
  

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 9: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v  oblasti Sokolov – východ 
sokolovské pánve 

Obsah  
 strana 

9.1   Úvodní staᙐ ………………………………………………………………. 3 
9.1.1 Úvod do problematiky oblasti Sokolov – východ .……………….……… 3 
9.1.2 Geografické vymezení a báᒀsko-technické posouzení oblasti .……….. 4 
9.1.3 Dosavadní vývoj báᒀské აinnosti v oblasti .………………………………. 5 
9.1.4 Douhlení hnᆰdouhelných zásob dostupných v rámci územnᆰ 

ekologických limitᛰ .………………………………………………………….... 
 
10 

9.2 Ⴠlenᆰní oblasti na územní celky .…………………………………….. 11 
9.3 Charakteristika celkové koncepce revitalizace oblasti …………... 11 
9.4 Rekultivace a revitalizace dle jednotlivých územních celkᛰ .…… 13 
9.4.1 Územní celek Smolnická a Loketská výsypka ……………………………. 13 
9.4.1.1 Vymezení a souაasný popis území .…………………………………………… 13 
9.4.1.2 Rekultivace  dokonაené a rozpracované k 31.12. 2002 .……………………. 14 
9.4.1.3 Rekultivace zahajované v období 2003 a០ 2012 .……………………………. 15 
9.4.1.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 2013 

do vyuhlení .………………………………………………………………………. 
 
16 

9.4.1.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost rekultivací 
v აasovém rozliᘐení .…………………………………………………………….. 

 
16 

9.4.1.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 v území 
pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností .………………………………………………. 

 
17 

9.4.1.6.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí  .…………………………………….. 17 
9.4.1.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení  .……………………………………………………. 17 
9.4.1.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 v území 

navazujícím na báᒀskou აinnost .…………………………………………….… 
 
22 

9.4.1.7.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí  .…………………………………….. 22 
9.4.1.7.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení  .……………………………………………………. 22 
9.4.1.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti se 

závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek .……………... 
 
24 

9.4.1.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
v აasovém rozliᘐení .…………………………………………………………….. 

 
25 

9.4.2 Územní celek Podkruᘐnohorská výsypka a lomy Jiᖐí a Dru០ba ……….. 26 
9.4.2.1 Vymezení a souაasný popis území .…………………………………………… 26 
9.4.2.2 Rekultivace  dokonაené a rozpracované k 31.12. 2002 .……………………. 26 
9.4.2.3 Rekultivace zahajované v období 2003 a០ 2012 .……………………………. 27 
9.4.2.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 2013 

do vyuhlení .………………………………………………………………………. 
 
28 

9.4.2.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost rekultivací 
v აasovém rozliᘐení .…………………………………………………………….. 

 
29 

9.4.2.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 v území 
pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností .………………………………………………. 

 
30 

9.4.2.6.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí  .…………………………………….. 30 
9.4.2.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení  .……………………………………………………. 30 
9.4.2.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 v území 

navazujícím na báᒀskou აinnost .…………………………………………….… 
 
35 

9.4.2.7.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí  .…………………………………….. 35 

Document converted by PDFMoto freeware version



  

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 9: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v  oblasti Sokolov – východ 
sokolovské pánve 

9.4.2.7.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení  .……………………………………………………. 35 
9.4.2.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti se 

závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a Smolnické výsypky.……………. 
 
38 

9.4.2.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
v აasovém rozliᘐení .…………………………………………………………….. 

 
39 

9.5 Závᆰreაná bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická 
nároაnost rekultivací a revitalizaაních opatᖐení pro oblast 
Sokolov-východ v აasovém rozliᘐení .………………………………. 

 
 
40 

   
Tabulky v textu  
tab. ა. 1   Ukonაené rekultivace  – Loketská a Smolnická výsypka [ha]………………. 14 
tab. ა. 2   Rozpracované rekultivace -  Loketská a Smolnická výsypka [ha] ………….. 15 
tab. ა. 3   Novᆰ zahajované rekultivace 2003 – 2012 – Smolnická výsypka [ha] …….. 16 
tab. ა. 4   Novᆰ zahajované rekultivace po roce 2012 – Smolnická výsypka [ha] ……. 16 
tab. ა. 5 Bilance ploch rekultivací – Loketská a Smolnická výsypka [ha] ……………. 16 
tab. ა. 6 Ekonomická nároაnost rekultivací – Loketská a Smolnická výs. [mil. Kა] … 16 
tab. ა. 7 Pᖐehled revitalizaაních opatᖐení  – Loketská a Smolnická výsypka ……….. 25 
tab. ა. 8 Ukonაené rekultivace - Podkruᘐnohorská výs. a lomy Jiᖐí a Dru០ba [ha] …. 27 
tab. ა. 9 Rozpracované rekultivace – Podkruᘐnohor. výs. a lomy Jiᖐí a Dru០ba [ha].. 27 
tab. ა. 10 Novᆰ zahajované rekultivace 2003-12 - Podkruᘐ. výs. a Jiᖐí a Dru០ba [ha]..  29 
tab. ა. 11 Novᆰ zahajované rekult. po roce 2012 – Jiᖐí a Dru០ba a jejich zbytk. jáma.. 30 
tab. ა. 12 Bilance ploch rekultivací – Podkruᘐnohor. výs. a lomy Jiᖐí a Dru០ba [ha] …. 30 
tab. ა. 13 Ekonomická nároაnost rekult. –  Podkruᘐ. výs. a Jiᖐí a Dru០ba [mil. Kა] ….. 30 
tab. ა. 14 Pᖐehled revitalizaაních opatᖐení  – Podkruᘐ. výs. a lomy Jiᖐí a Dru០ba …… 39 
tab. ა. 15 Rekultivace zahajované  – oblast Sokolov východ …………………………... 40 
tab. ა. 16 Revitalizaაní opatᖐení  – oblast Sokolov východ …………………………….. 41 
  
Obrázky v textu  
obr. ა. 1   Staré doly v oblasti Bo០íაany – Chodov - Jeniᘐov …………………………… 7 
obr. ა. 2   Staré doly v oblasti Královské Poᖐíაí – Staré Sedlo …………………………. 8 
obr. ა. 3   Staré doly v oblasti Vintíᖐov – Chraniᘐov – Nové Sedlo …………………….. 9 
   
Grafické pᖐílohy  
9.1 Souhrnná mapa oblasti Sokolov východ – revitalizaაní opatᖐení v území,  

M 1:25 000  
 

9.2.A Loketská a Smolnická výsypka - návrh rekultivace území do vyuhlení,  
M 1:10 000  

 

9.2.B Loketská a Smolnická výs. - revitalizaაní opatᖐení v území, M 1:10 000   
9.3.A Podkruᘐnohorská výsypka a lomy Jiᖐí a Dru០ba - návrh rekultivace území 

do vyuhlení, M 1:10 000  
 

9.3.B Podkruᘐnohorská výsypka a lomy Jiᖐí a Dru០ba - revitalizaაní opatᖐení 
v území, M 1:10 000  

 

 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 3 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 9: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v  oblasti Sokolov – východ 
sokolovské pánve 

9.1 ÚVODNÍ STAᙀ 
 
9.1.1 Úvod do problematiky oblasti Sokolov – východ sokolovské  
           pánve 
 

Oblast Sokolov – východ je ploᘐnᆰ ucelenᆰjᘐí, rozlehlejᘐí a hlavnᆰ báᒀsky 
provozovanou აástí Sokolovské pánve (SP) v západním podkruᘐnohoᖐí. 

Území celé SP je z jihu omezeno pohoᖐím Slavkovského lesa a ze severu 
masívem Kruᘐných hor. Pracovní vymezení na východní a západní აást je umᆰlé  
a tuto hranici tvoᖐí prᛰbᆰh levobᖐe០ního pᖐítoku Ohᖐe, tj. ᖐíაka Svatava. Ta 
vymezuje ji០ vyuhlenou აást pánve na západᆰ od doposud báᒀsky exploatované 
východní oblasti. 

I kdy០ obᆰ აásti SP mají celou ᖐadu spoleაných rysᛰ, kterými se odliᘐují           
od SHP (komplikovanᆰjᘐí strukturnᆰ geologické, tektonické a geomorfologické 
pomᆰry) jsou výrazné rozdíly i mezi západní a východní აástí. Východní აást se 
hlavnᆰ odliᘐuje:  

 
• vᆰtᘐím ploᘐným a objemovým rozsahem bilanაních uhelných slojí Josef                 

a Antonín 
• omezeným výskytem sloje Ane០ka 
• výraznᆰjᘐím zastoupením karlovarských ០ul ve skalním podlo០í terciérní 

sedimentace 
• výraznᆰjᘐím zastoupením a ploᘐným rozᘐíᖐením ᘐtᆰrkovito-písაitých 

sedimentᛰ bazálního terciérního starosedelského souvrství 
• výraznᆰjᘐími mocnostmi a rozᘐíᖐením sedimentᛰ vulkanodetritického 

souvrství, které oddᆰlují sloje Josef a Antonín 
• vᆰtᘐími mocnostmi nadlo០ního geomechanicky problematického 

jílovitého souvrství „cyprisových jílᛰ a០ bᖐidlic“ 
• pozicí území v ochranném pásmu pᖐírodních léაivých zdrojᛰ 

Karlovarských terem (pásmo III. stupnᆰ) 
• výskytem აetných, v minulosti i tᆰ០ených, reliktních denudaაních 

pánviაek v prostoru východnᆰ od linie Nové Sedlo – Chodov smᆰrem ke 
Karlovým Varᛰm a Ostrovu. 

 
Území oblasti Sokolov-východ nebylo dotაeno pouze hlubinnou                   

a povrchovou tᆰ០bou hnᆰdého uhlí a jeho tepelným a chemickým  zpracováním     
v palivovém kombinátu Vᖐesová, ale i hlubinnou  a povrchovou tᆰ០bou kaolinu      
a jeho zpracováním. 

Ve východní oblasti se tedy opᆰt zhruba po dobu 150 let ostᖐe stᖐetávají 
vzájemnᆰ si odporující zájmy prᛰmyslové a ekologické. 

V rámci útlumového programu uhelného hornictví byly pro SP vyhláᘐeny 
územnᆰ ekologické limity maximálnᆰ mo០ného rozsahu lomové tᆰ០by vládním 
usnesením ა. 490/91 Sb. 

Tyto limity blokují v sokolovské pánvi 217 mil. tun geologických zásob 
hnᆰdého uhlí. S vyu០itím tᆰchto zásob se vᘐak v dlouhodobé prognóze mo០ného 
vývoje tᆰ០eb neuva០ovalo. 

V rámci stanovených limitᛰ jsou tedy s SP, respektive v její východní აásti 
provozovány dva vzájemnᆰ propojené uhelné lomy Dru០ba  a Jiᖐí. Dle prognóz je 
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០ivotnost lomu Jiᖐí uva០ována do roku 2025 a០ 2027 a lomu Dru០ba do roku 2035 
a០ 2043.  

V roce 2003 bude ukonაen provoz na vnᆰjᘐí Podkruᘐnohorské výsypce a v 
území SP bude provozována poslední vnᆰjᘐí výsypka Smolnice (cca do roku 
2017). Následnᆰ budou, v souladu s plánem likvidace, zakládány pouze vnitᖐní 
výsypky do vyuhlených prostorᛰ obou lomᛰ.   
 
 
9.1.2 Geografické vymezení a báᒀsko-technické posouzení oblasti 

 
Vyhodnocované území oblasti Sokolov-východ se nachází ve vᆰtᘐí 

východní აásti Sokolovské pánve. Z pᖐevá០né აásti se jedná o území bývalého 
okresu Sokolov s malým pᖐesahem do západní აásti okresu Karlovy Vary, která 
dnes spadají do správního území VÚC Karlovarského kraje. 

Hodnocený prostor je ze severní a z ji០ní strany  geomorfologicky vymezen 
svahy Kruᘐných hor a Slavkovského lesa. Západní hranici tvoᖐí spojnice obcí 
Lomnice, Svatava, Sokolov a Staré Sedlo. Protilehlou východní pak spojnice Nová 
Role – Bo០íაany – Mírová a Jeníᘐov 

Ve vymezeném prostoru terciérní pᖐíkopové propadliny s osní linií smᆰru 
západ – východ se pᛰvodní terén území nachází v nadmoᖐské úrovni 450 a០      
475 m n. m., tedy zhruba 400 m pod vrcholovou úrovní obou omezujících 
horských masívᛰ. 

Podle hydrogeologického აlenᆰní patᖐí území do povodí ᖐeky Ohᖐe, která 
zde sice východní აástí pánve neprochází. Území je tedy odvodᒀováno 
levobᖐe០ními pᖐítoky, kterými jsou od západu k východu Svatava, Chodovský 
potok a Rolava. 

Dle geologického vymezení dosahuje východní oblast SP od Sokolova  po 
Nové Sedlo  délky cca 8 km a v pᖐíაném smᆰru pak ᘐíᖐky cca 3 km. 

V tektonicky slo០itém uspoᖐádání smᆰrných, pᖐíაných i kosých zlomᛰ je 
úplný stratigrafický sled terciérní pánevní sedimentární výplnᆰ vymezen ze sz. 
strany prᛰbᆰhem lipnické poruchy a z jv. strany prᛰbᆰhem poruchy novosedelské. 
Vnᆰ takto vymezeného prostoru se prakticky vyskytují pouze  denudaაní relikty 
výᘐe polo០ených ker, ve kterých se vyskytují pouze starᘐí terciérní sedimenty 
(starosedelské pískovce, bazální sloj Josef a vulkanodetritická série). Maximální 
mocnost a úplný stratigrafický sled terciérních sedimentᛰ v sokolovské pánvi ovᆰᖐil 
strukturní vrt v okolí Jehliაné, tedy zhruba ve stᖐedu východní oblasti a to 350 m. 
Z daného tedy vyplývá, ០e ve smᆰru podélné osy pánve zaklesávají geologické 
struktury a tedy i sloj od Nového Sedla k Jehliაné  a od Svatavy k Jehliაné. Báze 
uhelné sloje Antonín vᘐak zaklesává zhruba do hloubky 200 m. 

V relativnᆰ malém prostoru jsou tedy báᒀsko-geologické podmínky 
dobývání velmi komplikované  a velmi აlenité nejen pro vlastní dobývání, ale i pro 
zakládání vnitᖐních výsypek. To je také dᛰvodem existence nᆰkolika báᒀských 
provozᛰ (Dru០ba, Jiᖐí, Marie) v relativnᆰ malém lo០iskovém prostoru a ve velkých 
nárocích na vnᆰjᘐí výsypné prostory (Podkruᘐnohorská, Vintíᖐovská, Loketská a 
Smolnická výsypka). 

Pᖐeva០ující skrývkový materiál, tedy cyprisové jíly a jílovce, jsou zeminou, 
která nevykazuje významnᆰjᘐí podíl tzv. pevných a tvrdých poloh. Celkovᆰ je tedy 
pomᆰrnᆰ dobᖐe rýpatelná a tᆰ០itelná. Naopak jako výsypková sypanina vykazuje 
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zhorᘐené pevnostní a smykové parametry, které omezují nejen výᘐku jednotlivých 
budovaných etá០í, ale i sklonitost výsypkových svahᛰ.  

Báᒀsky vývoj východní oblasti SR pro byl doposud i je provázen celou 
ᖐadou záva០ných stabilitních problémᛰ a havárií . V pᖐípadᆰ výsypek je nutno 
pᖐipomenout velké sesuvné havárie severního svahu Loketské výsypky (1987) s 
ohro០ením trati ჀD Karlovy Vary – Cheb nebo sesuv ji០ního svahu výsypky 
Vintíᖐov (1990), který likvidoval i აást závodu Jiᖐí ve Vintíᖐovᆰ. 

Stabilitní problémy jsou známy i z jiných lokalit vnᆰjᘐí Podkruᘐnohorské                         
a Smolnické výsypky, ale i z prostorᛰ vnitᖐních výsypek lomᛰ Dru០ba a Jiᖐí.  

