyu០ívána, a to pro 
koupání, rekreaci a sport, sportovní rybaᖐení na jedné stranᆰ a na druhé stranᆰ, ០e 
budou plnit se svým okolím i funkce ekologické a krajinnᆰ estetické. 

V okolí jezer by mᆰla být vybudována აetná sportoviᘐtᆰ (volejbal, koᘐíková, 
tenis, dᆰtská sportoviᘐtᆰ, plá០e pro slunᆰní a koupání, golfová hᖐiᘐtᆰ), turistické i 
cykloturistické stezky, místa pro procházky v parkových a lesoparkových 
objektech, ale i prostory urაené pro tichou rozptýlenou rekreaci. Výᘐe uvedené 
აinnosti jistᆰ pᖐilákají ᖐadu podnikatelᛰ, kteᖐí by mᆰli vybudovat pᖐísluᘐné technické 
zázemí (ubytovny, objekty s obაerstvením, sociální zaᖐízení, lodᆰnice, pᖐípadnᆰ i 
hotely s potᖐebným vybavením). 

Souაasnᆰ bude nutno dobudovat potᖐebné pᖐíjezdní komunikace, vაetnᆰ 
kapacitních parkoviᘐᙐ. 
 Bezpodmíneაnᆰ nutné bude zabezpeაit pᖐi tomto zpᛰsobu podnikání 
urაitou regulaci podnikatelských aktivit. Zejména u relativnᆰ menᘐích jezer (napᖐ. 
jezero Chabaᖐovice) by mohlo dojít k urაité nerovnováze mezi vyu០íváním území 
pro tyto aktivity a ochranou pᖐírody a krajiny.  

K znaაnᆰ citlivým problémᛰm bude patᖐit kvalita vody, zejména u mᆰlაích 
jezer. Vzhledem k nutnosti, aby novᆰ vzniklá jezera a jejich okolí plnila i funkce 
ekologické, bude vhodné citlivᆰ vyაlenit urაitou აást území pro tyto úაely a 
v tᆰchto místech omezit pohyb návᘐtᆰvníkᛰ. 
 Pᖐísluᘐné, na tᆰ០bou naruᘐeném území vybudované, trasy (stezky) pro pᆰᘐí 
turistiku a cykloturistiku bude ០ádoucí propojit s veᖐejnou sítí tᆰchto tras a umo០nit 
tak návᘐtᆰvníkᛰm nekomplikované spojení s dalᘐími významnými místy v regionu 
(nauაné stezky, kulturní, historické a sakrální a technické památky, geologické a 
pᖐírodní zvláᘐtnosti, výhledy do okolí a dalᘐí).  

 Vyu០ití území revitalizovaného po tᆰ០bᆰ není vᘐak jen zále០itostí jezer 
zbytkových jam. Jedním ze základních cílᛰ je postupná obnova ០ivota i na 
ostatním území, pᖐedevᘐím na rozsáhlých výsypkách.  

Prvoᖐadou je vᘐak otázka konsolidace jednotlivých výsypkových tᆰles. 
Pokud nebude pᖐísluᘐná výsypka dostateაnᆰ konsolidována, potom bude nutno 
výstavbu objektᛰ provádᆰt pouze z lehkých, rektifikovatelných konstrukcí, nebo pᖐi 
nároაném zpᛰsobu zakládání staveb. Proto je posuzování geomechanické stability 
výsypek a s tím postupnᆰ probíhající jejich konsolidace dᛰle០itou souაástí tohoto 
procesu. 

Vlastní rekultivace (v ᘐirᘐím pojetí) bude ve velké აásti provádᆰna 
zpᛰsobem, který bude pᛰsobit relativnᆰ rychle ve smᆰru obnovy funkce krajiny; ten 
vᘐak nebude pᖐináᘐet ekonomický prospᆰch, ale spíᘐe bude vy០adovat finanაní 
prostᖐedky na ᖐádnou údr០bu, zejména seაení travních porostᛰ nebo jejich 
spásání. Tuto აinnost bude nutno provádᆰt pravidelnᆰ a proto lze pᖐedpokládat, ០e 
v dᛰsledku toho vzniknou první zemᆰdᆰlsko hospodáᖐské objekty (farmy), a to buჰ 
na okraji výsypek nebo v jejich tᆰsném sousedství. Problém nebude u tᆰchto 
objektᛰ spoაívat pouze ve zpᛰsobu jejich zalo០ení, ale i v tom, ០e do tohoto 
prostoru bude nutno pᖐivést in០enýrské sítᆰ (voda, topné medium, kanalizace, 
elektrická energie). Vzhledem k rozsahu zemᆰdᆰlských pozemkᛰ (pᖐedevᘐím 
trvalých travních porostᛰ) vznikne tak pᖐedpoklad pro rozvoj pastevectví. Seაení 
luk spolu s kácením dᖐevin mᛰ០e pᖐinést základy pro vznik obnovitelného 
energetického hospodáᖐství na bázi biomasy.  
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Lze pᖐedpokládat, ០e zamýᘐlené zemᆰdᆰlské usedlosti by mohly mít 
v budoucnu i dalᘐí atraktivní vyu០ití, napᖐ. jako výchozí centra pro rozvoj 
agroturistiky. Mohla by umo០ᒀovat zatím u nás netradiაní rodinnou rekreaci, pᖐi 
které by zejména mᆰstské dᆰti poznávaly nejen pᖐírodu, ale i ០ivot na venkovᆰ. 
Vzhledem k pᖐedpokládanému propojení tᆰchto území s rekreaაními jezery by 
nemᆰl být problém zkombinovat pobyt na „venkovᆰ“ s rekreací, koupáním a 
sportem. Zde se nabízí mo០nost vhodného propojení agroturistiky na 
rekultivovaných i tᆰ០bou nedotაených územích regionu. 

Jak ji០ bylo zmínᆰno, nezbytnou podmínkou pro poznávání pᖐírody, krajiny, 
kulturních i historických památek je jejich dobrá pᖐístupnost, kterou umo០ní 
nekomplikované propojení vᘐech tᆰchto zajímavých míst a objektᛰ. Rozlo០ení 
turistických tras a stezek, ubytovacích kapacit a center turistického ruchu 
v rekultivované krajinᆰ mᛰ០e dobᖐe navázat na stávající síᙐ hromadné autobusové 
a ០elezniაní dopravy. 

Dalᘐí mo០ností je vyu០ívání silniაní dopravní infrastruktury pro individuální 
turistiku, a to buჰ pᖐímo (cestování po zajímavých místech automobilem) nebo 
nepᖐímo (vyu០ití automobilu pro pᖐiblí០ení k zájmovému prostoru a po zaparkování 
pokraაování buჰ pᆰᘐky nebo na jízdním kole). Vyu០ití cyklistických tras pro pᖐesun 
mezi zajímavými místy musí být samozᖐejmᆰ mo០né i bez pou០ití automobilu. 

