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3. Geologické, in០.geologické a hydrogeologické hodnocení 
jednotlivých báᒀských oblastí 

 
3.1 Sokolovská pánev – západní a východní აást 
 
3.1.1 Pᖐehled geologie sokolovské pánve 

 
Z morfologického hlediska lze sokolovskou pánev charakterizovat jako 

stupᒀovitý, oboustranný, pᖐíაnᆰ asymetrický pᖐíkop, prota០ený ve smᆰru ZJZ - 
VSV. Hranice sokolovské pánve jsou vᘐeobecnᆰ pojímány takto: 
 

- na západᆰ je sokolovská pánev oddᆰlena od chebské pánve 
krystalinickým hᖐbetem Chlumu sv. Maᖐí; 

- na východᆰ je oddᆰlena od severoაeské pánve terciérním vulkanickým 
pohoᖐím Doupovské hory; 

- ji០ní ohraniაení tvoᖐí ohárecký zlom vᛰაi krystaliniku Slavkovského lesa 
a Tepelské ploᘐiny 

- a severní ohraniაení tvoᖐí kruᘐnohorský zlom proti krystaliniku Kruᘐných 
hor.  

 
Podle významných pᖐíაných zlomᛰ se rozdᆰluje pánev na západní 

(sokolovskou) a východní (karlovarsko-otovickou pánev), s odliᘐným vývojem 
základních struktur fundamentu (variský geotektonický cyklus). 

Fundament západní აásti pánve je tvoᖐen varisky konsolidovaným 
krystalinikem, které je souაástí saxothuringika. Je budováno metamorfovanými 
horninami amfibolitové facie (muskovit - biotitické svorové ruly, muskovitické svory 
a muskovit - granátické svory s vlo០kami grafitických svorᛰ, kvarcitických svorᛰ a 
kvarcitᛰ). Stáᖐí výchozích hornin se odhaduje na spodní kambrium a០ svrchní 
proterozoikum. Horninový komplex je alpinotypnᆰ zvrásnᆰn. 

Fundament východní აásti pánve je budován ០ulami karlovarského masívu. 
័ulová magmata intrudovala velmi vysoko k povrchu (v severním okolí pánve jsou 
známy i efuzívní formy: ryolity a explozívní brekcie ve výplni maarᛰ). K intruzím 
docházelo mnohonásobnᆰ v závislosti na uvolᒀování napᆰtí po jednotlivých fázích 
variského vrásnᆰní. Dvᆰ hlavní vlny nesou oznaაení starᘐí intruzívní komplex 
(neboli horské ០uly svrchnᆰ karbonského stáᖐí) a mladᘐí intruzívní komplex (neboli 
kruᘐnohorské ០uly svrchnᆰ karbonského a០ permského stáᖐí). Jsou to typické 
postkinematické ០uly, které u mladᘐího intruzívního komplexu jsou u០ témᆰᖐ bez 
kataklázy. Tuhnutí v podmínkách blízkých eutektiku zpᛰsobily u mladᘐího 
komplexu vznik slabᆰ korodovaných porfyrických vyrostlic kᖐemene. Magmata 
karlovarského masívu proᘐla témᆰᖐ ukázkovou geochemickou diferenciací. Mladᘐí 
intruzívní komplex je klasickým pᖐíkladem specializovaných cínonosných granitᛰ, 
obohacených prvky K, Rb, Cs, Li, F, B, P, Sn apod. V pozdních fázích tuhnutí 
proᘐla magmata sledem autometasomatických pᖐemᆰn (draselná feldspatizace, 
albitizace, greisenizace…), které vedly ke vzniku cínových greisenových lo០isek 
(napᖐ. Krásno, Horní Slavkov, Pᖐebuz) a ០ivcových surovin (feldspatit Krásno). 

Poაínaje permem se území saxothuringika konsolidovalo v platformu. 
Dlouhotrvající denudací byl její povrch zabrouᘐen na parovinu. O intenzivní 
denudaci svᆰdაí fakt, ០e nejstarᘐí tᖐetihorní souvrství v sokolovské pánvi 
(starosedelské souvrství) obsahuje valouny ០uly karlovarského masívu. 
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Nejsouvislejᘐí აásti paroviny jsou pohᖐbeny pod sedimenty sokolovské 
pánve. Svrchní აásti kaolínových profilᛰ, uchránᆰné pᖐed denudací, podmínily 
rozvoj svᆰtoznámé lo០iskové oblasti kaolínu v okolí Karlových Varᛰ. Kaolíny 
nejlepᘐí kvality se vyrábᆰjí plavením kaolinizovaných leukokratních ០ul mladᘐího 
intruzívního komplexu, které mají nejménᆰ chromogenních oxidᛰ Fe a Ti. 
Následkem kaolinického zvᆰtrávání se na povrchu krystalinika místy vytvoᖐila silnᆰ 
prokᖐemenᆰlá krusta. 