Na lomových provozech pᖐetrvávají stabilitní problémy v místech 
tektonických linií a strmᆰ uklonᆰných geologických struktur. K obzvláᘐtᆰ 
problémovým lokalitám patᖐí ji០ní svahy  lomu Dru០ba pod osadou Pískovec a 
navazující pᖐechodové partie do lomu Jiᖐí. 

Na lomu Jiᖐí dlouhodobᆰ pᖐetrvávají rozsáhlé stabilitní problémy na 
severním svahu v oblasti lipnické poruchy. Technické zpᛰsoby likvidace a 
zabezpeაení stabilitních problémᛰ jsou velmi komplikované, pomalé a nákladné. V 
plánech technické likvidace a zabezpeაení tᆰ០ebnᆰ opuᘐtᆰných prostorᛰ je nutné 
uva០ovat hlavnᆰ v podepᖐení tᆰchto svahᛰ báᒀským zpᛰsobem, tedy postupem 
vnitᖐní výsypky. 
 
 
9.1.3 Dosavadní vývoj báᒀské აinnosti v oblasti  

 
I kdy០ první zprávy o dolování v regionu se dochovaly v „Horní knize 

panství Sokolovského“, která zachycuje údobí let 1573-1789, jedná se pᖐevá០nᆰ o 
informace o tᆰ០bᆰ rud. Historie dobývání hnᆰdého uhlí na sokolovsku je tedy 
nepochybnᆰ kratᘐí ne០ na území SHP. 

První zmínka o tᆰ០bᆰ uhlí, dolo០ená zápisem do této knihy pochází z roku 
1760. Zábᆰry historických údajᛰ této knihy vᘐak mohou být do jisté míry nepᖐesné, 
neboᙐ samotné uhlí nepodléhalo a០ do roku 1793 hornímu ᖐádu a mᆰlo i z tohoto  
pohledu postavení dneᘐního „nevyhrazeného nerostu“. 

Ve smyslu tehdejᘐí báᒀské legislativy proto jeho pᖐípadný nález mohl vyu០ít 
bez omezení vlastník pozemku, neboᙐ bylo jeho souაástí. 

Hornímu ᖐádu podléhalo pouze uhlí bohaté na ០eleznou rudu, co០ bylo uhlí 
s pᖐímᆰsí sirníkᛰ ០eleza (pyritu a markazitu). Aᙐ ji០ tomu bylo jakkoliv, byl zᖐejmᆰ 
Karel Josef Klug prvním, kdo zaაal tᆰ០it uhlí v roce 1760 poblí០ slepého pᖐíkopu    
v Královském Poᖐíაí. 

Z údajᛰ starých horních knih tedy vyplývá, ០e s první tᆰ០bou uhlí se zaაalo  
v obcích Královské Poᖐíაí, Staré Sedlo a Dolní Rychnov a pak hlavnᆰ na pᖐelomu 
18. a 19. století následovaly dalᘐí – Svatava, Mírová, Louაky, Nové Sedlo, 
Chraniᘐov, Karlovarsko. 

Díky tomuto prostorovému vymezení lze tedy konstatovat, ០e dᖐíve se 
zaაalo tᆰ០it uhlí ve východní oblasti. V západní oblasti jsou toti០ první zmínky 
datovány lety 1830 a០ 1840 (Habartov, Bukovany). 

V roce 1945 bylo na sokolovsku provozováno 39 hlubinných dolᛰ                
a 15 malolomᛰ, z nich០ nejmenᘐí Marta v Poაernech tᆰ០il okolo 400 t uhlí roაnᆰ. 

Ke konzolidaci hornictví doᘐlo teprve kolem roku 1948. V dalᘐích údobích                    
se postupnᆰ uzavíraly hlubinné doly a nastal rozvoj tᆰ០by na velkolomech.  
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Období od roku 1960 je ve východní oblasti Sokolovské pánve spojeno 
nejdᖐíve  s lomem Dru០ba v Novém Sedle a od roku 1981 s lomem Jiᖐí ve 
Vintíᖐovᆰ. 

Tyto dva lomy jsou stále v provozu  a mᆰly by té០ ukonაit exploataci 
tᆰ០itelnostních zásob ve východní oblasti, ale i v celé SP. Z hlediska  technické                     
a technologické vybavenosti je lom Jiᖐí lomem s kontinuální velkolomovou 
technologií a pasovou dopravou. Na lomu Dru០ba je stále cyklická kolejová 
doprava skrývky. 

Podrobný pᖐehled historických báᒀských dᆰl ve východní oblasti SP 
poskytuje  úაelová publikace Sokolovské uhelné spoleაnosti „Z historie uhelného 
hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku“ (J. Jiskra 1993). 

V této monografii je podrobnᆰ popisováno 38 báᒀských dᆰl vᆰtᘐího აi 
menᘐího významu o kterých se dochoval dostatek informací, 28 menᘐích dᆰl s 
dílაími informacemi  a 64 dolᛰ, které prokazatelnᆰ existovaly, ale nedochovaly se 
o nich dalᘐí informace. 

Doprovodné údaje k historii a vývoji báᒀské აinnosti ve východní აásti 
sokolovské oblasti pak upᖐesᒀují následující obrázky, na kterých v aktuálním 
mapovém podkladu  mᆰᖐítka 1:25 000 dokumentujeme pozici hlavních starých 
dolᛰ jednotlivých dílაích oblastí.  
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9.1.4 Douhlení hnᆰdouhelných zásob dostupných v rámci územnᆰ 
ekologických limitᛰ 

 
Dnes tᆰ០ebnᆰ aktivní východní აást SP se rozprostírá pᖐevá០nᆰ na území 

bývalého okresu Sokolov a z აásti pᖐesahuje na území sousedního bývalého 
okresu Karlovy Vary. 

Na území bývalého okresu Sokolov zaujímá souაasná provozní plocha 
dᛰlní აinnosti (tᆰ០ba a vnᆰjᘐí výsypky) rozlohu 4 940 ha (6,6 % území okresu). Do 
douhlení dojde jeᘐtᆰ  k záboru dalᘐích 750 ha území, აím០ se procentuální plocha 
zvýᘐí na cca 7,6 %. Tᆰ០ba lomu Jiᖐí bude ukonაena nejpozdᆰji v roce 2027 a lomu 
Dru០ba v roce 2043. 

V návaznosti na tᆰ០bu uhlí budou provozovány energetické zpracovatelské 
závody kombinátu Vᖐesová, Elektrárny Tisová I. a II. a teplárna Sokolov jsou pak 
ji០ situovány do území sousední netᆰ០ené აásti Sokolov – západ. Z tohoto 
pohledu lze Sokolovsko pova០ovat i v dlouhodobém výhledu za tzv. pánevní 
území. 

Lom Jiᖐí provozuje svoji tᆰ០ební აinnost v dobývacím prostoru Alberov (DP 
Alberov) v severozápadní აásti východní oblasti SP. Svoji rozlohou a tᆰ០ebními 
výkony kolem 8 mil. tun roაnᆰ pᖐedstavuje lom Jiᖐí rozhodující tᆰ០ební kapacitu 
SU. 

Tᆰ០ená sloj Antonín o prᛰmᆰrné mocnosti 30 – 40 m má stejnᆰ jako sloj 
tᆰ០ená lomem Dru០ba nejni០ᘐí sirnatost ze vᘐech hnᆰdouhelných tᆰ០ebních lokalit 
v ჀR. Svými vlastnostmi se navíc jedná o uhlí vhodné k bezpojivému zpᛰsobu 
briketování. 

Koncepce dalᘐího rozvoje lomu je zalo០ena na paralelním postupu 
tᆰ០ebních ᖐezᛰ smᆰrem k západu a v ji០ní აásti této tᆰ០ební fronty proniká do 
zbytkové jámy bývalého lomu Marie. 

Tᆰ០ba skrývky a uhlí je realizována moderními technologickými celky TC 1 
a TC 2 s dálkovou kontinuální pasovou dopravou. Zeminy skrývkového nadlo០í 
jsou zakládány hlavnᆰ do vnitᖐní výsypky a აásteაnᆰ i do vnᆰjᘐí podkruᘐnohorské 
výsypky. Podkruᘐnohorská výsypka vᘐak bude definitivnᆰ opuᘐtᆰna koncem roku 
2003. 

Nespornou technicko-ekonomickou pᖐedností lomu Jiᖐí je nejen kvalitní uhlí, 
ale i pᖐíznivý skrývkový pomᆰr 1:2,4. 

V budoucích letech bude lom Jiᖐí postupovat do západní აásti DP Alberov, 
kde je uhelná sloj výraznᆰ dotაena dᖐívᆰjᘐí hlubinnou tᆰ០bou. V rámci tohoto 
postupu pronikne severní kᖐídlo do zbytkové jámy bývalého lomu Lomnice a ji០ní 
kᖐídlo pᖐejde pᖐes zbytkovou jámu lomu Marie. 

Svᛰj postup ukonაí lom na linii územnᆰ ekologických limitᛰ, stanovených 
pro Sokolovskou pánev vládním usnesením ა. 490/91. Vytᆰ០itelné zásoby v tomto 
prostoru აiní k 1. 1. 2003 cca 159 mil. tun uhlí. S postupem lomu Jiᖐí za platné 
stanovené hranice se výhledovᆰ neuva០uje a ani to geologická situace 
neumo០ᒀuje. 

Lom Dru០ba  je druhým, historicky starᘐím báᒀským lomovým provozem 
východní აásti SP. Lom je provozován v DP Nové Sedlo   a svou rozlohou  a 
tᆰ០ebními výkony kolem   2 mil. tun roაnᆰ pᖐedstavuje nejmenᘐí lomovou 
hnᆰdouhelnou lokalitu ჀR. I zde je tᆰ០ena sloj Antonín prᛰmᆰrné mocnosti kolem  
35 m v paralelním západním postupu. 
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Lom je vybaven technologiemi ᖐady TC 0 a TC 1 s kombinovanou kolejovou                  
a pasovou dopravou. 

Skrývka je zakládána jednak do vnitᖐní výsypky lomu a jednak do vnᆰjᘐích 
výsypek Vintíᖐov (აást Podkruᘐnohorské výsypky) a Smolnice. Vzhledem k tomu, 
០e sypání do prostoru Vintíᖐovské výsypky bude ukonაeno v roce 2003, stane se 
výsypka Smolnice poslední vnᆰjᘐí výsypkou v území SP (plánované ukonაení cca 
v roce 2017). Lom Dru០ba bude i nadále postupovat paralelním zpᛰsobem v DP 
Nové Sedlo k západu. Pᖐibli០nᆰ v roce 2010 pᖐejde do DP Královské Poᖐíაí. 

Svᛰj postup lom ukonაí na hranici stanovené vládním usnesením ა. 490/91 
cca v údobí let 2035 a០ 2043. Do doby plánovaného ukonაení tᆰ០ební აinnosti 
zbývá vytᆰ០it cca 83 mil. t uhlí. Rozᘐíᖐení postupᛰ lomu Dru០ba za stávající 
ekologické hranice se neuva០uje  a také není lo០iskovᆰ reálné. 

Z pohledu budoucí báᒀské problematiky (báᒀsko-technické podmínky 
dobývání) se jeví pᖐíznivᆰji lom Jiᖐí. Ten ji០ pᖐekonal nejni០ᘐí úrovnᆰ struktury paty 
sloje nejen tᆰ០bou, ale hlavnᆰ i vnitᖐní výsypkou. Naopak lom Dru០ba se stále 
zahlubuje za upadající slojí Antonín a úklon podlo០ky stále ovlivᒀuje postup a 
stabilitu vnitᖐní výsypky. Proto je nutno nadále vyu០ívat prostorᛰ vnᆰjᘐí výsypky 
Smolnice. 
 
 
9.2 ჀLENᆠNÍ OBLASTI NA ÚZEMNÍ CELKY 
 

Vzhledem k velkému ploᘐnému rozsahu je oblast Sokolov – východ 
sokolovské pánve აlenᆰna na tyto აásti: 

 
Ø Loketská a Smolnická výsypka  
Ø Podkruᘐnohorská výsypka a lomy Jiᖐí a Dru០ba 
 
 
9.3 CHARAKTERISTIKA CELKOVÉ KONCEPCE SANACE OBLASTI 
 

Hnᆰdouhelné hornictví v pánevních okresech Cheb, Sokolov a Karlovy Vary 
má nejen dlouhé historické tradice a je i úzce provázáno s rozvojem a vᆰhlasem 
místního prᛰmyslu skláᖐského, textilního, chemického, výroby porcelánu, keramiky 
a v posledních desetiletích i výroby elektᖐiny. Tato odvᆰtví minimálnᆰ po dobu 
dvou staletí zde pomᆰrnᆰ dobᖐe fungovala v symbióze se svᆰtoznámým 
lázeᒀským místem Karlovy Vary აi s dalᘐími vzdálenᆰjᘐími místy západoაeské 
lázeᒀské oblasti (Jáchymov, Mariánské Láznᆰ, Láznᆰ Kyn០vart a Frantiᘐkovy 
Láznᆰ). 

Tyto protichᛰdné aktivity se zde po dlouhá léta vyvíjely  ve vzájemnᆰ 
respektovaných limitech, které dnes nazýváme moderním oznaაením „trvale 
ekologicky udr០itelný rozvoj“. To lze dolo០it i celkovými objemy tᆰ០eb hnᆰdého 
uhlí, které se v letech 1900 a០ 1950 pohybovaly v celé SP v rozmezí 2,5 a០  
5 mil. tun. Tyto celkem logické zásady vᘐak vzaly za své v období let 1960 a០ 
1990, kdy v dᛰsledku direktivnᆰ ᖐízeného a energeticky vysoce nároაného 
hospodáᖐství doᘐlo k ᖐádovému nárᛰstu tᆰ០eb na 10 a០ 20 mil. t.  uhlí za rok.  

Logickým dᛰsledkem spoleაenských zmᆰn po listopadu 1989 se proto stala 
potᖐeba restrukturalizace hospodáᖐství a sni០ování jeho energetické nároაnosti. Ta 
se ji០ dnes odrá០í v poklesu tᆰ០eb v SR k hranici 10 mil. t a pᖐi trendu postupného 
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útlumu k hranici 8 mil. t. Uvedená omezení a koncentrace tᆰ០eb do dvou 
tᆰ០ebních lokalit a jedné vnᆰjᘐí výsypky dávají perspektivu k dalᘐímu pokraაování 
hornictví  na sokolovsku min. do roku 2043.  

Tento trend a potᖐebný აasový prostor pak v pojetí nové báᒀské legislativy 
umo០ní vytvoᖐit potᖐebné zákonné ekonomické rezervy na zahlazení následkᛰ 
aktivní báᒀské tᆰ០ební აinnosti na provozovaných lokalitách Jiᖐí a Dru០ba, ale i 
dokonაit celou ᖐadu rozpracovaných rekultivaაních a revitalizaაních zámᆰrᛰ. 

Pozitivní skuteაností je i to, ០e rozhodující tᆰ០ební lokalita – lom Jiᖐí svým 
plánovaným postupem vniká i do území zbytkových jam bývalých lomᛰ Lomnice a 
Marie, აím០ logicky pᖐevezme odpovᆰdnost za likvidaci „ᘐkod minulosti“ na obou 
tᆰchto historických lokalitách. 

Ve smyslu výᘐe uvedeného se tedy ve východní oblasti sokolovské pánve 
potencionálnᆰ nevyskytují dlouhodobᆰ zanedbávané lokality s rozsáhlými 
devastaაními sesuvnými procesy ohro០ujícími objekty a území veᖐejných zájmᛰ. 
To vᘐak neznamená, ០e obce a mᆰsta dotაená a ovlivᒀovaná vývojem báᒀské 
tᆰ០ební აinnosti by mohly být se souაasným stavem spokojeny. Báᒀská აinnost 
toti០ poznamenala jejich minulý vývoj nejen materiálnᆰ (likvidace komunikací, 
staveb, vodoteაí, propady povrchu terénu), ale i morálnᆰ (stavební uzávᆰry, ni០ᘐí 
ceny pozemkᛰ, ekologické dopady). 