Nepᖐedpokládáme, ០e cyklostezky a cesty pro pᆰᘐí turistiku, které budou 
spojovat atraktivní místa nejenom pro rekreaci, sport, koupání, sportovní rybolov, 
zároveᒀ místa pro poznávání kulturních a historických památek, místa esteticky 
pᛰsobivá s výhledem do atraktivní krajiny, geologicky i pᖐírodovᆰdnᆰ zajímavá 
budou jediným zpᛰsobem vyu០ívání revitalizované krajiny. 

Naopak pᖐedpokládáme, ០e s postupem აasu (po potᖐebné konsolidaci 
nasypaného skrývkového materiálu) budou výsypky postupnᆰ (i kdy០ zᖐejmᆰ velmi 
omezenᆰ) osidlovány zejména z dᛰvodu zajiᘐᙐování potᖐebné péაe o krajinu 
(seაení luk, pastevectví), ale i jako technické zázemí pro rekreaაní a sportovní 
objekty, nebo pro provozování agroturistiky a dalᘐí aktivity. 

Pᖐi výstavbᆰ technického zázemí pro rekreaci a sport, ubytoven, hotelᛰ a 
dalᘐích objektᛰ v rámci podnikatelských aktivit bude nutno vypoᖐádat se na velké 
აásti území obou podkruᘐnohorských pánví s problémem, který souvisí s minulou 
hlubinnou tᆰ០bou. Jedná se o poddolovaná území. Pro výstavbu objektᛰ na tomto 
území bude nutno v០dy zabezpeაit zpracování báᒀského posudku, na základᆰ 
kterého stavební úᖐad urაí podmínky pro výstavbu (týká se zejména zakládání 
objektᛰ).  

Z výᘐe uvedeného vyplývá, ០e budování staveb na území, které bylo 
naruᘐeno tᆰ០ební აinností, a to jak hlubinnou tak povrchovou bude ve vᆰtᘐinᆰ 
pᖐípadᛰ technicky nároაné.  

ᖀada z uvedených návrhᛰ je realizovatelná v relativnᆰ krátkém აasovém 
období, zejména v lokalitách, v kterých ji០ tᆰ០ba skonაila a sanace a rekultivace 
probíhá s podstatnᆰ vyᘐᘐí intenzitou, ne០ na lokalitách provozovaných, kde mnohé 
z tᆰchto návrhᛰ znamenají urაité vize do budoucna. 

 Ani tato studie nemᛰ០e komplexnᆰ postihnout celé území obou 
podkruᘐnohorských hnᆰdouhelných pánví ve vᘐech problémech a souvislostech 
pᖐispívajících k obnovᆰ funkce krajiny, mᛰ០e vᘐak k budoucí realizaci obnovy 
území tᆰchto regionᛰ výraznᆰ pᖐispᆰt. 
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4.2     Stav provádᆰní rekultivaაních prací  
  

Vzhledem k tomu, ០e od roku 2002 bylo zahájeno uplatᒀování po០adavkᛰ 
na financování jednotlivých sanaაních a rekultivaაních prací dle usnesení vlády 
ა. 272 v jednotlivých tᆰ០ebních organizacích, pᖐedkládáme aktuální stav 
ukonაených, rozpracovaných a zahajovaných rekultivací k 1.1.2002 jako 
výchozímu termínu, od kterého se dalᘐí აinnost v této oblasti odvíjí. V bilanci ploch 
jsou zahajované rekultivace rozdᆰleny do dvou აasových horizontᛰ, a to 
zahajované celkem a zahajované do roku 2012. 
 
 
4.3     Analýza jednotlivých lokalit   
 
4.3.1  Útlumové a dᖐíve zastavené lokality 
 
4.3.1.1  Palivový kombinát Ústí, s.p. – lom Chabaᖐovice 
 
 REKULTIVACE DOKONჀENÉ  

 
V rámci Palivového kombinátu Ústí s.p. byly k výᘐe uvedenému datu dokonაeny 
rekultivace na celkové ploᘐe 1 873,84 ha, z toho v zájmovém území lomu 
Chabaᖐovice:  
 
celkem  302,40 ha 
 z toho: lesnická 189,46 ha 
 zemᆰdᆰlská 103,61 ha 
 ostatní                                                9,33 ha 
 
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ  
 
K 31. prosinci 2001 byly v lomu Chabaᖐovice rozpracovány rekultivace v 
následujícím აlenᆰní: 
 
celkem  508,47 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 11,46 ha 
 lesnická 437,11 ha 
 hydrická 1,61 ha 
 ostatní 58,29 ha 
    
REKULTIVACE PLÁNOVANÉ 

 
Výmᆰra plánovaných rekultivací na lomu Chabaᖐovice je: 

 
celkem  629,79 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 54,33 ha 
 lesnická 254,68 ha 
 hydrická 255,68 ha 
 ostatní 65,10 ha 
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BILANCE PLOCH 
 
K 31. 12. 2001 byl na lomu Chabaᖐovice tento stav: 
 
rekultivace dokonაené 302,4 ha 
 rozpracované 508,5 ha 
 zahajované 629,8 ha 
 z toho zahajované do roku 2012 629,8 ha 
 celkem 1 440,7 ha 
     
 
4.3.1.2  Dᛰl Kohinoor, a.s. – lom Le០áky 
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ  
  
Do konce roku 2001 byly dokonაeny na lomu Le០áky rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  476,75 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 161,09 ha 
 lesnická 120,67 ha 
 hydrická 15,66 ha 
 ostatní 180,13 ha 
   
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ 
 
Na této lokalitᆰ  byly k 31.12.2001 rozpracovány rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  531,39 ha 
z toho: lesnická 258,94 ha 
 hydrická 0,96 ha 
 ostatní 271,49 ha 

 
REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ  

 
celkem  420,50 ha 
z toho: jezero 322,50 ha 
 lesnická 42,00 ha 
 hydrická 2,00 ha 
 ostatní 54,00 ha 

                                                                                               
BILANCE PLOCH 

 

K 31. 12. 2001 byl na lomu Le០áky tento stav rekultivaაních prací: 
 

rekultivace dokonაené 476,75 ha 
 rozpracované 531,39 ha 
 zahajované 420,50 ha (vა. jezera – 322,50 ha) 
 z toho zahajované do roku 2012 943,25 ha 
 celkem 1 428,64 ha 
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4.3.1.3  Sokolovská uhelná, a.s. – lom Medard - Libík 
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ 
 
Do konce roku 2001 byly dokonაeny rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  96,93 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 41,62 ha 
 lesnická 55,31 ha 
 
 REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ  
 
Na této lokalitᆰ byly k 31. 12. 2001 rozpracovány rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  64,25 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 28,97 ha 
 lesnická 35,28 ha 
 
REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ 
 
celkem  1 069,74 ha 
z toho: lesnická 568,34 ha 
 jezero zbytkové jámy 501,40 ha 
 
BILANCE PLOCH 
 
K 31. 12. 2001 byl na lokalitᆰ Medard – Libík tento stav: 
 
rekultivace dokonაené 96,93 ha 
 rozpracované 64,25 ha 
 zahajované do roku 2012 1 069,74 ha (vა. jezera zbytkové jámy) 
 celkem 1 230,92 ha 
    
 
4.3.1.4  Sokolovská uhelná, a.s. – lokalita Michal  
 
 REKULTIVACE DOKONჀENÉ 

 
័ádná  z rekultivaაních akcí nebyla dosud dokonაena. 
 