 
 

3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 
 
• První sedimentaაní etapa: starosedelské souvrství  

(svrchní eocén) 
 

Starosedelské souvrství je nejstarᘐí terciérní jednotkou v pánvi. Z hlediska 
petrografického jde o promᆰnlivý soubor diagonálnᆰ zvrstvených, pomᆰrnᆰ dobᖐe 
vytᖐídᆰných, pᖐevá០nᆰ asi ᖐíაních sedimentᛰ o mocnosti zhruba do 40 m. Nejvᆰtᘐí 
zastoupení mají psefity a psamity, zatímco aleuropelity ustupují do pozadí. 
V dᛰsledku pokraაujícího kaolinického zvᆰtrávání jsou rozsáhlé აásti souvrství 
silicifikovány na pískovce, slepence a០ kᖐemence. Starosedelské souvrství 
v sokolovské pánvi a pᖐilehlé აásti Tepelské ploᘐiny obsahuje mezinárodnᆰ známé 
lokality svrchnᆰ eocenní flóry (Staré Sedlo a Svatavský vrch). 

Starosedelské souvrství v sokolovské pánvi není rozᘐíᖐeno souvisle. Pᖐi 
prᛰzkumu kaolínᛰ bylo pozorováno, ០e má tendenci vyplᒀovat fosilní údolí 
pᖐevá០nᆰ SZ-JV smᆰru. To odpovídá dominantnímu smᆰru ᖐíაní sítᆰ této აásti 
Ⴠeského masívu v paleogénu. Starosedelské souvrství tedy vytváᖐí vᛰაi pánvi 
samostatné pᖐíაné struktury. V jejich ohraniაení nenacházíme náznaky formující 
se sokolovské pánve, naopak relikty eocénu vybíhají daleko na jihovýchod i 
severozápad od souაasných hranic pánve. Proto je mo០né a dokonce 
pravdᆰpodobné, ០e mezi starosedelským souvrstvím a sokolovskou pánví je 
pouze vztah prostorový, ale nikoliv genetický. Starosedelské souvrství tak 
zastupuje samostatnou vývojovou etapu platformy Ⴠeského masívu. V sokolovské 
pánvi pokrývá rozsáhlejᘐí plochy jen proto, ០e zde bylo uchránᆰno pᖐed denudací 
(stejnᆰ jako kaolíny). Nejlepᘐí odkryvy a praktické vyu០ití suroviny poskytuje 
pískovna Erika u Lomnice. 
 
• Druhá sedimentaაní etapa: vulkanosedimentární komplex 

(oligocén - spodní miocén) 
 

V této etapᆰ doᘐlo k vytvoᖐení sedimentaაního prostoru sokolovské pánve a 
ulo០ení vulkanosedimentárního komplexu. Mocnost komplexu dosahuje maxima 
okolo 350 m, vᆰtᘐinou je vᘐak daleko menᘐí. Na mnoha místech dokonce 
vystupuje na povrch krystalinický podklad, který rozdᆰluje sokolovskou pánev do 
nᆰkolika აástí. Ploᘐnᆰ nejrozsáhlejᘐí je sokolovská აást v západní polovinᆰ pánve, 
nejhlubᘐí je otovická აást severnᆰ od Karlových Varᛰ, v jejím០ okolí le០í 
svᆰtoznámá oblast tᆰ០by kaolínu. Nejvýchodnᆰji polo០ená je hroznᆰtínská აást 
s აernými sedimentárními lo០isky uranu. 
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Vulkanosedimentární komplex se tradiაnᆰ აlení litologicky do აtyᖐ 
souvrství. Jsou provázány anizochronními hranicemi, cyklickým opakováním a 
prostupováním hornin, tak០e jejich význam by nemᆰl být pᖐeceᒀován. 
 

Souvrství sloje Josef (oligocén: rupel). Nejstarᘐí pánevní sedimenty 
zpoაátku jeᘐtᆰ sledují sedimentaაní prostor starosedelského souvrství. Formování 
prolomu, které jde v აasové shodᆰ s vulkanickou აinností, znamená vytvoᖐení 
nové ᖐíაní sítᆰ, nového sedimentaაního prostoru a nového sedimentaაního 
prostᖐedí (pᖐevá០nᆰ ba០inného a jezerního). Proto souvrství sloje Josef mohlo 
transgredovat pᖐes rozsáhlé plochy kaolínᛰ i tam, kde se dᖐíve starosedelské 
souvrství neulo០ilo. Sedimentace uhelné sloje Josef u០ probíhala pᖐevá០nᆰ 
v hranicích sokolovské pánve. Pouze výskyty na Tepelské ploᘐinᆰ (napᖐ. u Pily) 
pᖐedstavovaly výbᆰ០ky kopírující stará údolí - ne náhodou s odliᘐným vývojem 
sloje Josef v podobᆰ liptobiolitᛰ. 