Jednoznaაnými prioritami koncepce sanace oblasti Sokolovsko-východ jsou 
tedy problémové kategorie rekultivací a revitalizací území. Jejich cílem by proto 
mᆰlo být dosa០ení typického charakteru pᛰvodní krajiny pᖐed poაátkem báᒀské 
tᆰ០ební აinnosti. Zvláᘐtní dᛰraz je pᖐitom nutno vᆰnovat plynulým pᖐechodᛰm 
pánevní oblasti do pᖐilehlých svahᛰ horských masívᛰ Kruᘐných hor                         
a Slavkovského lesa. 
 
Sanace sesuvných oblastí 

Kategorie tzv. technických sanací (stabilizace sesuvných území), která 
pᖐedchází následné აinnosti rekultivaაní a revitalizaაní, je v hodnocené oblasti 
výraznᆰ omezena na lokální partie severního a jihovýchodního svahu Loketské 
výsypky (území Mírová-Chodov a Hory-Jeniᘐov) a východního svahu Smolnické 
výsypky (území Bo០iაany-Nová Role). S menᘐími terénními úpravami je nutno 
uva០ovat u tzv. pískoven bývalého lomu Erika, západnᆰ od obce Lomnice.  
 
Rekultivaაní opatᖐení 

V rekultivaაní praxi je tᖐeba se zamᆰᖐit na obnovu lesních pozemkᛰ jako០to 
lesᛰ ochranných, jejich០ prvoᖐadým úაelem jsou mimoprodukაní funkce, zejména 
funkce pᛰdoochranná – protierozní a funkce pᛰdotvorná – melioraაní. Zcela 
samozᖐejmᆰ pak dobᖐe zalo០ený rekultivaაní porost plní ᖐadu dalᘐích funkcí – 
zadr០ení vody v krajinᆰ, klimatickou, hygienickou, rekreaაní, ekologickou a 
v neposlední ᖐadᆰ i estetickou, kdy zapojený porost doká០e umᆰlé novotvary 
pᖐirozenᆰ zaაlenit do okolí a zmírnit ostré pᖐechody mezi rostlým terénem a 
výsypkou.  

V oblasti zemᆰdᆰlské rekultivace bude kladen dᛰraz pᖐedevᘐím na 
extenzivní zpᛰsoby hospodaᖐení, zakládání trvalých travních porostᛰ a mo០nosti 
pᆰstování netradiაních plodin. 

Pᖐi rekultivacích je dobré znát mo០nosti budoucího vyu០ití území a 
pᖐizpᛰsobit její ᖐeᘐení daným skuteაnostem. Ⴠím dál více bude kladen dᛰraz na 
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ostatní rekultivace, které umo០ní rᛰzné rekreaაní a sportovní aktivity v zájmovém 
území. 

Velmi dᛰle០itou slo០kou krajiny je obnova hydrologické sítᆰ vაetnᆰ rᛰzných 
vodních ploch,nádr០í, poldrᛰ, mokᖐadᛰ apod., které plní funkci zadr០ení vody 
v krajinᆰ a umo០ᒀují její samoაiᘐtᆰní. Rovnᆰ០ úაelné rozlo០ení a napojení cestní 
sítᆰ umo០ní lepᘐí budoucí vyu០ití území. 
 
Revitalizaაní opatᖐení 

Hlavním úაelem revitalizaაních opatᖐení je zejména obnova vodních slo០ek 
krajiny vაetnᆰ jejich doprovodné vegetace, pᖐíprava území pro jejich následné 
vyu០ívání a nápravu dosud neᖐeᘐených, nebo nedostateაnᆰ ᖐeᘐených ᘐkod 
vzniklých dᛰlní აinností. 

Revitalizace vodních slo០ek krajiny je soustᖐedᆰna na náhradu betonových 
konstrukcí pᖐírodními materiály, vyაiᘐtᆰním koryt od nánosᛰ jejich០ pᛰvodcem jsou 
v pᖐevá០né míᖐe აerpané dᛰlní vody, nebo nadmᆰrné splachy z dosud ne plnᆰ 
rekultivovaných ploch. Tam, kde to morfologie terénu dovoluje, je vhodné té០ 
doplnit nepravidelné zakᖐivení trasy vodoteაí. Ka០dé úpravy vodoteაí a vodních 
ploch je nutné provádᆰt v souაinnosti s budoucím ᖐeᘐením bᖐehové vegetace. 

Souაástí revitalizace území je té០ zajistit dostateაný pᖐístup do 
rekultivovaných ploch a to systémem cest, cyklostezek a pᖐípadnᆰ i komunikací. 
Obnova historických propojení obcí je velmi dᛰle០itou slo០kou revitalizaაních 
opatᖐení. 

Pᖐi vyu០ití volných území pro výstavbu rodinných domᛰ (RD), nebo pro 
úაely podnikání jsou do tᆰchto lokalit pᖐivádᆰny sítᆰ technického vybavení (STV). 
 
 
9.4 REKULTIVACE A REVITALIZACE DLE JEDNOTLIVÝCH 

ÚZEMNÍCH CELKᛠ 
 
9.4.1 Loketská a Smolnická výsypka 
 
9.4.1.1 Vymezení a souაasný popis 
 

Zájmové území je vymezeno ploᘐným rozsahem vnᆰjᘐích výsypek Loketská 
a Smolnická. Obᆰ výsypky tvoᖐí vzájemnᆰ prostorovᆰ oddᆰlené samostatné celky. 
V pᖐípadᆰ Smolnické výsypky se jedná o území s tᆰsnou vazbou na zalesnᆰné 
svahy Kruᘐných hor, v pᖐípadᆰ  Loketské o აást krajiny výraznᆰ ohraniაené 
z jedné strany ០elezniაním a z druhé silniაním koridorem Karlovy Vary – Sokolov. 
Celý prostor tvoᖐí nejvýchodnᆰjᘐí აást Sokolovské hnᆰdouhelné pánve.   

Ⴠást zahrnuje tyto obce s jejich správním územím:  
 

Bo០iაany 
    Ⴠernava 
    Hory 
    Chodov 

Jeniᘐov 
Mírová 
Nové Sedlo  
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 Území je charakterizováno velkou zátᆰ០í spojenou s tᆰ០bou uhlí a kaolinu   
a na to navazujícím zpracovatelským prᛰmyslem a velkou dopravní zátᆰ០í. 
Zároveᒀ je v tᆰsném kontaktu s ekologicky hodnotnými oblastmi západního 
Kruᘐnohoᖐí a Slavkovského lesa.  

Zatímco Loketská výsypka, kde byla ji០ ukonაena báᒀská აinnost                
a provedena pomᆰrnᆰ úspᆰᘐná zemᆰdᆰlská a lesnická rekultivace, se postupnᆰ 
stává urაitou oázou klidu v pᖐírodᆰ blízkém území, na Smolnické je doაasnᆰ 
pᖐeruᘐeno ukládání zemin, ale bude pokraაovat pravdᆰpodobnᆰ a០ do roku 2017. 
Smolnická výsypka tak po ukonაení sypání na Podkruᘐnohorské zᛰstane jedinou 
აinnou vnᆰjᘐí výsypkou Sokolovské uhelné spoleაnosti. 

Charakteristickým problémem je zhorᘐená kvalita vod vytékajících z tᆰles 
výsypek a jejich podlo០í. Významný je zvýᘐený obsah oxidᛰ hliníku a ០eleza. 
K jejich proაiᘐtᆰní a regulaci jsou  v rámci rekultivací navrhovány nové 
hydrologické soustavy odvodᒀovacích prvkᛰ vაetnᆰ regulaაních a sedimentaაních 
nádr០í. 

Dalᘐím problémem je nedostateაné propojení stávající cestní sítᆰ na 
výsypkách s okolím a problém აasto podmáაených, neprᛰchozích a 
nevyu០ívaných  ploch pᖐi patᆰ výsypkových tᆰles. Tyto plochy pak ostᖐe kontrastují 
s upravenými plochami na výsypce. 

Na výᘐe uvedené problémy by se mᆰla soustᖐedit následná revitalizace 
ploch. 
 
 
9.4.1.2 Rekultivace dokonაené a rozpracované k 31.12.2002 
 

Ukonაené rekultivace jsou pᖐedevᘐím na Loketské výsypce, kde byla 
ukonაena báᒀská აinnost pᖐed více ne០ 10 lety. Jedná se zejména o zemᆰdᆰlské 
rekultivace, pᖐevá០nᆰ formou trvalých travních porostᛰ. V prostoru Loketské 
výsypky byly zᖐízeny pastevní areály a je zde chován masný skot. Kromᆰ toho  
slou០í travnaté plochy i k dalᘐím aktivitám napᖐ. letecké modeláᖐství apod. 
Lesnické rekultivace jsou ukonაeny v prostoru bývalé tzv. Malé Loketské výsypky 
u Nového Sedla a Chraniᘐova. 
Na Smolnické výsypce jsou ukonაeny menᘐí zemᆰdᆰlské rekultivace na ploᘐinách 
spodních dokonაených etá០í nedaleko Bo០iაan, lesnické rekultivace na svazích 
smᆰrem ke Staré Chodovské a dvᆰ soustavy sedimentaაních nádr០í pᖐi patᆰ 
výsypky. 
 
tab. ა. 1   Ukonაené rekultivace - Loketská a Smolnická výsypka [ha] 

rekultivace lokalita 
zemᆰdᆰlská lesnická  vodní ostatní  celkem 

Smolnická výsypka 26,58 16,01 2,94 0,00 45,53 
Loketská výsypka 239,15 73,16 6,95 0,00 319,26 
CELKEM 265,73 89,17 9,89 0,00 364,79 
 

Rozpracované rekultivace na Loketské výsypce jsou u០ pouze lesnické. 
Vᆰtᘐina z nich je rovnᆰ០ pᖐed závᆰreაnou proᖐezávkou a ukonაením. Jedná se o 
tyto akce: 
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 Velká Loketská výsypka – stavba 1 
  Velká Loketská výsypka – stavba 2 
  Velká Loketská výsypka – stavba 3 
  Velká Loketská výsypka – stavba 4a 
  Velká Loketská výsypka – stavba 5 
  Velká Loketská výsypka – stavba 5a 
 

Na Smolnické výsypce jsou rozpracovány rovnᆰ០ pᖐedevᘐím lesnické 
rekultivace v prostoru dokonაených spodních etá០í ve východní a jihovýchodní 
აásti výsypky. Souაástí jsou i parkové úpravy v okolí Bílé vody severnᆰ od 
Chodova. Jedná se o tyto rekultivaაní akce:  
 

Smolnická výsypka – stavba 1 
  Smolnická výsypka 2.etapa 
  Zelený pás Bo០iაany 
  Smolnice – Bílá voda 
 
tab. ა. 2   Rozpracované rekultivace -  Loketská a Smolnická výsypka [ha] 

rekultivace lokalita 
zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 

Smolnická výsypka 10,45 143,35 0,00 5,40 159,20 
Loketská výsypka 0,00 180,99 0,00 0,00 180,99 
CELKEM 10,45 324,34 0,00 5,40 340,19 
 
 
9.4.1.3 Rekultivace zahajované v období 2003-2012 
 

V prostoru Loketské výsypky nebudou zahajovány ០ádné rekultivaაní akce. 
V prostoru Smolnické výsypky jsou k zahájení do roku 2012 uva០ovány akce: 

 
  Smolnická výsypka 3.etapa  124,00 ha 
  Smolnická výsypka 4.etapa   85,00 ha 
 

Jedná se v plném rozsahu o lesnické rekultivace. Zákon o lesích  
ა. 289/95 Sb. ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ ᖐadí lesy na výsypkách do kategorie 
lesᛰ ochranných – na mimoᖐádnᆰ nepᖐíznivých stanoviᘐtích (§ 7). 

V praxi to znamená, ០e prvoᖐadým úაelem jejich zakládání jsou 
mimoprodukაní funkce, zejména funkce pᛰdoochranná – protierozní a funkce 
pᛰdotvorná – melioraაní. Zcela samozᖐejmᆰ pak dobᖐe zalo០ený rekultivaაní 
porost plní ᖐadu dalᘐích funkcí – zadr០ení vody v krajinᆰ, klimatickou, hygienickou, 
rekreaაní, ekologickou a v neposlední ᖐadᆰ i estetickou, kdy zapojený porost 
doká០e umᆰlé novotvary pᖐirozenᆰ zaაlenit do okolí a zmírnit ostré pᖐechody mezi 
rostlým terénem a výsypkou. 

Jako takový má les na výsypkách svoji nezastupitelnou funkci a stává se 
v dneᘐní dobᆰ nejrozᘐíᖐenᆰjᘐím zpᛰsobem rekultivace. V prostoru Smolnické 
výsypky se uva០uje s budoucím zaᖐazením lesních ploch do územního systému  
ekologické stability. Významná je vazba na okolní lesní pozemky svahᛰ Kruᘐných 
hor. Z tᆰchto dᛰvodᛰ se jeví lesnická rekultivace jako nejvhodnᆰjᘐí forma pro tyto 
plochy.  
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tab. ა. 3   Novᆰ zahajované rekultivace 2003 – 2012 – Smolnická výsypka [ha] 
rekultivaაní akce realizace zemᆰdᆰlská lesnická  vodní ostatní  celkem 
Smol. výsypka 3.etapa 2008-2020 0,00 124,00 0,00 0,00 124,00 
Smol. výsypka 4.etapa 2010-2022 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 
CELKEM  0,00 209,00 0,00 0,00 209,00 
 
 
9.4.1.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 

 2013 do vyuhlení 
 

To, co bylo konstatováno v pᖐedchozí kapitole o lesnických rekultivacích na 
Smolnické výsypce platí v plné míᖐe i o závᆰreაné rekultivaci zbylých ploch, které 
budou rekultivovány a០ po ukonაení sypání po roce 2017. Celková výmᆰra 
zbylých ploch აiní 202,57 ha lesnických rekultivací. 

Pro celkové o០ivení území bude v rámci rekultivací navr០ena cestní síᙐ, 
která bude slou០it pro obslu០nost celého prostoru a zároveᒀ umo០ní pᆰᘐí a 
cyklistické propojení Chodova s Kruᘐnými horami.  
 
tab. ა. 4 Novᆰ zahajované rekultivace po roce 2012 – Smolnická výsypka [ha] 
lokalita zemᆰdᆰlská lesnická  vodní ostatní  celkem 
Smolnická výsypka do 
ukonაení 

0,00 202,57 0,00 0,00 202,57 

CELKEM 0,00 202,57 0,00 0,00 202,57 
 

 

9.4.1.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost 
 rekultivací v აasovém  rozliᘐení 

 
tab. ა. 5  Bilance ploch rekultivací – Loketská a Smolnická výsypka [ha] 
rekultivace zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 
ukonაené do 2002 265,73 89,17 9,89 0,00 364,79 
rozpracované k 31.12.2002 10,45 324,34 0,00 5,40 340,19 
novᆰ zahajované 2003-12 0,00 209,00 0,00 0,00 209,00 
novᆰ zahajované po 2012 0,00 202,57 0,00 0,00 202,57 
CELKEM 276,18 825,08 9,89 5,40 1116,55 
 
tab. ა. 6 Ekonomická nároაnost rekultivací – Loketská a Smolnická výsypka 

   [mil. Kა] 
rekultivace zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 
novᆰ zahajované 2003-12 0,00 407,55 0,00 0,00 407,55 
novᆰ zahajované po 2012 0,00 395,00 0,00 0,00 395,00 
CELKEM 0,00 802,55 0,00 0,00 802,55 
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9.4.1.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
 v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností 

 
9.4.1.6.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

Zatím nebyla ០ádná schválena. 
 