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ  
  
Na tomto lomu byly k 31.12.2001 rozpracovány rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  70,68 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 13,65 ha 
 lesnická 21,03 ha 
 hydrická 32,10 ha 
 ostatní 3,90 ha 
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REKULTOVACE ZAHAJOVANÉ 
 
celkem  38,60 ha 
(jedná se o lesnickou formu)   
 
BILANCE PLOCH 

 
K 31.12.2001 byl na lokalitᆰ Michal tento stav: 
  
rekultivace dokonაené 0,00 ha 
 rozpracované 70,68 ha 
 zahajované 38,60 ha 
 z toho zahajované do roku 2012 38,60 ha 
 celkem 109,28 ha 
       
 
4.3.1.5  Sokolovská uhelná, a.s. – lom Lítov - Boden 
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ  
 
Do konce roku 2001 byly ukonაeny rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  291,55 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 67,17 ha 
 lesnická 211,55 ha 
 hydrická 12,83 ha 
   
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ  
 
Na této lokalitᆰ byly k 31. 12. 2001 rozpracovány rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  351,42 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 51,70 ha 
 lesnická 236,10 ha 
 hydrická 17,27 ha 
 ostatní 46,35 ha 
                                               
REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ 
 
Zahájena bude jedna akce na ploᘐe:                 85 ha 
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BILANCE PLOCH 
 
K 31. 12. 2001 byl na lokalitᆰ Lítov – Boden vykazován následující stav: 
  
rekultivace dokonაené 291,55 ha 
 rozpracované 351,42 ha 
 zahajované 85,00 ha 
 z toho zahajované do roku 2012 85,00 ha 
 celkem 727,97 ha 
      
 
4.3.1.6 Sokolovská uhelná, a.s. – výsypka Silvestr 
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ   
 
Do konce roku 2001 byly na této lokalitᆰ dokonაeny rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  23,40 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 0,00 ha 
 lesnická 23,40 ha 
 hydrická 0,00 ha 
 ostatní 0,00 ha 
   
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ 
 
Na této lokalitᆰ nebyly ke sledovanému datu ០ádné rozpracované rekultivace. 
 
REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ 
 
V období let 2002 a០ 2012 budou na této lokalitᆰ zahájeny rekultivace v rozsahu: 
 
celkem  203,42 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 49,48 ha 
 lesnická 63,66 ha 
 hydrická 2,06 ha 
 ostatní 88,22 ha 
                                                                      
BILANCE PLOCH 

 
K 31.12. 2001 vykazuje výsypka Silvestr tento stav rekultivaაních prací: 
 
rekultivace dokonაené 23,40 ha 
 rozpracované 0,00 ha 
 zahajované 259,80 ha 
 z toho zahajované do r. 2012 203,42 ha 
 celkem 283,20 ha 
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4.3.2  Ⴠinné lokality 
 
4.3.2.1 Mostecká uhelná, a.s. – lom Jan ᘀverma 
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ 
 
Do konce roku 2001 byly na této lokalitᆰ dokonაeny rekultivace v následujícím 
rozsahu: 
 
celkem  1 072,95 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 125,67 ha 
 lesnická 393,93 ha 
 hydrická 45,05 ha 
 ostatní 508,30 ha 
 
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ  
 
Na lokalitᆰ  ᘀverma byly k 31. 12. 2001 rozpracovány rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  380,38 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 37,71 ha 
 lesnická 130,31 ha 
 hydrická 0,60 ha 
 ostatní 211,76 ha 
    
REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ 

 
V období let 2002 – 2012 budou na lokalitᆰ ᘀverma zahájeny rekultivace 
v následujícím rozsahu: 
 
celkem  451,00 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 242,50 ha 
 lesnická 158,50 ha 
 ostatní 50,00 ha 
                                                                 
BILANCE PLOCH 
 
Bilance rekultivovaných ploch na lomu ᘀverma  k  31. 12. 2001 je následující: 
 
rekultivace dokonაené 1 072,95 ha 
 rozpracované 380,38 ha 
 zahajované 564,00 ha 
 z toho zahajované do r. 2012 451,00 ha 
 celkem 2 017,33 ha 
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4.3.2.2 Mostecká uhelná, a.s. – lom Hrabák 
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ  
 
Do konce roku 2001 byly na této lokalitᆰ dokonაeny rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  457,57 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 190,06 ha 
 lesnická 162,17 ha 
 hydrická 13,08 ha 
 ostatní 92,26 ha 
 
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ 
 
Na lokalitᆰ Hrabák byly k tomuto datu rozpracovány rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  637,09 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 36,17 ha 
 lesnická 126,88 ha 
 hydrická 2,90 ha 
 ostatní 471,14 ha 
 
REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ 
 
V období let 2002 – 2012 budou zahájeny  rekultivaაní práce na ploᘐe: 
 
celkem  177,00 ha 
z toho:   zemᆰdᆰlská 70,60 ha 
 lesnická 106,40 ha 
                                                                          
BILANCE PLOCH 
 
Bilance ploch na lomu Hrabák (Vrᘐany) k  31. 12. 2001 je následující: 

 
rekultivace   dokonაené 457,57 ha 
 rozpracované 380,38 ha 
 zahajované 1 769,90 ha 
 z toho zahajované do r. 2012 177,00 ha 
 celkem 2 607,85 ha 
                 
 
4.3.2.3 Mostecká uhelná, a.s. – lom Ⴠeskoslovenské armády (ჀSA) 
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ 

 
Rekultivace v zájmovém území lomu ჀSA probíhají ji០ od poაátku 

ᘐedesátých let,  k 31. prosinci 2001 byly na této lokalitᆰ dokonაeny rekultivace v 
následujícím rozsahu: 
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celkem  1 135,18 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 30,20 ha 
 lesnická 1 060,50 ha 
 hydrická 1,50 ha 
 ostatní 42,98 ha 
                                           
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ 
 
K 31. prosinci 2001 byly v zájmovém prostoru lomu ჀSA rozpracovány rekultivace  
v následujícím rozsahu: 
 
celkem  1 113,06 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 57,16 ha 
 lesnická 658,76 ha 
 hydrická 40,16 ha 
 ostatní 356,98 ha 
                                           
REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ 
 
V období let 2002 – 2012 budou na tomto lomu zahájeny rekultivaაní práce 
v tomto rozsahu: 
 
celkem  652,56 ha 
z toho:   zemᆰdᆰlská 128,50 ha 
 lesnická 215,91 ha 
 hydrická 2,00 ha 
 ostatní 241,15 ha 
 sanace svahᛰ 65,00 ha 
 