Uhelná sloj Josef je obvykle rozdᆰlená jílovými a písაitými vrstvami do 2-4 
tᆰ០itelných poloh. Základním litotypem je saprodetritické uhlí, které pᖐechází 
v údolích do sapropelitického kenelového uhlí a na podlo០ních hᖐbetech a០ do 
detroxylitického uhlí. Uhelná sloj je prouhelnᆰlá do hnᆰdouhelné ortofáze. 

Ukládání sloje Josef je u០ od samého zaაátku provázeno stupᒀující se 
sopeაnou აinností. Ta se projevuje tufovými proplástky a chemickým slo០ením 
popelovin (zvláᘐtᆰ obsahem Ti, Cr, V). Pᖐedznamenává tím sedimentaci 
vulkanogenního souvrství. Kromᆰ toho je uhlotvorba potlaაována návraty 
deluviální a proluviální sedimentace. Tak se uhelné souvrství Josef prolíná 
s podlo០ními davidovskými vrstvami i s nadlo០ním vulkanogenním souvrstvím. 
 

Vulkanogenní (vulkanodetritické) souvrství (rupel - eger) pᖐechází 
z podlo០ní jednotky plynule bez pᖐeruᘐení sedimentace. V hroznᆰtínské აásti 
sokolovské pánve je jeᘐtᆰ na bázi vulkanogenního souvrství vyvinuta sloj 
sapropelitického uhlí, na kterou je vázáno významné uranové zrudnᆰní (napᖐ. 
v minulosti tᆰ០ené lo០isko Odeᖐ). 

Mocnost vulkanogenního souvrství generálnᆰ stoupá východním smᆰrem, 
od 3 m u Tisové po 350 m na úpatí Doupovských hor. Stejným smᆰrem 
v horninách pᖐibývá obsah vulkanické slo០ky (Hokr 1961, Václ 1964). 

Vulkanismus má vyhranᆰnᆰ alkalický charakter. Hlavním zdrojem 
sopeაného materiálu je vulkanický systém Doupovských hor, kde pᖐeva០ují 
vulkanoklastické horniny nad výlevnými vyvᖐelinami zhruba v pomᆰru 4:1. Kromᆰ 
toho existuje ᖐada menᘐích vulkanických center pᖐímo v sokolovské pánvi, a to 
v její východní აásti a na okrajových zlomech. Markantní linie sopek doprovází 
stopu ohareckého zlomu (Dasnice - Hlavno, Citice, Tᆰᘐovice, Loket, Hory, Rybáᖐe, 
západní výbᆰ០ky Doupovských hor). Podobná linie sopeაných výlevᛰ provází 
vᆰtvení podkruᘐnohorského zlomu. Ve výplni sokolovské pánve nacházíme ᘐiroké 
spektrum hornin od აistᆰ výlevných (napᖐ. olivinické nefelinity a olivinické bazanity) 
a vulkanoklastických (tufy a aglomeráty) pᖐes smíᘐené ulo០eniny (tufity, tufitické 
jíly, tufitické pískovce a droby) a០ po sedimenty (uhelnaté jíly, jíly, písky a 
pískovce).  

Vulkanoklastická slo០ka podlehla v jezerním prostᖐedí argillizaci. 
Dominujícím minerálem je kaolinit (napᖐ. dᖐíve tᆰ០ený keramický jíl Davidovka u 
Lomnice nebo jíl M). V okolí vulkanických ku០elᛰ pᖐevládá Ca-Mg montmorillonit. 
Velmi typická je cementace ulo០enin sideritem, anatasem a místy pyritem. 
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Vulkanogenní souvrství jako celek obsahuje zvýᘐené obsahy prvkᛰ spojených 
s alkalickým vulkanismem: Ti, V, P, Th, Ag, TR aj. 

V pᖐestávkách vulkanické აinnosti, ve fázích obnovení uhlotvorného 
moაálu, vznikaly uhelnaté jíly s konkrecemi bahenních limonitových a sideritových 
០elezných rud, které byly v minulosti tᆰ០eny. 

V souაasné dobᆰ jsou ve vulkanogenním souvrství tᆰ០eny efuzívní horniny 
(lom Dasnice: olivinický nefelinit, Dvorský vrch u Dᆰpoltovic: leucitit, Hutnický vrch 
u Fojtova: olivinický bazalt). Z bentonitᛰ jsou vyu០ívána lo០iska Velký Rybník, 
Bo០íაany a Dasnice. 
 