 
9.4.1.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

sanaაní აinnost a havarijní stavy 
 
9.1 Jeniᘐov – sanace sesuvᛰ 
 

Území lokálních sesuvᛰ o rozloze 1,3 ha se nachází pᖐi severní patᆰ 
loketské výsypky. Jedná se o bazální etá០ výsypky. 

Po provedených svahových úpravách bude odvodnᆰní výsypky zaústᆰno do 
odvodᒀovacího pᖐíkopu pᖐi patᆰ výsypky. 
 
 
9.2 Hory – sanace sesuvᛰ 

 
Území lokálních sesuvᛰ o rozloze 3,5 ha se nachází pᖐi ji០ní patᆰ loketské 

výsypky. Jedná se o bazální etá០ výsypky.  
Po provedených svahových úpravách bude odvodnᆰní výsypky zaústᆰno do 

odvodᒀovacího pᖐíkopu pᖐi patᆰ výsypky. 
 
 
II. a) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ lesních porostᛰ  

 
Je ᖐeᘐena v rámci rekultivaაních prací. 
 

 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
9.3 Nové Sedlo – revitalizace vodoteაe v k.ú. Louაky 
 

Stávající vodoteა pᖐi jihozápadní აásti loketské výsypky je zasa០ena 
zvýᘐenými splachy z této აásti výsypky. V souაasné dobᆰ se ji០ výraznᆰ projevuje 
vliv biologické rekultivace na plochách výsypky a proto jsou odtoky z povrchu 
výsypky ni០ᘐí a transport splavenin té០ výraznᆰ pokles. 

Proto je mo០né pᖐikroაit k revitalizaci dolní აásti vodoteაe v délce 1290 m. 
Revitalizace spoაívá ve vyაiᘐtᆰní koryta აásteაném doplnᆰní opevnᆰní 

koryta ᘐtᆰrkovým pohozem, vytvoᖐení nových stupᒀᛰ ve dnᆰ koryta pomocí 
kamenných záhozᛰ. 

Dalᘐí აástí revitalizace je úprava bᖐehových porostᛰ jak proᖐezávkami, tak 
té០ dosadbami. Souაásti revitalizace toku je té០ úprava a sanace malých vodních 
nádr០í na dolním toku vodoteაe. 
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Ⴠela propustᛰ, vpustí a výpustu budou z kamenného zdiva, stupnᆰ na toku 
budou ᖐeᘐeny formou kamenných, nebo balvanitých skluzᛰ. 
 
 
9.4 Jeniᘐov – revitalizace území v okolí obecního rybníka 

 
Území se nalézá pᖐi severovýchodní patᆰ loketské výsypky. 
V tomto území jsou vyústᆰny drény z výsypky a dochází zde k  vysrá០ení 

០eleza z drená០ní vody. Sedimenty jsou ukládány v obecním rybníku. 
Revitalizace spoაívá v úpravᆰ vyústᆰní jednotlivých drénᛰ opevnᆰným 

svahem (kamenná rovnanina, nebo dla០ba), vytvoᖐením kaskádového skluzu pro 
dokonalé provzduᘐnᆰní drená០ních vod. 

Dalᘐím opatᖐením je vybudování sedimentaაního prostoru pro vysrá០ené 
០elezité sedimenty. 

Souაasnᆰ budou odstranᆰny nadbyteაné betonového konstrukce v okolí 
obecního rybníka, stávající propustek bude rekonstruován, jeho აela budou 
z kamenného zdiva. Rekonstrukce bude provedena té០ na výtokových objektech 
rybníku. Rybník bude vyაiᘐtᆰn. 

Betonové opevnᆰní odtoku koryta bude nahrazeno ᘐtᆰrkovým pohozem 
v kombinaci s kamennými záhozy. 

Délka upravovaného koryta odtoku je 170 m. Porost sanovaného území 
bude rekonstruován, budou provedeny dosadby a u odpadního koryta z rybníka 
bude doplnᆰn bᖐehový porost. 
 
 
9.5 Jeniᘐov – odvodnᆰní území u paty výsypky a dráhy ჀD 

 
Území se nalézá pᖐi severní patᆰ loketské výsypky na rozhraní k.ú. Jeniᘐov 

a Mírová. Rozloha území je 0,4 ha. 
Úაelem úpravy je úplné odvedení povrchových vod od paty výsypky do  

odvodᒀovacího pᖐíkopu podél paty výsypky. 
Odvedení povrchových a mᆰlkých podzemních vod bude dosa០eno pomocí 

sbᆰrných drénᛰ v kombinaci s odvodᒀovacími pᖐíkopy. 
 
 
9.6 Chodov – revitalizace Vintíᖐovského potoka 

 
Vintíᖐovský potoka v úseku od severní paty vyvýᘐeniny "Na Skalce po 

soutok s odpadem z místního rybníku bude v délce 1 700 m revitalizován. 
Revitalizace spoაívá v odstranᆰní sedimentᛰ a betonového opevnᆰní koryta 

a jeho náhradou za ᘐtᆰrkový pohoz doplnᆰný kamennými záhozy. V niveletᆰ 
koryta budou vytvoᖐeny stupnᆰ, které budou realizovány kamennými a balvanitými 
skluzy, trasa nového koryta by mᆰla být dle mo០ností zakᖐivena nepravidelným 
stᖐídáním obloukᛰ. 

Bᖐehový porost bude proᖐezán a doplnᆰn novou výsadbou. 
Zvláᘐtní pozornost je nutné vᆰnovat soutoku Vintíᖐovského potoka s 

odpadem z místního rybníku. Místo soutoku bude vyაiᘐtᆰno od betonového 
opevnᆰní. Soutok bude opevnᆰn kamennou dla០bou, horní აásti svahᛰ koryt 
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budou ohumusovány a osety travním semenem. Na bᖐezích bude doplnᆰn 
bᖐehový porost. 
 
 
9.7 Bo០iაany – vybudování vodní plochy u paty výsypky 
 

Náhradou za zruᘐené vodní plochy v dᛰsledku tᆰ០by uhlí bude nad obcí 
v prostoru mezi komunikací II/209 a pᖐelo០kou Ⴠerného potoka vybudována vodní 
nádr០ s plochou cca 2 000 m2. Nádr០ bude napájena vodou z Ⴠerného potoka, 
odpad z nádr០e bude té០ do Ⴠerného potoka. 
 
 
9.8 Ⴠernava – revitalizace Ⴠerného potoka 

 
Na styku lesa a Smolnické výsypky v její severozápadní აásti je nutné 

provést revitalizaci pᖐelo០ky Ⴠerného potoka. Ⴠerný potok je v horní აásti pᖐelo០ky 
veden v délce 140 m v betonovém korytᆰ se svislými stᆰnami, které jsou  
cca 1,3 m nad zemí. Tato აást vodoteაe je nepᖐekonatelnou pᖐeká០kou pro 
veᘐkerý ០ivot podél vodoteაe. Zbylá აást revitalizované vodoteაe v délce 150 m a០ 
po soutok s levostranným pᖐítokem je ji០ v otevᖐeném korytᆰ. 

Revitalizace pᖐelo០ky koryta spoაívá v odstranᆰní betonových konstrukcí 
v opevnᆰní koryta, ve vytvoᖐení nového koryta v délce 150 m (náhrada na stávající 
betonový ០lab) v proᖐezávkách a dosadbách bᖐehové vegetace. 

Opevnᆰní koryta bude ᘐtᆰrkovým pohozem doplnᆰným kamenným 
záhozem. Ve dnᆰ koryta budou vytvoᖐeny kamenné skluzy pro pᖐekonání 
výᘐkových rozdílᛰ  v niveletᆰ koryta a k provzduᘐnᆰní vody v korytᆰ. 
 
 
9.9 Ⴠernava – malá vodní plocha pro odklonᆰní აásti vodoteაe 
 

Ⴠerný potok je umᆰle rozdᆰlen tak, ០e აást vody protéká potrubím pod 
výsypkou na východní okraj Smolnické výsypky a აást sleduje západní okraj 
výsypky a odkaliᘐtᆰ. Pᖐi západním okraji odkaliᘐtᆰ se tato აást vlévá do 
Tatrovického potoka. 

Stávající stav je takový, ០e odklonᆰní koryta je v betonové ᘐachtᆰ. 
K pᖐevedení vod Ⴠerného potoka na východní okraj Smolnické výsypky je 

navr០ena malá zemní nádr០ s pᖐepadovým objektem regulujícím pomᆰr vody na 
východní a západní stranu. Rozsah budoucí vodní plochy je cca 0,1 ha. 
Rozdᆰlovací objekt bude z kamenného zdiva. V okolí nádr០e bude vysázena 
doprovodná zeleᒀ. 
 
 
9.10 Ⴠernava – odvodnᆰní deprese na styku výsypky a lesa 
 

Vysypáním severozápadního cípu výsypky Smolnice doᘐlo k vytvoᖐení 
bezodtokové deprese. V této depresi dochází k zvyᘐování vodní hladiny a 
následnᆰ k úhynu zatopené vegetace. 

V souvislosti s revitalizací pᖐelo០ky Ⴠerného potoka lze ᖐeᘐit odvodnᆰní této 
აásti území do Ⴠerného potoka. 
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Je navr០en otevᖐený pᖐíkop pᖐi patᆰ výsypky. Realizací tohoto pᖐíkopu dojde 
k აásteაnému odtᆰ០ení cípu Smolnické výsypky. 
Rozsah nutných zemních prací bude omezen vytvoᖐením vodní plochy v dolní 
აásti deprese. 
 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
Územní systém ekologické stability 
 

Zájmové území má z hlediska své polohy a rozsahu významnou vazbu na 
biokoridory nadregionálního významu a to NRBK K3 – kruᘐnohorský, charakteru - 
mezofilní buაinný a mezofilní hájový. Tento biokoridor probíhá po úboაích 
Kruᘐných hor a propojuje významná nadregionální biocentra Jezeᖐí a Studenec. 
V blízkosti Smolnické výsypky na nᆰm le០í regionální biocentrum RBC 239 
„Smrაina“. 

Dalᘐím významným prvkem ÚSES  je nadregionální biokoridor NRBK K40 
Ohᖐe, jeho០ charakter je vodní, nivní, mezofilní buაinný a v zájmovém prostoru 
propojuje nadregionání biocentra Amerika a Svatoᘐské skály. 

Pᖐes výsypkové prostory východní აásti sokolovské pánve je navr០en 
regionální biokoridor RBK 1000 a RBK 1001, který propojuje navr០ená biocentra 
právᆰ na výsypkách. V prostoru Smolnické výsypky se jedná o úsek RBK 1001 a 
regionální biocentrum RBC 1988 „័elezný Dvᛰr“. Toto biocentrum je navr០eno 
v JZ აásti Smolnické výsypky o velikosti cca 70 ha, zahrnuje pᖐímo území výsypky 
a navazující prostor vodní plochy Bílá voda a její okolí. Stávající i navr០ený 
charakter je lesní a lada s dᖐevinami, doporuაen je trvale ᖐízený vývoj lesa a 
spontánní vývoj u spoleაenstev lad.  

Vhodné bude v budoucnu (po ukonაení sypání) propojení tohoto biocentra 
pomocí lokálního biokoridoru pᖐes lesní porosty na výsypce do regionálního 
biocentra RBC 239 „Smrაina“.  

Dále jsou v textu uvedeny nᆰkterá specifika tvorby ÚSES na tᆰ០bou 
posti០ených plochách. Jsou-li vzaty do úvahy pᖐi rekultivacích, nemusí být v rámci 
pozdᆰjᘐí revitalizace ÚSES pracnᆰ vytváᖐen, ale staაí pak vyhledat v rámci ploch 
nejcennᆰjᘐí území a vymezit jej jako prvky ÚSES. To platí i pro აást 
Podkruᘐnohorské výsypky a jejího okolí 

Vytváᖐení ÚSES na plochách posti០ených tᆰ០ební აinností má znaაná 
specifika vyplývající pᖐedevᘐím z toho, ០e jde o antropogenní ulo០eniny , na nich០ 
jsou nevyvinuté pᛰdy a jejich charakter a  postupný vývoj lze jen odhadovat. Tuto 
nevýhodu lze აásteაnᆰ kompenzovat dostatkem prostoru pro navýᘐení 
minimálních prostorových parametrᛰ biocenter a biokoridorᛰ, aby po jejich 
zalo០ení bylo mo០né pro definitivní podobu ÚSES vybrat nejfunkაnᆰjᘐí აásti. 

Pᖐi zakládání ÚSES na antropogenních ulo០eninách je nutné znát konkrétní 
stanoviᘐtní podmínky. K tomu jsou nutné rozbory fyzikálních a chemických 
vlastností zemin, jejich mineralogické slo០ení, je nutné pᖐihlí០et  k expozici a 
hydrickým pomᆰrᛰm stanoviᘐtᆰ.  

Pᖐi výsadbᆰ lesních porostᛰ აi zakládání luაních porostᛰ nebo mokᖐadᛰ je 
nutná snaha napodobit druhovou skladbu co nejvᆰrnᆰji  pᖐirozenému ekosystému, 
pou០ívat výhradnᆰ domácí druhy dᖐevin, pᖐihlí០et k charakteru stávající zelenᆰ v 
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okolí, na výsypkách respektovat nᆰkterá samovolnᆰ vzniklá spoleაenstva a 
ponechat je pᖐirozené sukcesi.  

U lesních spoleაenstev by se mᆰly po výsadbᆰ a zapᆰstování vytvoᖐit 
autoregulaაní mechanismy, které umo០ní ponechat tato spoleაenstva pᖐirozenému 
vývoji ( s výjimkou sanaაních zásahᛰ). Bude v nich pozdᆰji mo០ný i výbᆰrný 
zpᛰsob hospodaᖐení , který umo០ní vᆰtᘐinou stejnᆰ starý umᆰle zalo០ený porost 
postupnᆰ pᖐevést na porost  s pᖐirozenou obnovou  a pestrou vᆰkovou strukturou.  

Pro zvýᘐení druhové pestrosti a ekologické stability v krajinᆰ je tᖐeba 
vᆰnovat pᖐi výsadbᆰ i hospodáᖐských lesᛰ zvláᘐtní pozornost okrajovým 
(ekotonovým) spoleაenstvᛰm, která by se v budoucnu mᆰla stát souაástí ÚSES 
jako interakაní prvky. 

Pro trvalé zachování travino-bylinných spoleაenstev je nutné pravidelné 
kosení nebo pastva. 

Navr០ený systém odvodᒀovacích prvkᛰ by postupnᆰ mᆰl nahradit pᛰvodní 
hydrografickou síᙐ v krajinᆰ a je pᖐirozené, ០e návrhy ÚSES jsou აasto  s touto sítí  
prostorovᆰ spjaty.  
 
 

II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
9.11 Cyklostezky Loketská výsypka 
 

Cyklostezky na loketské výsypce vyu០ívají stávající cestní síᙐ. Celková 
délka cyklotras podél a pᖐes loketskou výsypku je 14,040 km. Na trase bude 
vybudováno celkem 7 odpoაinkových míst s laviაkami, pᖐístᖐeᘐkem a informaაními 
tabulemi. Z celkové délky 14,04 km je nutné opravit 5,6 km cest. 

Souაástí cyklotras je té០ obnova cesty podél ji០ního okraje výsypky v k.ú. 
Hory. 
 
 
9.12 Cyklostezky Smolnická výsypka 
 

Cyklostezky na Smolnické výsypce budou vyu០ívat cestní sítᆰ rekultivací. 
Vzhledem k tomu, ០e není znám koneაný tvar výsypky, tak jsou vyznaაeny pouze 
orientaაní smᆰry tras. 

Pᖐedpokládá se s celkovou délkou cyklotras 5, 950 km, na kterých budou 
celkem 3 odpoაívky s laviაkami, pᖐístᖐeᘐkem a informaაními tabulemi. Uva០uje se 
s obnovou  2,9 km cest. 