BILANCE PLOCH 
 
K 31. 12. 2001 vykazoval lom ჀSA následující bilanci ploch: 
 
rekultivace dokonაené 1 135,18 ha 
 rozpracované 1 113,06 ha 
 zahajované 2 107,18 ha 
 z toho zahajované do r. 2012 652,56 ha 
 celkem 4 355,42 ha 
 
 
4.3.2.4 Mostecká uhelná, a.s. – dᛰl Centrum 
 
REKULTIVACE  DOKONჀENÉ 
 
           K 31. prosinci 2001 byly na této lokalitᆰ dokonაeny rekultivace v 
následujícím rozsahu: 
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celkem  186,21 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 42,52 ha 
 lesnická 126,98 ha 
 hydrická 3,23 ha 
 ostatní 13,48 ha 
   
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ 
 
K pᖐísluᘐnému termínu byla rozpracována pouze jedna rekultivaაní akce na ploᘐe 
 
celkem  25,59 ha  
 (lesnická)  
 
REKULTIVACE  ZAHAJOVANÉ 
 
V období let 2002 – 2012 budou zahájeny rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  100,80 ha 
z toho: lesnická 20,70 ha 
 hydrická 50,00 ha 
 ostatní 30,10 ha 
 
BILANCE PLOCH 
 
K 31. 12. 2001 vykazuje Dᛰl Centrum tento stav  rekultivaაních prací: 
 
rekultivace dokonაené 186,21 ha 
 rozpracované 25,59 ha 
 zahajované 100,80 ha 
 z toho zahajované do r. 2012 100,80 ha 
 celkem 312,60 ha 
 
 
4.3.2.5  Severoაeské doly, a.s., Doly Bílina – lom Bílina 
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ  
 
K 31. 12. 2001 byly na Dolech Bílina dokonაeny rekultivace v následujícím 
rozsahu: 
 
celkem  1 848,50 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 568,60 ha 
 lesnická 1 050,63 ha 
 hydrická 89,57 ha 
 ostatní 139,70 ha 
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REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ  
 
Na Dolech Bílina byly k 31. 12. 2001 rozpracovány rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  1 195,02 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 49,41 ha 
 lesnická 731,63 ha 
 hydrická 18,77 ha 
 ostatní 395,21 ha 
                
REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ 

 
V období let 2002 – 2012 budou na dolech Bílina zahájeny rekultivace  v rozsahu: 

 
celkem  1 155,59 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 376,73 ha 
 lesnická 692,21 ha 
 hydrická 35,64 ha 
 ostatní 51,01 ha 
 
BILANCE PLOCH 
 
Doly Bílina vykazují k 31. 12 . 2001 tento stav rekultivaაních prací: 
 
rekultivace dokonაené 1 848,50 ha 
 rozpracované 1 195,02 ha 
 zahajované 3 866,40 ha 
 z toho zahajované do r. 2012 1 155,59 ha 
 celkem 6 909,92 ha 
 
 
4.3.2.6   Severoაeské doly, a.s., Doly Nástup Tuᘐimice – lom Libouᘐ   
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ  
 
K 31. 12. 2001 byly na Dolech Nástup Tuᘐimice dokonაeny rekultivace 
v následujícím rozsahu: 
 
celkem  972,63 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 790,96 ha 
 lesnická 100,47 ha 
 hydrická 19,27 ha 
 ostatní 61,93 ha 
 
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ  
 
Na Dolech Nástup Tuᘐimice byly k 31. 12. 2001 rozpracovány rekultivace na 
ploᘐe: 
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celkem  845,83 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 88,72 ha 
 lesnická 720,77 ha 
 hydrická 0,00 ha 
 ostatní 36,34 ha 
       
REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ   
 
V období let 2002 – 2012 budou zahájeny rekultivace na ploᘐe: 

 
celkem  817,17 ha 

                                                                     
BILANCE PLOCH 

 
K 31. 12 .2001 byl tento stav v realizaci rekultivaაních prací: 
            
rekultivace dokonაené 972,63 ha 
 rozpracované 845,83 ha 
 zahajované 4 452,66 ha 
 z toho zahajované do r. 2012 817,17 ha 
 celkem 6 271,12 ha 
        
 
4.3.2.7  Sokolovská uhelná, a.s. – lom Jiᖐí 
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ   
 
K tomuto datu byly na lomu Jiᖐí dokonაeny rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  32,20 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 0,00 ha 
 lesnická 31,20 ha 
 hydrická 0,00 ha 
 ostatní 1,00 ha 
                                                 
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ  
 
Na lokalitᆰ Jiᖐí jsou k tomuto datu rozpracovány rekultivace v rozsahu: 
   
celkem  89,46 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 0,00 ha 
 lesnická 89,46 ha 
 hydrická 0,00 ha 
 ostatní 0,00 ha 
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REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ 
 

V období let 2002 – 2012 se nepoაítá se zahájením ០ádných rekultivaაních akcí. 
 
BILANCE PLOCH 
 
Lom Jiᖐí vykazuje k 31. 12 . 2001 tento stav rekultivaაních prací: 
 
rekultivace dokonაené 32,20 ha 
 rozpracované 89,46 ha 
 zahajované 1 645,04 ha 
 z toho zahajované do r. 2012 0,00 ha 
 celkem 1 766,70 ha 
     
 
4.3.2.8 Sokolovská uhelná, a.s. – lom Dru០ba 
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ  
 
Do konce roku 2001 byly na této lokalitᆰ dokonაeny rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  8,50 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 0,00 ha 
 lesnická 0,00 ha 
 hydrická 0,00 ha 
 ostatní 8,50 ha 
               
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ  
 
Na lokalitᆰ Dru០ba byla k tomuto datu rozpracovány rekultivace na jediné ploᘐe: 
 
celkem  4,41 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 0,00 ha 
 lesnická 4,41 ha 
 hydrická 0,00 ha 
 ostatní 0,00 ha 
   
REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ 
 
 V období let 2002 – 2012 se nepᖐedpokládá zahájit ០ádné rekultivaაní akce. 
 
BILANCE PLOCH 
 
Lom Dru០ba vykazuje k 31. 12 . 2001 tento stav rekultivaაních prací: 
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rekultivace dokonაené 8,50 ha 
 rozpracované 4,41 ha 
 zahajované 598,99 ha 
 z toho zahajované do r. 2012 0,00 ha 
 celkem 611,90 ha 
     
 
4.3.2.9  Sokolovská uhelná a.s. – výsypka Smolnice 
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ  
 
Do konce roku 2001 byly na Smolnické výsypce dokonაeny rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  45,53 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 26,58 ha 
 lesnická 16,01 ha 
 hydrická 2,94 ha 
 ostatní 0,00 ha 
       
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ  

 
Na Smolnické výsypce byly k tomuto datu rozpracovány rekultivace v následujícím 
rozsahu: 
 
celkem  159,20 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 10,45 ha 
 lesnická 143,35 ha 
 hydrická 0,00 ha 
 ostatní 5,40 ha 
 
REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ 
 
V období let 2002 – 2012 budou zahájeny rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  209,00 ha 
(vᘐechny jako lesnické)    
 
BILANCE PLOCH 
 
K 31. prosinci 2001 vykazuje Smolnická výsypka tento stav v realizaci 
rekultivaაních prací: 
 
rekultivace    dokonაené 45,53 ha 
 rozpracované 159,20 ha 
 zahajované 411,57 ha 
 z toho zahajované do r. 2012 209,00 ha 
 celkem    616,30 ha 
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4.3.2.10  Sokolovská uhelná, a.s. – Podkruᘐnohorská výsypka 
 
REKULTIVACE DOKONჀENÉ   
 
K tomuto datu byly na Podkruᘐnohorské výsypce dokonაeny rekultivace na ploᘐe: 
 
celkem  225,63 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 1,05 ha 
 lesnická 219,72 ha 
 hydrická 4,86 ha 
 ostatní 0,00 ha 
   
REKULTIVACE ROZPRACOVANÉ  
 
K 31. prosinci 2001 byly na Podkruᘐnohorské výsypce rozpracovány rekultivace v 
následujícím rozsahu: 
 
celkem  366,72 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 20,70 ha 
 lesnická 338,59 ha 
 hydrická 0,00 ha 
 ostatní 7,43 ha 
    
REKULTIVACE ZAHAJOVANÉ 
 
V období 2002 – 2012 budou zahájeny rekultivaაní práce na ploᘐe: 

 
celkem  1 310,85 ha 
z toho: zemᆰdᆰlská 133,60 ha 
 lesnická 1 136,15 ha 
 hydrická 6,04 ha 
 ostatní 35,06 ha 

                                                    
BILANCE PLOCH 
 
Podkruᘐnohorská výsypka vykazuje k  31. prosinci 2001 tento stav v realizaci 
rekultivaაních prací: 
 
rekultivace dokonაené 225,63 ha 
 rozpracované 366,72 ha 
 zahajované 1 364,75 ha 
 z toho zahajované do r. 2012 1 310,85 ha 
 celkem 1 957,10 ha 
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4.4     Jezera zbytkových jam  
 
 Zbytkové jámy po povrchové tᆰ០bᆰ ka០dého lo០iska u០itkového nerostu se 
vytváᖐejí zcela logicky (v bilancích hmot chybí nejen celý objem u០itkového 
nerostu, pro který bylo lo០isko otevᖐeno, ale i აást odtᆰ០ených nadlo០ních zemin, 
která byla ulo០ena na vnᆰjᘐí výsypku). 
 Velikost zbytkové jámy je  dána nejen hloubkou ulo០ení u០itkového nerostu, 
jeho celkovým objemem a  projektovanou výᘐí tᆰ០eb, ale i zvolenou technologií 
dobývání a zakládání nadlo០ních hmot a dalᘐími koncepაními a komplexními  
báᒀskými zámᆰry  v okolí lo០iska. 
 
 Zbytkové jámy  je mo០no rekultivovat  nᆰkolika zpᛰsoby. 
 
 Optimálním a nejlevnᆰjᘐím  zpᛰsobem je prostor zbytkové jámy znovu 
zaplnit skrývkovým materiálem z jiného, pokud mo០no nejménᆰ vzdáleného 
provozovaného lomu, kdy zbytková jáma bude tomuto lomu slou០it jako vnᆰjᘐí 
výsypka. Tento zpᛰsob v podmínkách obou podkruᘐnohorských revírᛰ  je ji០ velmi 
omezený. Uplatní se pouze u lomu Jan ᘀverma v Severoაeské hnᆰdouhelné 
pánvi, který bude zasypán lomem Hrabák a აásteაnᆰ v Sokolovském revíru, kdy 
lomy Dru០ba a Jiᖐí budou mít zbytkovou jámu spoleაnou.   
 

Dalᘐí mo០ností je zbytkovou jámu zatopit vodou.  
 
 Je mo០no realizovat i zpᛰsob, kdy se zbytková jáma ani nezatopí, ani 
nezasype materiálem.  Potom ji lze rekultivovat  აásteაnᆰ novou výsadbou dᖐevin, 
აást ponechat sukcesi. Vzhledem k potᖐebᆰ zajistit rovnováhu mezi pᖐítokem vody 
do této zbytkové jámy (deᘐᙐové srá០ky, pᖐítoky z nezbytného podpovodí) a 
výparem, bude nutno na dnᆰ jámy, pᖐípadnᆰ na dalᘐích podúrovᒀových plochách  
vytvoᖐit systém mokᖐadᛰ, který zajistí rovnová០nou vodohospodáᖐskou bilanci. 
Tento zpᛰsob lze aplikovat pouze v odpovídajících podmínkách, jinak by 
vy០adoval trvalé აerpání vody ze dna pᖐísluᘐné zbytkové jámy. 

 
V rekultivaაních návrzích v obou podkruᘐnohorských revírech se 

pᖐedpokládá postupné zatopení vᘐech velkých zbytkových jam, kterých bude 
celkem osm. 

Takto vzniklá jezera budou mít v rekultivované krajinᆰ dominantní 
postavení. 

Pᖐedpokládá se, ០e budou spolu s jejich okolím vᘐestrannᆰ vyu០ívána, a to 
nejenom pro sportovnᆰ rekreaაní úაely a s tím spojené podnikatelské aktivity, ale i  
jako významné ekologické prvky. 

Aby voda v tᆰchto jezerech splᒀovala vᘐestranné  po០adavky na její vyu០ití, 
musí výsledná kvalita  vody odpovídat  pᖐísluᘐnému standardu. 

Jezera zbytkových jam se liᘐí od tokᛰ zejména hloubkou a prᛰtokem. Jedná 
se v podstatᆰ o stagnující vodu, u ní០ je mo០no regulací pᖐítoku a odtoku a dalᘐími 
prvky ovlivᒀovat její  fyzikální, chemické a biologické vlastnosti. Liᘐí se vᘐak i od  
rybníkᛰ a údolních pᖐehrad. 

 Vlastnosti vody v jezeru se mᆰní ve smᆰru horizontálním  i vertikálním a to 
nejenom v jednotlivých roაních obdobích, ale  i bᆰhem dne. 
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 Pro prᛰbᆰh procesᛰ ve vodᆰ jezer zbytkových jam je  dᛰle០itá jejich teplotní 
stratifikace, která ovlivᒀuje míru  promíchávání vody. S ní bezprostᖐednᆰ souvisí i 
koncentrace  kyslíku ve vodᆰ v závislosti na teplotᆰ a hloubce jezera. 

Dᛰle០itou fyzikální vlastností vody je závislost její hustoty na teplotᆰ. To 
vede v létᆰ k vytváᖐení stabilní teplotní stratifikace, která znemo០ᒀuje cirkulaci 
vody a s ní  spojený transport látek ve vodním sloupci. 