 
 

II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
9.13 Nové Sedlo – podíl na výstavbᆰ kanalizace na poddolovaném území 
 

Obec bude realizovat kanalizaაní síᙐ na poddolovaném území v zahradní 
აvrti severnᆰ od koupaliᘐtᆰ. Celková délka uva០ované kanalizace je 1 250 m. 
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9.14 Mírová – obnova komunikace III/2224 
 

Stávající panelová cesta, která vede pᖐes loketskou výsypku a spojuje obce 
Hory a Mírová nahrazuje dᖐíve zruᘐenou komunikaci III/2224. 

Z této cesty budou sejmuty panely a bude zde vybudována komunikace 
ᘐíᖐky 7,5 m, z nich០ je 6,0 m s asfaltovým povrchem a po obou stranách budou 
nezpevnᆰné krajnice ᘐíᖐe 0,75 m. 

Komunikace nebude výᘐkovᆰ ani smᆰrovᆰ korigována. Celková délka nové 
komunikace je 1 960 m. Napojení komunikace na silniაní síᙐ je mezi obcemi Hory 
a Louაky na ji០ní stranᆰ a v osadᆰ Na Cechu obce Mírová na severu. 
 
 
9.4.1.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02  
            v území navazujícím na báᒀskou აinnost  
 
9.4.1.7.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

Zatím nebyla schválena ០ádná. 
 
9.4.1.7.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 
II. a) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ lesních porostᛰ  

 
9.15 Rekonstrukce porostu Chodov 
 

Jedná se o lesní porost mezi Chodovem a Vintíᖐovem. Smᆰrem k Chodovu 
pᖐeva០uje olᘐová monokultura, porosty vznikly rekultivací starᘐí výsypky dᖐíve 
zvané Vintíᖐovská. Porost vy០aduje celkovou lesnickou pᖐestavbu formou probírek 
a podsadeb cílovými dᖐevinami. ᘀirᘐí území je souაástí studie tvorby a vyu០ití 
krajiny v trase hornictví G.Agricoly. 

 
 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
9.16 Revitalizace Tatrovického potoka podél odkaliᘐtᆰ 
 

Potok je podél odkaliᘐtᆰ v trase délky 580 m opevnᆰn ve dnᆰ a v dolní აásti 
svahᛰ koryta monolitickým betonem. Toto opevnᆰní bude demolováno a bude ve 
dnᆰ a pᖐi patᆰ svahu nahrazeno ᘐtᆰrkovým pohozem doplnᆰným kamenným 
záhozem. 

Pomocí kamenných záhozᛰ budou ve dnᆰ vytvoᖐeny malé tᛰᒀky, které 
obohatí rozmanitost ០ivotních forem v potoce za malých prᛰtokᛰ v letním období. 
Vzhledem k malému spádu nivelety potoka nebude zᖐejmᆰ mo០né vytvoᖐit stupnᆰ 
ve dnᆰ. Dostateაná hloubka koryta umo០ní alespoᒀ vytváᖐení ji០ výᘐe 
zmiᒀovaných tᛰnᆰk. 
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II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
9.17 Chodov – rozᘐíᖐení sportoviᘐtᆰ u Chodovského potoka 

 
Stávající sportoviᘐtᆰ bude rozᘐíᖐeno o plochu 5,7 ha, na  které budou 

provedeny terénní úpravy. 
 
 

II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
9.18 Chodov – úprava pᖐístupové komunikace k lokalitᆰ Bílá Voda 

 
Lokalita Bílá Voda je nástupním místem pro rekreaაní vyu០ití prostoru 

Smolnické výsypky zejména pro obაany Chodova. 
Stávající panelová komunikace bude nahrazena v délce 640 m komunikací 

s asfaltovým povrchem o ᘐíᖐce 6,0 m. Komunikace zaაíná na konci stávající 
zástavby a bude ukonაena na stávajícím parkoviᘐti. 
 
 
9.19 Chodov – Stiᖐíkova louka – pᖐíprava území a STV pro výstavbu RD 

 
Náhradou za území devastovaná dᛰlní აinností bude v lokalitᆰ ji០nᆰ od 

Vintíᖐovského potoka pᖐipraveno území pro výstavbu rodinných domkᛰ. 
Území o rozloze 3,1 ha bude terénnᆰ upraveno a k jeho okraji budou 

pᖐivedeny STV, které budou napojeny na stávající rozvody u polikliniky. 
 
 
9.20 Nové Sedlo – Obchvat mᆰsta po hranᆰ lomu 
 

Nové Sedlo svou polohou mezi loketskou výsypkou a lomem Dru០ba 
uzavírá jediný mo០ný dopravní koridor mezi severní a ji០ní აástí východní აásti 
Sokolovského revíru. 

Vybudováním rychlostní komunikace I/6, která bude mít v této oblasti sjezdy 
pouze u Jeniᘐova, na Nové Sedlo a na Sokolov, se význam tohoto komunikaაního 
propojení jeᘐtᆰ zvýᘐí. 

Pro odklon dopravy mimo centrum Nového Sedla je proto navr០en obchvat 
obce západním smᆰrem. Vzhledem k prᛰmyslové zástavbᆰ v tomto území (vაetnᆰ 
dᛰlních provozᛰ) je jediným mo០ným územím pro vedení této komunikace prostor 
podél horní hrany lomu Dru០ba. 

V tomto území je ale umístᆰno kolejiᘐtᆰ dᛰlních provozᛰ, které bude 
vyu០íváno a០ do vyuhlení lo០iska. 

Realizace tohoto obchvatu Nového Sedla je podmínᆰna uvolnᆰním აásti 
území dᛰlním provozem a proto lze uva០ovat s výstavbou a០ po odlehაení 
kolejové dopravy dᛰlním provozem. 

Tento zámᆰr není ani souაástí územního plánu VÚC a je proto nutné ho 
zaᖐadit do novelizace stávající ÚPD VÚC, která probíhá v souაasné dobᆰ. 
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Trasa obchvatu je vyznaაena pouze ideovᆰ a zaაíná pod Chraniაovem a 
konაí napojením na komunikaci Loket – Královské Poᖐíაí. Délka trasy obchvatu je 
cca 2,8 km a pᖐedpokládá se vᆰtᘐí rozsah zemních prací. 
 
 
9.21 Nové Sedlo – pᖐíprava území a STV pro prᛰmyslovou zónu 
 

Zóna je umístᆰna podél komunikace Nové Sedlo – Chraniᘐov. Na západní 
stranᆰ má rozlohu 11,5 ha a na východní 2,6 ha. Zóna აásteაnᆰ vyu០ívá dnes 
prᛰmyslovᆰ vyu០ívané pozemky. 

Souაástí pᖐípravy území jsou dílაí terénní úpravy, pro pᖐípojky STV budou 
vyu០ity stávající rozvody. 
 
 
9.22 Bo០iაany – oprava komunikace II/209 – Bo០iაany – Nejdek 

 
Stávající komunikace Bo០iაany – Nejdek byla v dᛰsledku dᛰlního provozu 

na Smolnické výsypce uzavᖐena a po jejím znovuotevᖐením vy០aduje v úseku  
1 630 m opravu. Oprava spoაívá ve vyrovnání nivelety komunikace a v obnovᆰ 
asfaltového povrchu. 

 
 

9.4.1.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti 
  se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek  

 
Tato oblast má ukonაenou báᒀskou აinnost, proto jsou veᘐkerá sanaაní a  

revitalizaაní opatᖐení pova០ována za závᆰreაná. 
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9.4.1.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
            v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 7   Pᖐehled revitalizaაních opatᖐení  – Loketská a Smolnická výsypka 

9.1 Jeniᘐov sanace sesuvᛰ 1,30 2 700 000 2004 2004
9.2 Hory-sanace sesuvᛰ 3,50 7 300 000 2004 2004

9.3 Nové Sedlo-revital. vodot. v k.ú.Louაky 1,29 15 900 000 2004 2006
9.4 Jeniᘐov-revital. úz. v okolí obecního ryb. 2 300 000 2004 2004
9.5 Jeniᘐov-odvod. úz. u paty výsypky 0,40 1 100 000 2005 2005
9.6 Chodov-revitalizace Vintíᖐovského p. 1,70 6 300 000 2004 2005
9.7 Bo០iაany-vybudování vod. pl. u paty výs. 1 900 000 2004 2005
9.8 Ⴠernava-revitalizace Ⴠerného potoka 0,29 2 100 000 2006 2007
9.9 Ⴠernava-malá vod.pl. pro odklon vodot. 1 300 000 2007 2007

9.10 Ⴠernava-odvod. deprese 400 000 2007 2007

9.11 cyklostezky Loketská výsypka 14,04 5 800 000 2004 2006
9.12 síᙐ cyklotras Smolnická výsypka 5,95 3 100 000 2012 2017

9.13 Nové Sedlo-podíl na výstavbᆰ kanal. 1 600 000 2005 2007
9.14 Mírová-obnova komunikace III/2224 1,96 16 500 000 2004 2005

68 300 000

9.15 rekonstrukce porostu Chodov 20,80 9 400 000 2004 2007

9.16 revital. Tatrovického p. podél odkaliᘐtᆰ 0,58 1 900 000 2005 2006

9.17 Chodov-rozᘐíᖐení sport. u Chodov. p. 5,70 3 100 000 2004 2004

9.18 Chodov-úpr. pᖐíst. kom. k lok. Bílá Voda 0,64 6 300 000 2004 2004
9.19 Chodov-Stiᖐ.lou.-pᖐíp. úz. a STV pro RD 3,10 3 200 000 2004 2004
9.20 Nové Sedlo-obchvat mᆰsta po hr. lomu 2800,00 73 500 000 2030 2032
9.21 Nové Sedlo-pᖐíp.úz.a STV pro prᛰm.zónu 14,10 3 500 000 2004 2004
9.22 Bo០iაany-opr.kom.II/209 Bo០iაany-Nejdek 1,63 7 900 000 2004 2004

108 800 000
177 100 000

vodní slo០ky krajiny

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení celkem

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

v území navazujícím na dᛰlní აinnost
lesní porosty

ukonაení
v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností
sanaაní აinnost a havarijní stavy

vodní slo០ky krajiny

revitalizaაní opatᖐení
výmᆰra 
[ha/km] náklady [Kა] zahájení
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9.4.2 Podkruᘐnohorská výsypka a lomy Jiᖐí a Dru០ba 
 
9.4.2.1 Vymezení a souაasný popis 
 

Zájmové území je vymezeno platnými dobývacími prostory Alberov (lom 
Jiᖐí), Královské Poᖐíაí a Nové Sedlo (lom Dru០ba), Lomnice (bývalá tᆰ០ba lomem 
Lomnice) a Týn u Lomnice (bývalá tᆰ០ba lomu Erika). Spadá sem tedy celé 
zájmové území paralelnᆰ postupujících lomᛰ Jiᖐí a Dru០ba, jejich vnitᖐní výsypky  a 
vnᆰjᘐí Podkruᘐnohorská výsypka, která v sobᆰ zahrnuje dᖐívᆰjᘐí menᘐí výsypné 
prostory Vintíᖐovká výsypka, Pastviny, Týn a Bouაí. 

Území zahrnuje rozsáhlý prostor mezi ᖐíაkou Svatavou a Sokolovem na 
západní stranᆰ a Novým Sedlem a Chodovem na stranᆰ východní. Zahrnuje tyto 
obce a jejich správní území: 

 
  Dolní Nivy 

    Královské poᖐíაí 
    Lomnice 
    Vintíᖐov 
    Vᖐesová 
 

Oblast je charakterizována souაasnou velkoploᘐnou devastací báᒀskou 
აinností s výhledem minimálnᆰ do roku 2036 a s tím související vysokou 
ekologickou zátᆰ០í. Pᖐínosem jistᆰ bude brzké ukonაení sypání a následná 
rekultivace na Podkruᘐnohorské výsypce, která zaujímá témᆰᖐ polovinu 
zájmového prostoru. 

Charakteristickým problémem je i zde zhorᘐená kvalita vod vytékajících 
z tᆰles výsypek a jejich podlo០í. Významný je zvýᘐený obsah oxidᛰ hliníku a 
០eleza. K jejich proაiᘐtᆰní a regulaci jsou  v rámci rekultivací navrhovány nové 
hydrologické soustavy odvodᒀovacích prvkᛰ vაetnᆰ regulaაních a sedimentaაních 
nádr០í. 

Ruku v ruce s báᒀskou აinností jdou v zájmovém území navazující prostory 
úpravny uhlí a elektrárny Vᖐesová, které pᖐedstavují dalᘐí významnou zátᆰ០ celého 
území. Následnou revitalizaci je tak tᖐeba v první fázi zamᆰᖐit pᖐedevᘐím na 
sní០ení ekologické zátᆰ០e a zlepᘐení ០ivotního prostᖐedí pᖐímo v obcích a na 
celkovou rekultivaci Podkruᘐnohorské výsypky. 
 
 
9.4.2.2 Rekultivace dokonაené a rozpracované k 31.12.2002 
 

V zájmovém území jsou ukonაené nᆰkteré lesnické a vodní rekultivace na 
starᘐí Vintíᖐovské výsypce (východní აást Podkruᘐnohorské výsypky) a na svazích 
lomu Jiᖐí  u závodu Jiᖐí. 
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tab. ა. 8  Ukonაené rekultivace - Podkruᘐnohorská výsypka a lomy  
     Jiᖐí a Dru០ba [ha]  

rekultivace lokalita 
zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 

Podkruᘐnohorská výs. 1,05 219,72 4,86 0,00 225,63 
lom Jiᖐí  0,00 31,20 0,00 1,00 32,20 
lom Dru០ba 0,00 0,00 0,00 8,50 8,50 
CELKEM 1,05 250,92 4,86 9,50 266,33 
 

Rekultivace rozpracované se nyní soustᖐeჰují do oblasti Podkruᘐnohorské 
výsypky a na okraje lomᛰ u obcí, kde slou០í jako ochranné lesní pásy. Pᖐeva០uje 
lesnická rekultivace. 
 
tab. ა. 9 Rozpracované rekultivace - Podkruᘐnohorská výsypka a lomy 
             Jiᖐí a Dru០ba [ha] 

rekultivace lokalita 
zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 

Podkruᘐnohorská výs. 20,70 338,59 0,00 7,43 366,72 
lom Jiᖐí  0,00 89,46 0,00 0,00 89,46 
lom Dru០ba 0,00 4,41 0,00 0,00 4,41 
CELKEM 20,70 432,46 0,00 7,43 460,59 
 

Jedná o tyto rekultivaაní akce: 
 
Podkruᘐnohorská výsypka: Vintíᖐovská výsypka severní svahy 
     Vintíᖐovská výsypka ji០ní svahy 
     Podkruᘐnohorská výs. východní აást  
                                                     I.etapa 
     Podkruᘐnohorská výs. – Dolní Nivy 
     Podkruᘐnohorská výs. II.etapa 
     Pastviny 
     Bouაí 1.etapa 

Bouაí 2.etapa 
Bouაí 3.etapa 

Lom Jiᖐí:    Jiᖐí ა.191/2 
     Jiᖐí vnitᖐní výsypka I.etapa 
     Lomnice severní svahy 

Lomnice – ochranný pás 
Lom Dru០ba:    Marie – ji០ní svahy 
     Ochranný pás Marie 
     Ochranný pás Pískovec 
 
 
9.4.2.3 Rekultivace zahajované v období 2003-2012 
 

Novᆰ zahajované rekultivace v zájmovém území se soustᖐeჰují na 
Podkruᘐnohorské výsypce.  

Jedná se o tyto rekultivaაní akce: 
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Podkruᘐnohorská výsypka III.etapa  203,36 ha 
 Podkruᘐnohorská výsypka IV.etapa  106,38 ha 
 Podkruᘐnohorská výsypka V.etapa  134,70 ha 
 Podkruᘐnohorská výsypka VI.etapa  136,90 ha 
 Podkruᘐnohorská výsypka VII.etapa    54,20 ha 
           Podkruᘐnohorská výsypka VIII.etapa        79,60 ha 
           Podkruᘐnohorská výsypka IX.etapa  143,96 ha 
           Podkruᘐnohorská výsypka X.etapa  100,30 ha         
 Podkruᘐnohorská výsypka XI.etapa  107,91 ha    
 Podkruᘐnohorská výsypka XII.etapa        116,80 ha 
 Podkruᘐnohorská výsypka XIII.etapa       118,50 ha 
 

Celkovᆰ se jedná o 1302,61 ha, z toho აiní zemᆰdᆰlská rekultivace  
140,92 ha, lesnická 1135,76 ha, vodní 3,61 ha a ostatní 22,32 ha. 