V podmínkách mírného podnebního pásma dochází v letních  mᆰsících k 
ustálení horní prohᖐáté vody (epilimnion), vrstvy  s rychlým poklesem teploty vody 
(metalimnion) a spodní studené vrstvy (hypolimnion). V horní prosvᆰtlené a 
prohᖐáté vrstvᆰ probíhá primární produkce. Ⴠást  vytvoᖐené organické hmoty klesá 
ke dnu a rozkládá se v hypolimnionu, pᖐiაem០ se spotᖐebovává kyslík. Zároveᒀ s 
sebou  tyto sedimentující აástice odnáᘐejí fosfor z epilimnionu a tak omezují dalᘐí 
primární produkci. V jarních a podzimních mᆰsících dochází v naᘐich zemᆰpisných 
ᘐíᖐkách k promíchávání prakticky celé vrstvy vody a tím zároveᒀ k obohacení  
hypolimnionu kyslíkem a naopak horních vrstev vody fosforem. 
   Pokud je zásoba kyslíku v hypolimnionu z období jarní cirkulace 
dostateაná, dochází  trvale k mineralizaci organických látek pᖐicházejících sem  z 
epilimnionu. Fosfor je pevnᆰ vázán v sedimentech, kde se  zpravidla hromadí v 
pomᆰrnᆰ velkém mno០ství. Jestli០e je zásoba kyslíku v hypolimnionu 
nedostateაná, dojde bᆰhem letního období  k jeho vyაerpání. Potom se intenzivnᆰ 
ze dna uvolᒀuje fosfor, který následnᆰ podporuje produkci rostlinné biomasy. 
V pᖐípadᆰ, ០e dojde k vyაerpání kyslíku u dna, pak dochází mimo jiné 
k ne០ádoucímu uvolᒀování ០eleza,  manganu  a dalᘐích látek ze sedimentᛰ. 

Objem hypolimnionu ve vztahu k objemu epilimnionu je jedním ze 
zásadních kriterií pᖐedpokládané budoucí kvality vody  v jezeru zbytkové jámy 
(აím vᆰtᘐí je tento pomᆰr, tím  pᖐíznivᆰjᘐí jsou pᖐedpoklady pro optimální kvalitu 
vody). 

 Proto z hlediska budoucí trofie nádr០e je nutno  preferovat hlubᘐí nádr០e 
pᖐed mᆰlაími. 

 Pro intenzitu primární produkce je nejაastᆰji rozhodující pᖐísun fosforu 
(jako limitující ០iviny). Nejvᆰtᘐí  pᖐísun je vᆰtᘐinou zpᛰsoben pᖐitékající povrchovou 
vodou, menᘐí  ze srá០kové vody a jeho toku ode dna nádr០e. 

 Vlastní vývoj kvality vody v nádr០ích zbytkových jam bude ovlivᒀován 
pᛰsobením velkého mno០ství vnitᖐních i vnᆰjᘐích  faktorᛰ (jejich záva០nost je v 
jednotlivých pᖐípadech velmi  rozdílná) a bude výslednicí fyzikálních, chemických  
a biologických procesᛰ, které budou probíhat nejen pᖐi napouᘐtᆰní nádr០e, ale i po 
jejím napuᘐtᆰní.Tyto faktory jsou velmi rozmanité.  

 Základní vstupní hodnotou pro hodnocení pᖐedpokládaného vývoje kvality 
vody v nádr០i bude kvalita a mno០ství napouᘐtᆰcí vody. 

 Po០adovaná výsledná kvalita vody v jezerech zbytkových jam bude  
ohro០ována zejména mo០ností její eutrofizace, pᖐípadnᆰ  nadmᆰrného zakyselení, 
u nᆰkterých neprᛰtoაných jezer výjimeაnᆰ  i mo០ností jejich zasolení. 

 Eutrofizaci charakterizujeme jako soubor pᖐírodních a umᆰle vyvolaných 
procesᛰ vedoucích ke zvyᘐování obsahu anorganických ០ivin ve stojatých i 
tekoucích vodách. 

 Pᖐísun tᆰchto anorganických ០ivin vede k intenzivnímu  pᖐírᛰstku primární 
produkce ve vodᆰ, která má za následek  sekundární zneაiᘐtᆰní vody organickými 
látkami vznikajícími ០ivotní აinností rozbujelého planktonu. Tím dochází ke 
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zhorᘐení senzorických vlastností vody (barva, prᛰhlednost, zákal, pach),  k vyᘐᘐím 
nárokᛰm vody na kyslík a nᆰkdy i k tvorbᆰ toxických  látek, které mají vliv na vodní 
organizmy. 

 Za hlavní limitující ០ivinu pro vznik eutrofizace se  pova០uje fosfor. 
 Slouაeniny dusíku v procesu eutrofizace pᛰsobí obvykle  ménᆰ kriticky ne០ 

fosfor.  
 Pᖐíაin eutrofizace, které vyvolávají zvýᘐenou biologickou produkci vod, je 

celá ᖐada. Jsou to jednak  pᖐirozené faktory (geologické, geografické, topografické,  
fyzikálnᆰ - chemické, biotické a dalᘐí), ale také faktory vyplývající z lidské აinnosti 
(z rostoucího pᖐísunu biogenních prvkᛰ odpadními vodami ze sídliᘐᙐ, z prᛰmyslu i 
zemᆰdᆰlské výroby). Tato tzv. indukovaná, antropogenní eutrofizace, která je 
prᛰvodním jevem rozvoje civilizace, v posledních desetiletích pᖐeva០uje nad 
eutrofizací pᖐirozenou. Eutrofizaci vod je nutno posuzovat jako komplexní problém, 
který významnᆰ  ovlivᒀuje vodohospodáᖐskou problematiku ᖐady zemí. 

Zakyselování (acidifikace) pᛰdy a vody se v posledních desetiletích dostává 
do popᖐedí zájmu nejenom ekologie, ale i ekonomie. Stává se mimoᖐádnᆰ 
záva០ným problémem ០ivotního  prostᖐedí rozsáhlých oblastí. 

Problematika zakyselení vod pᖐi zatápᆰní zbytkových jam po tᆰ០bᆰ uhlí je 
aktuální zejména v pᖐípadech, kdy tato budoucí jezera jsou v pᖐímém kontaktu se 
silnᆰ mineralizovanými dᛰlními  lomovými a staᖐinovými vodami s velmi nízkým pH 
a se zbytky uhelné sloje zoxidované vlivem atmosférického pᛰsobení, v ᖐadᆰ  
pᖐípadᛰ i silnᆰ mineralizovaným více აi ménᆰ propustným  nadlo០ím. 

Hlavním zdrojem vysoké mineralizace tᆰchto vod je uhelná sloj, velmi აasto 
obohacená o sirníky ០eleza (pyrit, markazit) a dalᘐí slouაeniny. Tyto sirné 
slouაeniny jsou také obsa០eny, i kdy០ v daleko menᘐích koncentracích, ve 
skrývkových a výsypkových materiálech. Sirníky se pᛰsobením vzduᘐného  kyslíku 
a vody pᖐi oxidaაních a hydrolytických procesech  pᖐemᆰᒀují na sírany ០eleza, 
hydroxidy ០eleza a na kyselinu sírovou. Významnᆰ tyto procesy urychluje 
pᖐítomnost nᆰkterých  bakterií. Výsledkem je zakyselení vody a pokles jejího pH. 

U variant neprᛰtoაných jezer, ale i u variant prᛰtoაných jezer, kde vᘐak 
dotace vody bude omezena v podstatᆰ na náhradu za výpar z volné hladiny by 
mohlo výjimeაnᆰ docházet k jejich postupnému zasolování. Ke zvýᘐení 
koncentrace rozpuᘐtᆰných látek, které by mohly toto zasolování zpᛰsobovat, 
dochází vyluhováním solí z horninového prostᖐedí a z pᛰdy (zejména balastní látky 
z hnojiv), vypouᘐtᆰním splaᘐkových odpadních vod i rᛰzných prᛰmyslových 
odpadních vod. Vysoké koncentrace bývají v dᛰlních vodách a ve vodách 
výsypkových. 

Dᛰle០itým prvkem je i morfologie  zbytkové  jámy (svahᛰ i dna) a jejího 
okolí, proto០e bude ovlivᒀovat nejen výslednou kvalitu vody v budoucím jezeru, ale 
i  ekologické,  estetické a sportovnᆰ rekreaაní funkce tohoto území.  
  

Morfologie terénu na úrovni budoucí hladiny vody bude rovnᆰ០ hrát 
významnou roli pro  zpᛰsob ochrany pᖐed abrazí zpᛰsobenou vlnobitím. 
           

Bᖐehová linie a to zejména její tvar, délka, sklonové pomᆰry hrají 
významnou roli pro funkაnost jezer. Pro vlastní jezero je vhodná nepravidelná 
morfologie dna s rozdílnou hloubkou vody. Doporuაuje se hlavnᆰ pᖐi ústí pᖐítokᛰ 
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do jezera vybudovat rozsáhlé mᆰlაiny zarostlé makrovegetací (mokᖐadní plochy), 
které mohou poutat ០iviny a tím sni០ovat jejich ne០ádoucí pᖐísun do jezera. 
  

Z dosavadních zkuᘐeností vyplývá, ០e zásadnᆰ nelze problematiku 
související s vývojem kvality vody zcela  zevᘐeobecnit. K ᖐeᘐení výsledné kvality  
vody v jezerech zbytkových jam je nutno pᖐistupovat (na základᆰ vᘐeobecných  
znalostí) v០dy individuálnᆰ. 
             

Realizaაnᆰ lze zajistit optimální tvarování vlastní zbytkové jámy a jejího 
okolí ji០ v prᛰbᆰhu tᆰ០ební აinnosti,  pᖐedevᘐím pak v jejím závᆰru. 
            
 
4.4.1   Základní hydrotechnické parametry zbytkových dᛰlních jezer          
 

Hloubka vody  
[m] Název lomu Varianta 

Pᖐedpoklad 
zahájení      

napouᘐtᆰní 

Plocha 
hladiny 

 [ha] 
Objem vody 

[mil.m3] prᛰm. max. 
Severoაeská hnᆰdouhelná pánev 

Bílina  2037 1 145,0 645,0 56,0 170,0 

Chabaᖐovice  2001     226,0   35,0 15,6   23,3 

Le០áky  2006     322,6   72,4 22,4   59,0 

ჀSA „optimální“ 2020     701,0 236,8 33,7 130,0 

ჀSA „hluboká“            2020 1 259,0 760,0 60,4 150,0 
Vrᘐany 
(ᘀverma)  ა. 1 2030     342,0 35,6 10,4 37,0 

Vrᘐany 
(ᘀverma)  ა. 2 2050 390,0   73,6 18,8   40,0 

Libouᘐ „generel“   2038 640,0 110,4 17,3 52,0 

Libouᘐ prᛰtoაné jezero 2038 1 083,2 248,0 22,9 75,8 

Libouᘐ neprᛰtoაné 
jezero 2038 511,9   79,4 15,5   55,6 

Sokolovská pánev 

Medard – Libík  2010    501,4 138,0 27,5 51,0 

Jiᖐí  - Dru០ba  2038 1 322,3 514,9 40,6 93,0 
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Pro porovnání uvádíme údaje nᆰkterých jezer nebo nádr០í v ჀR: 
 

 objem vody 
[mil.m3] 

plocha hladiny 
[ha] 

max. hloubka 
[m] 

Orlík 716,6 2 730 90 

Lipno 306,0 4 870 42 

Slapy 269,3 1 390 70 

Daleᘐice 127,3             480 99 
 
 

4.4.2 Jezero zbytkové jámy lomu Chabaᖐovice 
 

Svými rozmᆰry je nejmenᘐí z jezer, která vzniknou po povrchové tᆰ០bᆰ 
v Podkruᘐnohorské oblasti. Vzhledem ke svým parametrᛰm bude také 
nejzranitelnᆰjᘐí z hlediska kvality vody. Je vᘐak prvním v zahájení zatápᆰní 
(აerven 2001).  

Napouᘐtᆰní se realizuje z kruᘐnohorských potokᛰ s omezenou kapacitou. 
Kvalita napouᘐtᆰcí vody je prᛰmᆰrná. Pᖐedpokládá se, ០e koneაné kóty by mᆰlo 
být dosa០eno cca za dalᘐích 6 let. Jak kvalita zdrojᛰ napouᘐtᆰní, tak vývoj kvality 
vody ve vlastním jezeru je prᛰbᆰ០nᆰ monitorován a pravidelnᆰ vyhodnocován. 
Získané výsledky a zkuᘐenosti v této oblasti budou vyu០ívány pro napouᘐtᆰní 
dalᘐích jezer zbytkových jam. 
 
 
4.4.3 Jezero zbytkové jámy lomu Bílina 
 

S ohledem na  pᖐedpokládanou dobu provozování lomu Bílina bude toto 
jezero zatápᆰno jako jedno z posledních. Svými parametry bude patᖐit k nejvᆰtᘐím. 
Napouᘐtᆰno bude vodou z ᖐeky Bíliny a kruᘐnohorských potokᛰ. Vzhledem 
k mimoᖐádnému objemu vody v jezeru by napouᘐtᆰní z tᆰchto zdrojᛰ trvalo 
neúmᆰrnᆰ dlouhou dobu, proto bude vyu០íváno i vody z ᖐeky Ohᖐe, kterou by mᆰla 
být  dotována ᖐeka Bílina jejím აerpáním do prᛰmyslového pᖐivadᆰაe pod nádr០í 
Nechranice (Stranná). I pᖐi souhrnném napouᘐtᆰcím mno០ství 1,5 m3/s by 
napouᘐtᆰní trvalo cca 15 let. 
 