Podrobnᆰjᘐí bilanci ploch, აasový harmonogram a náklady uvádíme 
v kapitole 9.4.2.5. 

Navr០ena je kombinace lesnické a zemᆰdᆰlské rekultivace, doplnᆰná 
drobnými vodními ploᘐkami a mokᖐady, které jsou obvykle výmᆰrovᆰ zaᖐazeny do 
lesnické rekultivace. Zemᆰdᆰlská rekultivace je navr០ena s pᖐevrstvením ornicí 
jako trvalý travní porost. Tento zpᛰsob rekultivace umo០ᒀuje extenzivní zpᛰsob 
hospodaᖐení a zároveᒀ podle vývoje podmínek i pᖐemᆰnu na intenzivní vyu០ití 
(orná pᛰda).  

Lesnická rekultivace je navr០ena na vᆰtᘐinᆰ ploch s tím, ០e platí toté០, co 
bylo konstatováno u Smolnické výsypky, tzn. ០e zákon o lesích ა. 289/95 Sb. ve 
znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ ᖐadí lesy na výsypkách do kategorie lesᛰ ochranných – 
na mimoᖐádnᆰ nepᖐíznivých stanoviᘐtích (§ 7). 

V praxi to znamená, ០e prvoᖐadým úაelem jejich zakládání jsou 
mimoprodukაní funkce, zejména funkce pᛰdoochranná – protierozní a funkce 
pᛰdotvorná – melioraაní. Zcela samozᖐejmᆰ pak dobᖐe zalo០ený rekultivaაní 
porost plní ᖐadu dalᘐích funkcí – zadr០ení vody v krajinᆰ, klimatickou, hygienickou, 
rekreaაní, ekologickou a v neposlední ᖐadᆰ i estetickou, kdy zapojený porost 
doká០e umᆰlé novotvary pᖐirozenᆰ zaაlenit do okolí a zmírnit ostré pᖐechody mezi 
rostlým terénem a výsypkou. 

Jako takový má les na výsypkách svoji nezastupitelnou funkci a stává se 
v dneᘐní dobᆰ nejrozᘐíᖐenᆰjᘐím zpᛰsobem rekultivace.  

I v prostoru podkruᘐnohorské výsypky se uva០uje s budoucím zaᖐazením 
centrální აásti výsypky do územního systému  ekologické stability. Významná je 
vazba na okolní lesní pozemky svahᛰ Kruᘐných hor. Z tᆰchto dᛰvodᛰ se jeví 
lesnická rekultivace jako nejvhodnᆰjᘐí forma pro tyto plochy. 
 
 
9.4.2.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 

 2013 do vyuhlení 
 

Základní koncepce rekultivace daného prostoru pᖐedpokládá, ០e po 
ukonაení tᆰ០ební აinnosti zde zᛰstane propojená zbytková jáma lomᛰ Jiᖐí a 
Dru០ba  a jejich vnitᖐní výsypky o celkové výmᆰᖐe 2 299,22 ha. Jako základní 
koncepაní ᖐeᘐení je navrhováno zatopení zbytkové jámy a to na kótu 394 m n.m. 
tak, aby byla umo០nᆰna prᛰtoაnost budoucího jezera s ohledem na kvalitu vody a 
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na pᖐirozené zapojení do okolní krajiny. Vzhledem k po០adovanému velkému 
objemu vody bude nutné gravitaაní napouᘐtᆰní z Ohᖐe, pozdᆰjᘐí stabilizace 
hladiny je samovolná.  

Poაítá se se zasypáním dna lomu v rozsahu potᖐebném pro utᆰsnᆰní 
uhelné sloje, se zabezpeაením stability jednotlivých ᖐezᛰ a etá០í výsypek, 
ochranou bᖐehové linie proti abrazi. 

Vzniklé jezero bude mít výmᆰru 1 322,30 ha a k rekultivaci nad vodní 
hladinou tak zbývá 976,92 ha. Rekultivace je navrhována jako kombinace lesnické 
a zemᆰdᆰlské rekultivace, doplnᆰná poldry a sedimentaაními nádr០emi.  

Zemᆰdᆰlská rekultivace o celkové výmᆰᖐe 185,4 ha je navr០ena 
s pᖐevrstvením ornicí jako trvalý travní porost. Tento zpᛰsob rekultivace umo០ᒀuje 
extenzivní zpᛰsob hospodaᖐení a zároveᒀ podle vývoje podmínek i pᖐemᆰnu na 
intenzivní vyu០ití (orná pᛰda). Zemᆰdᆰlská rekultivace je soustᖐedᆰna na ploᘐinu 
vnitᖐní výsypky lomu Jiᖐí a je doplnᆰna rozptýlenou zelení plnící funkci vᆰtrolamᛰ a 
აlenᆰní ploch.  Dalᘐí louky jsou navr០eny u budoucí vodní plochy a to v აásti u 
Sokolova, Nového Sedla i Lomnice tak, aby bylo umo០nᆰno budoucí rekreaაní 
vyu០ití tᆰchto ploch. 

Lesnická rekultivace pᖐedstavuje výmᆰru 769,59 ha a bude smᆰᖐována 
pᖐedevᘐím do svahových partií. Podél budoucího jezera se tak vytvoᖐí souvislý 
lesní pás s velkým významem ekostabilizujícím a zároveᒀ s mo០ností klidových 
rekreaაních aktivit. Dalᘐích 21,93 ha je navr០eno jako ostatní rekultivace (poldry, 
pᖐíkopy, komunikace). 

Podrobnᆰjᘐí bilanci ploch, აasový harmonogram a náklady uvádíme 
v kapitole 9.4.2.5. 
 
9.4.2.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost 

 rekultivací აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 10   Novᆰ zahajované rekultivace 2003 – 2012 – Podkruᘐnohorská 

       výsypka (PKV) a lomy Jiᖐí a Dru០ba [ha] 
rekultivace rekultivaაní 

akce 
realizace 

zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 
PKV III.etapa* 2003-2015 0,00 203,36 0,00 0,00 203,36 
PKV IV.etapa* 2003-2015 56,22 50,16 0,00 0,00 106,38 
PKV V.etapa 2005-2017 0,00 134,70 0,00 0,00 134,70 
PKV VI.etapa 2004-2016 30,70 98,80 0,00 7,40 136,90 
PKV VII.etapa 2006-2018 0,00 54,20 0,00 0,00 54,20 
PKV VIII.etapa 2006-2018 0,00 79,60 0,00 0,00 79,60 
PKV IX.etapa 2004-2016 31,70 102,70 3,16 6,40 143,96 
PKV X.etapa 2007-2019 22,30 74,26 0,45 3,29 100,30 
PKV XI.etapa 2007-2019 0,00 105,47 0,00 2,44 107,91 
PKV XII.etapa 2008-2020 0,00 116,50 0,00 0,30 116,80 
PKV XIII.etapa 2008-2020 0,00 116,01 0,00 2,49 118,50 
CELKEM  140,92 1135,76 3,61 22,32 1302,61 
*schváleno komisí 
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tab. ა. 11   Novᆰ zahajované rekultivace  po roce 2012 - Lomy Jiᖐí a Dru០ba 
        a jejich zbytková jáma 

zpᛰsob rekultivace výmᆰra [ha] Pᖐedpokládané náklady 
[mil. Kა] 

sanace a opevnᆰní  624,70 
jezero Jiᖐí-Dru០ba 1322,30 1009,29 
zemᆰdᆰlská rek. 185,40 278,10 
lesnická rek. 769,59 1500,70 
ostatní rek. 21,93 27,41 
Celkem 2299,22 3440,20 
 
tab. ა. 12   Bilance ploch rekultivací – Podkruᘐnohorská výsypka  

        a lomy Jiᖐí a Dru០ba [ha] 
rekultivace zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 
ukonაené do 2002 1,05 250,92 4,86 9,50 266,33 
rozpracované k 31.12.2002 20,70 432,46 0,00 7,43 460,59 
novᆰ zahajované 2003-12 140,92 1135,76 3,61 22,32 1302,61 
novᆰ zahajované po 2012 185,40 769,59 1322,30 21,93 2299,22 
CELKEM 348,07 2588,73 1330,77 61,18 4328,75 
 
tab. ა. 13   Ekonomická nároაnost rekultivací –  Podkruᘐnohorská výsypka  

       a lomy Jiᖐí a Dru០ba [mil. Kა] 
rekultivace zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 
novᆰ zahajované 2003-12 176,70 2154,73 4,51 27,90 2363,84 
novᆰ zahajované po 2012 278,10 1500,70 1633,99 27,41 3440,20 
CELKEM 454,80 3655,43 1638,50 55,31 5804,04 
 
 
9.4.2.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 

 v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností 
 
9.4.2.6.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

Meziresortní komisí byly schváleny tyto akce: 
 
- Rekultivace Podkruᘐnohorská výsypka III.etapa 
- Rekultivace Podkruᘐnohorská výsypka IV. etapa 

 
 
9.4.2.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

sanaაní აinnost a havarijní stavy 
 
9.23 Oblast bývalého lomu Erika v Lomnici 
 

Je tᖐeba provést drobné úpravy odtokových pomᆰrᛰ a s tím související 
úpravy terénu západních svahᛰ a plochy tzv. pískovny, vაetnᆰ likvidace drobných 
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აerných skládek . Celková výmᆰra plochy აiní cca 30 ha. Technickou sanaci bude 
tᖐeba provést velmi citlivᆰ a pouze v nezbytném rozsahu pro zabezpeაení svahᛰ 
s ohledem na návrh zaᖐazení plochy do ÚSES a na zájmy ochrany pᖐírody. 
 
 

II. a), b) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ lesních porostᛰ a zemᆰdᆰlských 
pozemkᛰ 

 
Je souაástí rekultivaაní აinnosti (viz výᘐe). 
 
 

II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 
 
9.24 Revitalizace vodních ploch pᖐi patᆰ výsypky 

 
Stávající dvᆰ vodní plochy mezi patou výsypky a komunikací Vintíᖐov – 

Lomnice budou revitalizovány. 
Revitalizace spoაívá v odstranᆰní betonových konstrukcí v propojení a 

v odpadech tᆰchto nádr០í a v proᖐezávkách a dosadbᆰ bᖐehových a okolních 
porostᛰ. 

Opevnᆰní odpadᛰ nádr០í bude ᘐtᆰrkovým pohozem doplnᆰným kamennými 
záhozy. 

Pro zlepᘐení kvality vody bude na odpadu z vᆰtᘐí nádr០e do silniაního 
pᖐíkopu vybudován kamenný skluz. 

Celková plocha revitalizovaného území je 1,0 ha. 
 
 
9.25 Revitalizace Lomnického potoka Lomnice – Svatava 
 

Lomnický potok nad obcí navazuje na odvodᒀovací prvky na 
Podkruᘐnohorské výsypce. V souაasné dobᆰ je posti០en zvýᘐeným splachem 
z dosud né plnᆰ rekultivované výsypky. Dalᘐím zneაiᘐtᆰním je výtok ០elezitých vod 
do koryta Lomnického potoka. 

ᖀeᘐení od០eleznᆰní vod odtékajících z Podkruᘐnohorské výsypky je 
souაástí její rekultivace. V souაasné dobᆰ nejsou zatím pou០itá opatᖐení plnᆰ 
úაinná. Koryto Lomnického potoka je v celé své délce a០ po Svatavu posti០eno 
okolní dᛰlní აinností. 

Betonové opevnᆰní koryta ve své dobᆰ umo០ᒀovalo zvýᘐení prᛰtoაnosti 
koryta, umo០ᒀovalo snadnᆰjᘐí údr០bu koryta, ale neumo០ᒀovalo plný rozvoj ០ivota 
v korytᆰ potoka. 

Vzhledem k tomu, ០e vlivem ji០ provádᆰných rekultivací na 
Podkruᘐnohorské výsypce poklesly odtokové ᘐpiაky pᖐi pᖐívalových deᘐtích, je 
mo០né a nutné nahradit betonové opevnᆰní koryta ᘐtᆰrkovým pohozem 
doplnᆰným ve vᆰtᘐích spádech kamenným záhozem. 

Revitalizace potoka tudí០ spoაívá ve vyაiᘐtᆰním koryta od nánosᛰ, 
odstranᆰní betonové konstrukce opevnᆰní koryta. Koryto potoka bude opevnᆰno 
pomocí ᘐtᆰrku a kamene, v trase koryta budou vytvoᖐeny stupnᆰ výᘐky  
cca 0,4 – 0,8 m, které budou ᖐeᘐeny kamennými skluzy, v místech, kde to umo០ní 
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konfigurace terénu, bude doplnᆰno zakᖐivení trasy nepravidelným stᖐídáním 
obloukᛰ o rᛰzném polomᆰru. 

Pᖐi patᆰ výsypky bude vybudována nádr០ na zachycení ០elezitých 
sedimentᛰ z vod odtékajících z výsypky. 

Celková délka trasy je 3,4 km. 
 
 
9.26 Lomnice – revitalizace vodoteაe pᖐi patᆰ výsypky Matyáᘐ 

 
Vodoteაe pᖐi patᆰ výsypky Matyáᘐ v celkové délce 2,0 km budou 

revitalizovány. Jejich revitalizace spoაívá ve vyაiᘐtᆰní koryt vodoteაí, v náhradᆰ 
nadbyteაného betonového opevnᆰní koryt ᘐtᆰrkovým pohozem, nebo zatravnᆰním 
a úpravou a dosadbou bᖐehového porostu. Souაástí revitalizace je té០ vyაiᘐtᆰní 
nádr០e pᖐi patᆰ výsypky. 
 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
Územní systém ekologické stability 
Vazby na okolní prvky 
 

O zájmovém území Podkruᘐnohorské výsypky a lomᛰ Jiᖐí a Dru០ba platí 
toté០, co bylo ᖐeაeno u Smolnické a Loketské výsypky tzn., ០e celý prostor má 
z hlediska své polohy a rozsahu významnou vazbu na biokoridory nadregionálního 
významu a to NRBK K3 – kruᘐnohorský a K40 – Ohᖐe. Navíc v západní აásti podél 
budoucí zbytkové jámy lomᛰ probíhá regionální biokoridor údolím ᖐíაky Svatavy, 
který je v daném prostoru reprezentován rozsáhlým regionálním biocentrem RBC 
10109 „Bouაský vrch“ charakteru lesního, luაního a lad s dᖐevinami. Tento 
biokoridor propojuje oba výᘐe zmínᆰné nadregionální biokuridory napᖐíა 
Sokolovskou pánví. 
 
Návrh prvkᛰ ÚSES 
 

Jedním z pᖐedpokladᛰ posílení ekologické stability obnovované krajiny je 
stabilizace a doplnᆰní lokálního systému o prvky konstruované v území 
likvidovaných lomᛰ v prᛰbᆰhu jejich rekultivace a revitalizace po ukonაení tᆰ០ební 
აinnosti. Vymezení Územního systému ekologické stability v oblasti 
Podkruᘐnohorské výsypky, vnitᖐních výsypek a zbytkové jámy Jiᖐí – Dru០ba je 
výjimeაnou situací, kdy mᛰ០e být lokální systém (vაetnᆰ navazujícího regionálního 
systému) ve své podstatné აásti umᆰle vytváᖐen a kdy mo០nost vyu០ití stávajících 
prvkᛰ kostry ekologické stability je pouze minimální. 

Pᖐes Podkruᘐnohorskou výsypku je navr០en  biokoridor regionálního 
významu RBK 1000 a RBK 1001, který dále pokraაuje na Smolnickou výsypku. 
Jsou na nᆰm navr០ena 2 regionální biocentra RBC 1142 „Svatava“ a 1157 
„Vintíᖐov“. 

Pᛰvodnᆰ zamýᘐlené RBC 1142 v prostoru Pinkoviᘐtᆰ, které se nachází 
v pᖐedpolí lomᛰ Jiᖐí a Dru០ba bylo v ÚP VÚC posunuto západním smᆰrem do 
prostoru rekultivované výsypky Matyáᘐ se zahrnutím აásti poddolovaného území 
podél Lomnického potoka s výskytem zaplavených a suchých propadlin, lu០ními 
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porosty v pᛰvodní nivᆰ Lomnického potoka, se starᘐí lesnickou rekultivací a 
samovolnᆰ  vzniklými porosty listnáაᛰ. 

Regionální biocentrum v tomto území má dlouhodobou perspektivu 
existence, pᖐirozenou návaznost na dalᘐí prvky ÚSES, vysokou biologickou 
diverzitu se srovnatelným druhovým zastoupením jako Pinkoviᘐtᆰ. 

Pro ochranu prostoru Pinkoviᘐtᆰ a zabezpeაení jeho funkce v krajinᆰ po co 
nejdelᘐí აasové období byl v posudku k dokumentaci EIA (Zámᆰr hornické აinnosti 
v DP východní აásti sokolovského revíru) zpracován závazný postup. Na 
ochranném pilíᖐi silnice Svatava – Lomnice zᛰstane zachována აást Pinkoviᘐtᆰ 
s velkými rybáᖐsky vyu០ívanými pinkami Kukla a ᘀtikárna. Po odtᆰ០ení zbývající 
აásti a následné revitalizaci je reálné uva០ovat s tímto prostorem jako 
s významným krajinným prvkem mokᖐadního charakteru, popᖐ. biokoridorem na 
okraji budoucí nádr០e ve zbytkové jámᆰ. 

Regionální biocentrum RBC 1157 „Vintíᖐov“ navr០ené k zalo០ení na 
Podkruᘐnohorské výsypce je lokalizováno zhruba v centru výsypky. Zahrnuje 
plochy významné pro budoucí diverzifikaci ekosystémᛰ výsypky, podmínᆰné 
rᛰzným pᖐístupem k rekultivacím. V souაasné dobᆰ má tato აást výsypky 
pᖐirozenᆰ აlenitý povrch, který zᛰstane do znaაné míry zachován i po dokonაení 
rekultivaაních prací, ᖐadu pᖐirozenᆰ vzniklých vodních ploch, svahy s rᛰznou 
orientací ke svᆰtovým stranám a odliᘐným pᖐirozeným sukcesním vývojem. Ⴠást 
ploch navrhovaného biocentra by mᆰla být zaᖐazena v rekultivaაním plánu do 
kategorie ostatních ploch, na kterých se pᖐedpokládá ponechání ji០ probíhající 
samovolné sukcesi. Zemᆰdᆰlská rekultivace bude provádᆰna s cílem vytvoᖐení 
trvalých travních porostᛰ, s ornou pᛰdou se v prostoru nepoაítá. Lesnická 
rekultivace bude provedena s pᖐevahou vyu០ití pᛰvodního druhového spektra 
dᖐevin. Prostor bude vyu០it i pro transfer biologického materiálu z odtᆰ០ované აásti 
Pinkoviᘐtᆰ. 

Kromᆰ regionálního systému ÚSES je v prostoru navr០ena i ᖐada lokálních 
prvkᛰ. Biocentra lokálního významu v ᖐeᘐené oblasti jsou lokalizována pᖐedevᘐím 
u paty Podkruᘐnohorské výsypky, kde respektují pᖐirozenᆰ vzniklé biotopy vesmᆰs 
mokᖐadního charakteru. Spolu s nᆰkolika biocentry, navrhovanými v tᆰsné 
blízkosti výsypky a umo០ᒀujícími propojení lokálního systému s navazujícími prvky 
ÚSES vytváᖐí systém spojující pᛰvodní terén úpatí Kruᘐných hor s jezerem ve 
zbytkové jámᆰ Jiᖐí – Dru០ba. Navazuje pᖐímo na biokoridory Evropské ekologické 
sítᆰ (EECONET Svatava – Ohᖐe). 
 
Lokální biocentrum Panský rybník 

Plnᆰ funkაní BC zahrnující obnovený systém Panského rybníka a lesnicky 
rekultivovanou patu a první terasu výsypky s významnými mokᖐadními a 
vlhkomilnými spoleაenstvy rostlin a ០ivoაichᛰ. 
 
Lokální biocentrum Pasovka 

Omezenᆰ funkაní BC tvoᖐené samovolnᆰ vznikající pᖐevá០nᆰ terestrickou 
rákosinou, pᖐedpokládá se její pᖐirozené rozᘐíᖐení. 
 
Lokální biocentrum Babinec 

Plnᆰ funkაní BC v patᆰ výsypky zahrnující systém experimentálních nádr០í 
rᛰzné velikosti, v nᆰkterých pᖐípadech s umᆰle inokulovaným biologickým 
materiálem. pᖐirozený výskyt chránᆰných druhᛰ (prha arnika). 
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Lokální biocentrum Nauაná stezka 

Plnᆰ funkაní BC zahrnující patu a první etá០ výsypky, s pᖐirozenᆰ vzniklými 
mokᖐadními ekosystémy a se systémem umᆰle vytvoᖐených pᖐírodᆰ blízkých tᛰní. 
Pᖐirozený výskyt chránᆰných druhᛰ vაetnᆰ vstavaაovitých (prstnatec májový, 
kruᘐtík bahenní), úspᆰᘐný transfer slanomilné vegetace, ᖐada experimentálních 
ploch. 
 
Lokální biocentrum Lomnické mokᖐady 

Plnᆰ funkაní BC nad obcí Lomnice zahrnující patu výsypky a pᖐirozené 
olᘐiny pod patou. 
 
Lokální biocentrum Erika 

Plnᆰ funkაní BC s unikátními prvky zahrnující pískovnu Erika a navazující 
lesní porost s pᖐevahou borovice lesní. BC je mimo výsypku. Je mimoᖐádnᆰ 
významné z hlediska výskytu oboj០ivelníkᛰ, tvoᖐí აást pᖐirozené migraაní cesty. 
Významná lokalita tᖐetihorní flóry. 
 
Budoucí  vazby jezera Jiᖐí – Dru០ba na ÚSES 
 

V prᛰbᆰhu revitalizace jsou tyto vazby uva០ovány jako souაásti tzv. mokré 
cesty s návazností na systém mokᖐadních biokoridorᛰ a biocenter ᖐeᘐených u paty 
Podkruᘐnohorské výsypky a stávajícího systému Ohᖐe – Svatava s vazbou na 
EECONET. 

V prostoru budoucího jezera vzniknou biologicky hodnotnᆰjᘐí plochy 
v místech rozsáhlejᘐích mᆰlაin. Vedle pᖐirozených prostor pro rozmno០ování ryb a 
výskyt dalᘐích vodních organismᛰ budou tyto mᆰlაiny i pᖐirozeným místem 
výskytu, popᖐ. hnízdᆰní vodního ptactva. Jezero vytvoᖐí významnou tahovou 
zastávku vodního ptactva ve smᆰru jih – sever, které biogeograficky mᛰ០e 
nahradit v minulosti zruᘐené vodní plochy. Vodní ptactvo je významným vektorem 
pᖐenosu vodních i terestrických organismᛰ (drobných ០ivoაichᛰ i rostlin), kteᖐí se 
jejich prostᖐednictvím dostávají i na velmi vzdálené nové biotopy. Bᖐehy jezera 
budou pᖐirozeným interakაním prvkem pᖐípadnᆰ biokoridorem. 

K propojení systému biocenter u paty Podkruᘐnohorské výsypky a 
stávajícího systému Ohᖐe – Svatava jsou navrhovány následující lokální 
biokoridory: 

 
- v místᆰ odtoku z jezera. 
- v trase kolejové dopravy mezi lomem Medard a Marie, perspektivnᆰ 

mo០ný pᖐítok ze Svatavy do jezera. 
- v trase pᖐítoku z Lomnického potoka (vაetnᆰ vody pᖐivedené po výsypce 

z Hlubokého potoka). 
- alternativní trasa samostatného pᖐítoku z Hlubokého potoka vedená 

v poslední აásti v trase kolejové dopravy nad Lomnicí. 
- v trase eventuelního pᖐítoku z pᖐelo០ky Lomnického potoka a dalᘐích 

kruᘐnohorských potokᛰ. 
 
Obecná specifika tvorby ÚSES jsou uvedena výᘐe v textu v kapitole 9.4.1.6.2  
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II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
9.27 Cyklostezky – Podkruᘐnohorská výsypka 

 
Pro cyklostezky bude vyu០ita cestní síᙐ rekultivací výsypky. vzhledem 

k tomu, ០e po celém obvodᆰ výsypky je v pᖐimᆰᖐené vzdálenosti od paty výsypky 
stávající komunikaაní síᙐ, tak není pᖐi patᆰ výsypky navr០ena ០ádná cyklotrasa. 
Jsou navr០eny  cyklotrasy po tᆰlese výsypky v celkové délce 29,8 km. Z toho bude 
nutno opravit cesty v délce 14,9 km. Na trasách cyklostezek budou navr០eny 
odpoაívky s laviაkami, pᖐístᖐeᘐkem a s informaაními tabulemi. Celkem je navr០eno 
8 odpoაívek. 
 
 
9.28 Rozᘐíᖐení sportovního areálu u výsypky Matyáᘐ 
 

Náhradou za აást obce devastované dᛰlní აinností je navr០eno rozᘐíᖐení 
sportoviᘐtᆰ u výsypky Matyáᘐ. Rozloha novᆰ navr០ené plochy je 0,6 ha. Plocha 
bude terénnᆰ upravena a bude k ní zaveden rozvod vody a elektrická energie. 
 
 

II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
9.29 Parkoviᘐtᆰ pro vstup do rekultivací 
 

Vzhledem k tomu, ០e pᖐi severozápadním okraji Podkruᘐnohorské výsypky 
nejsou ០ádné mo០nosti k parkování automobilᛰ mimo komunikaci Dolní Nivy – 
Svatava, je navr០eno vyu០ití plochy, urაené pro rekultivaci, pro úაely parkování 
vozidel. Plocha parkoviᘐtᆰ  vაetnᆰ doprovodné zelenᆰ je 17,9 ha. 

Parkoviᘐtᆰ bude mít zpevnᆰný praᘐný povrch. 
 
 
9.4.2.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02  
            v území navazujícím na báᒀskou აinnost  
 
9.4.2.7.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

Zatím nebyla schválena ០ádná. 
 
 
9.4.2.7.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
9.30 Vintíᖐov – revitalizace Vintíᖐovského potoka III.etapa 
 

Stávající koryto je lichobᆰ០níkového profilu bez opevnᆰní. Dno koryta je 
zaneseno vlivem აerpání dᛰlních vod do koryta potoka. 
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Trasa III.etapy je úsek mezi po០ární zbrojnicí a mostkem ០elezniაní vleაky. 
Délka trasy je 180 m. 

Revitalizace spoაívá ve vyაiᘐtᆰní koryta a úpravᆰ a dosadbᆰ doprovodné 
vegetace. Pᖐírodní ráz koryta by mᆰl být zachován. Podél vodoteაe bude navr០ena 
pᆰᘐina ᘐíᖐky 1,0 m. 
 
 
9.31 Vintíᖐov – revitalizace Vintíᖐovského potoka IV. etapa 
 

Úsek IV.etapy je od ukonაené regulace toku po silnici Sokolov – Vᖐesová. 
Délka úseku je 250 m. 

Revitalizace spoაívá ve vyაiᘐtᆰní koryta, v úpravᆰ a dosadbᆰ bᖐehové 
vegetace a ve zᖐízení pᆰᘐiny ᘐíᖐe 1,0 m podél potoka. Revitalizace potoka 
navazuje na revitalizaci sousední plochy. 

Pᖐívodní ráz potoka v této აásti území obce by mᆰl být zachován. 
 
 
9.32 Vintíᖐov – revitalizace prostoru s vodní plochou 
 

Revitalizovaný prostor se nalézá pᖐi severozápadním okraji obce pod silnicí 
Sokolov – Vᖐesová. Plocha celého území je 1,7 ha. V tomto území je vodní plocha, 
která je zaneᘐena podél pᖐevá០né აásti bᖐehové linie jak z odpadu pᖐebujelé 
vegetace v okolí vodní plochy, tak té០ rᛰznými odpady. 

Pᖐedmᆰtem revitalizace je stabilizovat vodní hladinu zᖐízením odpadního 
koryta do Vintíᖐovského potoka, vyაiᘐtᆰní nádr០e, zᖐízením pᆰᘐiny s laviაkami 
okolo vodní plochy a v úpravᆰ vegetace v celém území. Pᖐírodní ráz území by mᆰl 
být zachován. 
 
 
9.33 Královské Poᖐíაí – revitalizace Pstru០ného potoka 

 
Pstru០ný potok je zanesen v dᛰsledku აerpání dᛰlních vod z lomᛰ Jiᖐí a 

Dru០ba do jeho koryta. Potok bude v délce 2 280 m revitalizován. Revitalizace 
potoka spoაívá ve vyაiᘐtᆰní koryta a v úpravᆰ a dosadbᆰ bᖐehové vegetace. 
 
 
II. d) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ krajinné zelenᆰ 

 
9.34 Vᖐesová – ochranný lesní pás 
 

Pás je navr០en pro ochranu obytných domᛰ pᖐed negativními vlivy provozu 
zpracovatelského areálu Vᖐesová. Problémem je pomᆰrnᆰ málo prostoru pro 
uvedený zámᆰr tak, aby pás mohl být dostateაnᆰ funkაní. Navr០ena by mᆰla být 
kombinace nᆰkolika ᖐad velkolistých rychle rostoucích listnatých dᖐevin a imisnᆰ 
odolných jehliაnanᛰ. 
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II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
9.35 Vintíᖐov – pᖐíprava území pro úაelovou sportovní plochu 

Plocha pro sportovní a spoleაenské vyu០ití se nalézá pᖐi severním okraji 
obce mezi vleაkou a Vintíᖐovským potokem. 

Plocha o rozloze 0,7 ha bude odvodnᆰna meliorací, budou na ní provedeny 
terénní úpravy vაetnᆰ návozu zeminy pro vyrovnání terénu s okolním územím. 
Plocha bude ohumusována a zatravnᆰna. 
 
 

II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
9.36 Královské Poᖐíაí – rekonstrukce komunikace ke statku 
 

Komunikace byla vyu០ívána dᛰlním provozem a je znaაnᆰ poᘐkozena. 
V obci má slou០it k propojení centra obce a kulturnᆰ – rekreaაního zázemí, které 
by mᆰlo vzniknout u hrázdᆰného statku. Ten je zamýᘐlen jako centrum tradiაních 
ᖐemeslných výrob, muzeum ᖐeky Ohᖐe a muzeum hnᆰdouhelného hornictví v dané 
oblasti. Souაástí projektu by mᆰlo být i parkoviᘐtᆰ pro návᘐtᆰvníky. 
 
 
9.37 Lomnice – obnova cesty k bývalému dᛰlnímu závodu 
 

Stávající cesta k bývalému dᛰlnímu závodu Erika byla provozem dolu 
poᘐkozena a vy០aduje rekonstrukci v délce 440 m. Rekonstrukce pᖐedstavuje 
vyrovnání výtlukᛰ a obnovu asfaltového krytu vozovky v ᘐíᖐi 6,0 m. 
 