 
4.4.4 Jezero zbytkové jámy lomu Most – Le០áky 
 

Toto jezero patᖐí svojí velikostí ke stᖐedním. Zatápᆰno by mᆰlo být 
pᖐedevᘐím vodou აerpanou z ᖐeky Ohᖐe (pod Nechranickou pᖐehradou). Z hlediska 
nejisté kvality vody z ᖐeky Bíliny se v této dobᆰ s vyu០itím této ᖐeky neuva០uje. 
Doplᒀkovým zdrojem napouᘐtᆰní by mᆰly být აerpané dᛰlní staᖐinové vody, 
v souაasné dobᆰ vypouᘐtᆰné do kruᘐnohorských potokᛰ. Pᖐedpokládá se, ០e 
vlastní napouᘐtᆰní této zbytkové jámy bude zahájeno cca v roce 2006, zkrácení 
tohoto termínu je vázané na zabezpeაení finanაních prostᖐedkᛰ v potᖐebném 
objemu a აasu. 
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4.4.5 Jezero zbytkové jámy lomu Ⴠeskoslovenské armády 
 

V souაasné dobᆰ jsou doporuაovány dvᆰ varianty napouᘐtᆰní. Pᛰvodní 
pᖐedpokládá prᛰtoაné jezero s nejvyᘐᘐím objemem vody  ze vᘐech dᛰlních jezer. 
Vzhledem k tomu, ០e i nový vodní zákon po០aduje platby za vyu០ití vody 
z veᖐejných vodoteაí pro jeho napouᘐtᆰní, byla navr០ena i varianta s neprᛰtoაným 
jezerem s podstatnᆰ menᘐím objemem vody a tím ni០ᘐími náklady. Vzhledem 
k tomu, ០e pᖐedpokládaný termín napouᘐtᆰní tohoto jezera je v relativnᆰ 
vzdáleném horizontu, je dostatek აasu pro výbᆰr varianty optimální.  Napouᘐtᆰní 
se pᖐedpokládá pᖐedevᘐím z ᖐeky Bíliny, აásteაnᆰ i z kruᘐnohorských potokᛰ. 
Vzhledem k prᛰmᆰrnému prᛰtoაnému mno០ství vody v ᖐece Bílinᆰ bude nutno i 
zde pou០ít აásteაnᆰ vody z ᖐeky Ohᖐe, აerpané v obci Raᘐovice do 
Podkruᘐnohorského pᖐivadᆰაe vody. 
 
 
4.4.6 Jezero zbytkové jámy lomu Libouᘐ 
 

Dosud platná varianta, zpracovaná jako souაást „Dlouhodobého generelu 
rekultivace“ v roce 1992 doznala v posledních dvou letech zásadních zmᆰn. Ty 
byly vyvolány pᖐedevᘐím aktualizací báᒀského ᖐeᘐení lomu do jeho vyuhlení. 
Z celé ᖐadᆰ variant, které byly posuzovány v roce 2001 byly pro dalᘐí práce 
vybrány varianty dvᆰ, a to varianta neprᛰtoაného jezera s kótou hladiny 255 m 
n.m. a varianta jezera prᛰtoაného (kóta hladiny 275,3 m n.m.). V obou tᆰchto 
variantách se pᖐedpokládá napouᘐtᆰní vodou z ᖐeky Ohᖐe, აerpáním do 
podkruᘐnohorského pᖐivadᆰაe v obci Raᘐovice a აásteაnᆰ i vody 
z kruᘐnohorských potokᛰ a vlastního podpovodí jezera. 

Souაástí  zpracovávání této studie je i výbᆰr nejvhodnᆰjᘐí varianty jezera 
v komplexním pojetí celého území Chomutovska. 
 
 
4.4.7 Jezero zbytkové jámy lomu Vrᘐany (Hrabák) 
 

Návrh jezera zbytkové jámy spoleაné pro lom ᘀverma a Vrᘐany je 
zpracován ve dvou variantách, které se od sebe liᘐí délkou provozování tohoto 
lomu (pᖐetᆰ០it აi nepᖐetᆰ០it koridor in០enýrských sítí). Vzhledem k nedostatku vody 
v podpovodí této zbytkové jámy by se napouᘐtᆰní realizovalo pᖐedevᘐím აerpáním 
z ᖐeky Ohᖐe v prostoru obce Stranná (pod Nechranickou pᖐehradou). 

V této lokalitᆰ nelze zcela vylouაit vyu០ití varianty „suché“, tzn. bez zatopení 
zbytkové jámy. 
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4.4.8  Jezera ve zbytkových jámách v sokolovské pánvi 
 

V oblasti  Sokolovského revíru budou zatápᆰny dvᆰ velké zbytkové jámy a 
to lomu Medard – Libík  a spoleაná zbytková jáma lomᛰ Jiᖐí a Dru០ba. 

 
ZBYTKOVÁ JÁMA LOMU MEDARD – LIBÍK 

První v poᖐadí bude zbytková jáma lomu Medard – Libík. Ta by mᆰla být 
zatápᆰna vodou z ᖐeky Ohᖐe, აásteაnᆰ bude vyu០ito dᛰlních staᖐinových vod a 
vody z podpovodí jezera. 

Pᖐedpokládané zahájení napouᘐtᆰní z ᖐeky Ohᖐe se pohybuje na úrovni 
roku 2010, termín je vᘐak závislý na mno០ství finanაních prostᖐedkᛰ, které bude 
mít Sokolovská uhelná, a.s. k dispozici. 
 
ZBYTKOVÁ JÁMA LOMU JIᖀÍ – DRU័BA 

Jezero, které vznikne po zatopení této zbytkové jámy bude mít nejvᆰtᘐí 
plochu ze vᘐech výᘐe jmenovaných. Rovnᆰ០ objemem vody bude patᖐit  
k nejvᆰtᘐím. Napouᘐtᆰno  bude gravitaაnᆰ z ᖐeky Ohᖐe a vzhledem  k prᛰmᆰrnému   
prᛰtoku v této ᖐece nebude jeho rychlé napuᘐtᆰní výrazným problémem. 
 
  
4.5     Celkové rekultivaაní náklady – harmonogram realizace       
         
 Rekultivaაní náklady, rozepsané po jednotlivých lokalitách pᖐísluᘐných 
uhelných spoleაností jsou, stejnᆰ jako pᖐedpokládaný harmonogram jejich 
realizace udávány na období let 2002 – 2012, tzn. na období, v kterém se 
pᖐedpokládá, ០e by byly აerpány finanაní prostᖐedky ve smyslu pᖐísluᘐných 
usnesení vlády, týkajících se ᖐeᘐení ekologických ᘐkod vzniklých pᖐed privatizací 
hnᆰdouhelných tᆰ០ebních spoleაností v Ústeckém a Karlovarském kraji.   
 
 Lokality jsou uvedeny podle spoleაností v poᖐadí: 
 
                 PKÚ, s.p. 
                           -    lom Chabaᖐovice 
                 Mostecká uhelná, a.s. 

- lom ჀSA 
- lom ᘀverma 
- lom Hrabák (Vrᘐany) 
- dᛰl Centrum 

                 Dᛰl Kohinoor, a.s. 
- lom Le០áky 

                 Severoაeské doly, a.s.    
- lom Bílina 
- Doly Nástup (lom Libouᘐ) 

                 Sokolovská uhelná, a.s. 
- lom Medard – Libík 
- Výsypka Silvestr 
- Podkruᘐnohorská výsypka 
- Smolnická výsypka 
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