 
9.38 Vintíᖐov – uvolnᆰní pozemkᛰ pro výstavbu RD 
 

Územím pro výstavbu RD probíhá u០itkový vodovod pro potᖐeby dᛰlních 
provozᛰ a je na nᆰm rozdᆰlovací ᘐachta. Prᛰmyslový vodovod DN 150 bude 
pᖐelo០en podél ji០ního okraje uva០ované zástavby. Délka pᖐelo០ky je 270 m. Na 
konci pᖐelo០ky se zᖐídí rozdᆰlovací ᘐachta, z této ᘐachty se podél východního 
okraje provede propojení na stávající odboაku pᖐi severním okraji území. Délka 
pᖐelo០ky odboაky je 110 m. Stávající rozdᆰlovací ᘐachta bude demolována. 
 
 
9.39 Rekonstrukce komunikace Lomnice – Vintíᖐov 
 

Tato komunikace byla a je zatᆰ០ována tᆰ០kou dᛰlní technikou. Je navr០ena 
rekonstrukce povrchu v délce 6 270m. 
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9.4.2.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti 
 se závᆰreაnou sanací zbytkové jámy a Smolnické výsypky 

 
Zbytková jáma lomu Jiᖐí a Dru០ba bude zatopena na úroveᒀ hladiny  

394 m n.m. Napouᘐtᆰní na tuto kótu bude gravitaაním zpᛰsobem z ᖐeky Ohᖐe. 
Pᖐípadný odtok vody nad touto kótou bude té០ odveden gravitaაnᆰ do Ohᖐe. 

Po naplnᆰní zbytkové jámy na kótu 394,00 dojde k vyrovnání hladin mezi 
zbytkovou jámou, ᖐekou Ohᖐe a staᖐinovými vodami. Nekontrolovaný únik vody ze 
zbytkové jámy bude redukován tᆰsnᆰním uhelné sloje pᖐílo០ným minerálním 
tᆰsnᆰním ᘐíᖐky 10 m s pᖐevýᘐením uhelné sloje 5 m. 

Vzniklá spojená zatopená zbytková jáma lomᛰ Jiᖐí a Dru០ba bude mít pᖐi 
hladinᆰ na kótᆰ 394 m rozlohu 1 312,3 ha, nejvᆰtᘐí délku ve smᆰru východ-západ 
6 300 m a nejvᆰtᘐí ᘐíᖐku 2 700 m. Dno zbytkové jámy má kótu 300,00 m n.m. 

Vnitᖐní výsypka o výmᆰᖐe cca 180 ha má kótu náhorních ploᘐin v rozmezí 
445, 460 m n. m. Sklon ploᘐin výsypky je do zbytkové jámy. Dno lomu bude 
pᖐisypáno pouze v rámci tᆰsnᆰní uhelné sloje. Stabilita svahᛰ zbytkové jámy musí 
splᒀovat po០adavky vyhláᘐky ჀBÚ ა. 26/1992 i pro zatopení na uva០ovanou kótu 
394,00. Terénní úpravy svahᛰ skrývkových a výsypkových svahᛰ pod úrovní kóty 
394,00 nejsou pᖐedpokládány. 

Terénní úpravy nad kótou 394,00 poაítají s úpravou svahᛰ skrývkových 
ᖐezᛰ do sklonu 1:3 a 1:4. Svahy výsypkových stupᒀᛰ budou vyspádovány do 
maximálních sklonᛰ 1:6. 

Lokální nedokonalosti pᖐi vytváᖐení skrývkových ᖐezᛰ a výsypkových tᆰles 
budou vyu០ity pro obohacení აlenitosti povrchu zbytkové jámy a to i pᖐi pᖐekroაení 
stanovených maximálních sklonᛰ, bude-li lokalita vykazovat dostateაnou stabilitu. 

Pro následné vyu០ívání jezera a pro zvᆰtᘐení mo០nosti rozvoje flóry a fauny 
v pᖐíbᖐe០ním pásmu je navr០eno sní០ení hloubky v pᖐíbᖐe០ním pásu jezera. Takto 
upravené plochy jsou navr០eny ve východní, severovýchodní, severozápadní a 
jihozápadní აásti bᖐehové linie jezera. 

Tyto plochy budou vyu០ity jak pro umístᆰní plá០í pro rekreaაní úაely, tak 
v okrajových აástech pro úაely rybáᖐství a pro podpoᖐení rozvoje fauny a flóry 
v poაáteაním stádiu po vyrovnání hladiny v jezeᖐe na kótᆰ 394,00. Bᖐehová linie 
jezera tak bude lépe odolávat pᛰsobení vlnobití. 

Ni០ᘐí abraze bude v tᆰch místech, kde bude dno pozvolna stoupat a០ 
k vodní hladinᆰ.  V místech se sklonem dna do 1:6 lze úspᆰᘐnᆰ vyu០ít pro ochranu 
bᖐehᛰ proti úაinkᛰm vlnobití bᖐehové porosty. Na ostatních plochách podél 
bᖐehové linie jezera je nutné provést urაitá technická opatᖐení. 

Východní bᖐeh nádr០e bude vystaven silnému vlnobití a proto je nutné 
vybudovat ochranný kamenný val umístᆰný v nádr០i v hloubce cca 1,5 m. Tento 
val bude mít výᘐku pᖐevyᘐující hladinu o cca 0,5 m. V tomto valu budou po cca 
150 m mezery. Délka kamenného valu bude cca 1 600 m. Za kamennou hrází 
budou osázeny vlhkomilné dᖐeviny a byliny. Ostatní აást bᖐehové linie ve sklonu 
1:6 a០ 1:3 bude opevnᆰna kombinací kamenného záhozu na filtraაní vrstvᆰ a 
vegetaაního opevnᆰní. 
 
Napouᘐtᆰní jezera 

Zdrojem vod pro napouᘐtᆰní jezera budou srá០kové vody z povodí jezera, 
podzemní vody a vody z ᖐeky Ohᖐe. 
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Objem vody v jezeᖐe je cca 515 mil.m3. Pᖐi dotaci vody z ᖐeky Ohᖐe 
v rozsahu 2 m3/s bude jezero plnᆰno po dobu 8 let. V pᖐípadᆰ dotace 1 m3/s se 
tato doba zvýᘐí na 15,2 rokᛰ. 

Místo odbᆰru vody z Ohᖐe bude pod mostem vleაky do Chemických závodᛰ 
Sokolov. Délka napouᘐtᆰcího objektu je cca 330 m. Vyústᆰní do nádr០e je mezi 
Sokolovem a Královským Poᖐíაím. 

Výtokový objekt pro odvedení pᖐebyteაných vod z jezera je umístᆰn 
severnᆰ od Královského Poᖐíაí a je zaústᆰn do Pstru០ního potoka a následnᆰ do 
Ohᖐe. 

Na Smolnické výsypce a vnitᖐních výsypkách lomᛰ Dru០ba a Jiᖐí bude pro 
pᖐístup do  zájmového území  vyu០ita cestní síᙐ vybudovaná v rámci rekultivací. 
 
 
9.4.2.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
            v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 14   Pᖐehled revitalizaაních opatᖐení  – Podkruᘐnohorská výsypka  

       a lomy Jiᖐí a Dru០ba 

9.23 Lomnice-san.a rek.prost.býv. písk. Erika 30,00 10 000 000 2005 2006

9.24 Lomnice-revital. vod. pl. pᖐi patᆰ výsypky 1,00 600 000 2004 2004
9.25 revital. Lomnického p. Lomnice-Svatava 3400,00 11 600 000 2005 2007
9.26 Lomnice-revit.vodot.pᖐi patᆰ výs.Matyáᘐ 2000,00 3 600 000 2006 2007

9.27 cyklostezky Podkruᘐnohorská výsypka 29800,00 11 400 000 2007 2010
9.28 Lomnice-rozᘐ.sport. areálu u výs Matyáᘐ 0,60 700 000 2004 2004

9.29 Dolní Nivy-parkoviᘐtᆰ pro vstup do rekult. 17,90 9 900 000 2004 2007
47 800 000

9.30 Vintíᖐov-revitalizace Vintíᖐ. p. III. etapa 180,00 400 000 2005 2005
9.31 Vintíᖐov-revitalizace Vintíᖐ. p. IV. etapa 250,00 600 000 2006 2006
9.32 Vintíᖐov-revital. prostoru s vodní plochou 1,70 3 100 000 2007 2007
9.33 Královské Poᖐíაí-revital. Pstru០ného p. 2280,00 5 000 000 2004 2005

9.34 Vᖐesová-ochraný lesní pás 1 000 000 2004 2007

9.35 Vintíᖐov-pᖐíp.úz.pro úაel. sport. plochu 0,70 3 100 000 2005 2007

9.36 Král.Poᖐíაí-rekon.kom.ke statku,vა.parkov. 350,00 3 200 000 2004 2004
9.37 Lomnice-obnova cesty k býv.dᛰl.závodu 440,00 1 800 000 2004 2004
9.38 Vintíᖐov-uvolnᆰní pozemku pro výst. RD 1 000 000 2004 2004
9.39 rekon. komunikace Lomnice-Vintíᖐov 6270,00 32 900 000 2005 2005

52 100 000
99 900 000

ukonაení
v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností
sanaაní აinnost a havarijní stavy

vodní slo០ky krajiny

revitalizaაní opatᖐení
výmᆰra 
[ha/km] náklady [Kა] zahájení

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

v území navazujícím na dᛰlní აinnost
vodní slo០ky krajiny

krajinná zeleᒀ

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení celkem  
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9.5 ZÁVᆠREჀNÁ BILANCE PLOCH, HARMONOGRAM PRACÍ A 
EKONOMICKÁ NÁROჀNOST REKULTIVACÍ A REVITALIZAჀNÍCH  
OPATᖀENÍ PRO OBLAST SOKOLOV – VÝCHOD V ჀASOVÉM  
ROZLIᘀENÍ   

 
tab. ა. 15   Rekultivace zahajované  – oblast Sokolov východ 

Rekultivace - zahajované 2003 - 2012
Smolnická výsypka 3.etapa 124,0 2008 2020
Smolnická výsypka 4.etapa 85,0 2010 2022
Podkruᘐ. výsypka III.etapa 203,4 2003 2015
Podkruᘐ. výsypka IV.etapa 106,4 2003 2015
Podkruᘐ. výsypka V.etapa 134,7 2005 2017
Podkruᘐ. výsypka VI.etapa 136,9 2004 2016
Podkruᘐ. výsypka VII.etapa 54,2 2006 2018
Podkruᘐ. výsypka VIII.etapa 79,6 2006 2018
Podkruᘐ. výsypka IX.etapa 144,0 2004 2016
Podkruᘐ. výsypka X.etapa 100,3 2007 2019
Podkruᘐ. výsypka XI.etapa 107,9 2007 2019
Podkruᘐ. výsypka XII.etapa 116,8 2008 2020
Podkruᘐ. výsypka XIII.etapa 118,5 2008 2020
celkem 1511,6

Rekultivace zahajované po roce 2012
sanace a opevnᆰní
jezero Jiᖐí-Dru០ba 1322,3
zemᆰdᆰlská rek. 185,4
lesnická rek. 972,2
ostatní rek. 21,9
celkem 2501,8

realizace od - do
výmᆰra 

[ha] náklady [Kა]

241 800 000
165 750 000
321 000 000
163 000 000
262 670 000
247 960 000
105 690 000
155 220 000

229 330 000
2 771 390 000

624 700 000

259 770 000
182 930 000
208 720 000
227 550 000

3 835 200 000

1 009 290 000
278 100 000

1 895 700 000
27 410 000
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tab. ა. 16   Revitalizaაní opatᖐení  – oblast Sokolov východ 

9.1 Jeniᘐov sanace sesuvᛰ 1,30 2 700 000 2004 2004
9.2 Hory-sanace sesuvᛰ 3,50 7 300 000 2004 2004

9.23 Lomnice-san.a rek.prost.býv. písk. Erika 30,00 10 000 000 2005 2006

9.3 Nové Sedlo-revital. vodot. v k.ú.Louაky 1,29 15 900 000 2004 2006
9.4 Jeniᘐov-revital. úz. v okolí obecního ryb. 2 300 000 2004 2004
9.5 Jeniᘐov-odvod. úz. u paty výsypky 0,40 1 100 000 2005 2005
9.6 Chodov-revitalizace Vintíᖐovského p. 1,70 6 300 000 2004 2005
9.7 Bo០iაany-vybudování vod. pl. u paty výs. 1 900 000 2004 2005
9.8 Ⴠernava-revitalizace Ⴠerného potoka 0,29 2 100 000 2006 2007
9.9 Ⴠernava-malá vod.pl. pro odklon vodot. 1 300 000 2007 2007

9.10 Ⴠernava-odvod. deprese 400 000 2007 2007
9.24 Lomnice-revital. vod. pl. pᖐi patᆰ výsypky 1,00 600 000 2004 2004
9.25 revital. Lomnického p. Lomnice-Svatava 3400,00 11 600 000 2005 2007
9.26 Lomnice-revit.vodot.pᖐi patᆰ výs.Matyáᘐ 2000,00 3 600 000 2006 2007

9.11 cyklostezky Loketská výsypka 14,04 5 800 000 2004 2006
9.12 síᙐ cyklotras Smolnická výsypka 5,95 3 100 000 2012 2017
9.27 cyklostezky Podkruᘐnohorská výsypka 29800,00 11 400 000 2007 2010
9.28 Lomnice-rozᘐ.sport. areálu u výs Matyáᘐ 0,60 700 000 2004 2004

9.13 Nové Sedlo-podíl na výstavbᆰ kanal. 1 600 000 2005 2007
9.14 Mírová-obnova komunikace III/2224 1,96 16 500 000 2004 2005
9.29 Dolní Nivy-parkoviᘐtᆰ pro vstup do rekult. 17,90 9 900 000 2004 2007

116 100 000

ukonაení
v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností
sanaაní აinnost a havarijní stavy

vodní slo០ky krajiny

revitalizaაní opatᖐení
výmᆰra 
[ha/km] náklady [Kა] zahájení

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky
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9.15 rekonstrukce porostu Chodov 20,80 9 400 000 2004 2007

9.16 revital. Tatrovického p. podél odkaliᘐtᆰ 0,58 1 900 000 2005 2006
9.30 Vintíᖐov-revitalizace Vintíᖐ. p. III. etapa 180,00 400 000 2005 2005
9.31 Vintíᖐov-revitalizace Vintíᖐ. p. IV. etapa 250,00 600 000 2006 2006
9.32 Vintíᖐov-revital. prostoru s vodní plochou 1,70 3 100 000 2007 2007
9.33 Královské Poᖐíაí-revital. Pstru០ného p. 2280,00 5 000 000 2004 2005

9.34 Vᖐesová-ochraný lesní pás 1 000 000 2004 2007

9.17 Chodov-rozᘐíᖐení sport. u Chodov. p. 5,70 3 100 000 2004 2004
9.35 Vintíᖐov-pᖐíp.úz.pro úაel. sport. plochu 0,70 3 100 000 2005 2007

9.18 Chodov-úpr. pᖐíst. kom. k lok. Bílá Voda 0,64 6 300 000 2004 2004
9.19 Chodov-Stiᖐ.lou.-pᖐíp. úz. a STV pro RD 3,10 3 200 000 2004 2004
9.20 Nové Sedlo-obchvat mᆰsta po hr. lomu 2800,00 73 500 000 2030 2032
9.21 Nové Sedlo-pᖐíp.úz.a STV pro prᛰm.zónu 14,10 3 500 000 2004 2004
9.22 Bo០iაany-opr.kom.II/209 Bo០iაany-Nejdek 1,63 7 900 000 2004 2004
9.36 Král.Poᖐíაí-rekon.kom.ke statku,vა.parkov. 350,00 3 200 000 2004 2004
9.37 Lomnice-obnova cesty k býv.dᛰl.závodu 440,00 1 800 000 2004 2004
9.38 Vintíᖐov-uvolnᆰní pozemku pro výst. RD 1 000 000 2004 2004
9.39 rekon. komunikace Lomnice-Vintíᖐov 6270,00 32 900 000 2005 2005

160 900 000
277 000 000

v území navazujícím na dᛰlní აinnost
lesní porosty

revitalizaაní opatᖐení celkem

vodní slo០ky krajiny

krajinná zeleᒀ

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky
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