Hlavní hnᆰdouhelné souvrství (eggenburg) se vyvíjelo z podlo០í plynule 
bez pᖐeruᘐení sedimentace. Nejspodnᆰjᘐí აást je tvoᖐena uhelnatými jíly nebo 
rytmickým stᖐídáním jílových a uhelných vrstev. Postupnᆰ se prosazuje uhelná 
sedimentace, co០ dokládají napᖐ. uhelné sloje „nepravá Ane០ka“ nebo „Adolf“ (viz 
lokalitu Jiᖐí).  

Pᖐevládajícím sedimentaაním prostᖐedím uhelných slojí byla rozsáhlá 
akumulaაní ploᘐina pokrytá raᘐeliniᘐtᆰm. Vᘐechny uhelné sloje tohoto souvrství 
jsou autochtonní, prouhelnᆰlé do hnᆰdouhelné ortofáze (snad s výjimkou 
nᆰkterých mᆰlkých úsekᛰ sloje Antonín). 

Nejspodnᆰjᘐí uhelná sloj Ane០ka je vyvinuta jen v západní აásti pánve 
v mocnosti obvykle 6 - 12 m. V typickém vývoji je tvoᖐena saprodetritickým a 
sapropelitickým uhlím kenelového typu. Stᖐední, tzv. mezilo០ní sloj, vyvinutá také 
jen v nejzápadnᆰjᘐí აásti pánve, vznikla odᘐtᆰpením ze spodních vrstev sloje 
Antonín. Její mocnost nepᖐekraაuje 5 m a kvalita je nízká vlivem pᖐítomnosti 
velkého poაtu jílových proplástkᛰ. Nejsvrchnᆰjᘐí a nejmocnᆰjᘐí uhelná sloj Antonín 
má prᛰmᆰrnou mocnost v jednotlivých lomech od 25 do 41 m. Je tvoᖐena rytmicky 
zvrstveným humitovým uhlím, které je ve spodní აásti pᖐevá០nᆰ xylodetritické, 
smᆰrem ke stropu je zᖐetelné stᖐídání tenkých vrstev detroxylitického a 
liptodetritického uhlí. 

Klidná sedimentace uhelných slojí byla pᖐeruᘐována pᖐínosem klastických 
usazenin a vulkanickou აinností. Ze západu ústila daleko do pánve habartovská 
delta, její០ denudaაní zbytek o mocnosti a០ 35 m pokrývá plochu okolo 5 km2. 
Deltové písky obsahují asociaci tᆰ០kých minerálᛰ smrაinského ០ulového masívu 
(topaz, turmalín..), a dokládají tak zmᆰnu ᖐíაní sítᆰ po vzniku sokolovské pánve. 
Dalᘐí menᘐí výplavové ku០ele ᘐtᆰpí sloj Antonín u lipnického zlomu u Lomnice (viz 
lom Lomnice) a u აankovského zlomu u Sadova. Vulkanická აinnost pᖐeruᘐila 
uhlotvorbu napᖐ. ve východní აásti pánve kolem Vitického vrchu u Otovic (lávové 
proudy, aglomeráty, tufy, tufity, tufitické jíly). Rovnᆰ០ nᆰkteré proplástky ve sloji 
Antonín mohou mít pᛰvod ve spadu sopeაného popela (viz R. Galek - lom Jiᖐí). 
 

Cyprisové souvrství (ottnang) nasedá na uhelnou sloj Antonín 
konkordantnᆰ, bez hiátu, ale ostᖐe. Akumulaაní ploᘐina sokolovské a chebské 
pánve byla zalita souvislým jezerem. Mocnost souvrství dosahuje v centru 
sokolovské pánve u Jehliაné a០ 180 m. 

Cyprisové souvrství, nazvané podle ostrakodᛰ Cypris angusta Reuss, se 
dᆰlí do 6 biostratigrafických zón (Obrhelová - Obrhel 1983). Z nich jsou 
v sokolovské pánvi zastoupeny nejspodnᆰjᘐí biozóny IA, IB a II, pro které je 
spoleაnᆰ charakteristický výskyt ryby Leuciscus socoloviensis. 

Spodní აást cyprisového souvrství o mocnosti okolo 40 m je tvoᖐena 
kaolinitovými jíly, smᆰrem do nadlo០í s pᖐibývající pᖐímᆰsí jílových slíd, karbonátᛰ, 
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sádrovce a pyritu. Korelaაní horizonty: „prᛰvodce“ (uhelnatý jílovec), „poloha 
melnikoitu“ (jílovitý písek s biotitem a sulfidy ០eleza), tᖐetí magnetický horizont 
(nebo „Kociánova poloha“ - jíl s autigenním feromagnetickým greigitem, Krs et al. 
1991). 

Svrchní აást cyprisového souvrství je tvoᖐena laminovanými jílovci 
s promᆰnlivým podílem jílových minerálᛰ dvousíᙐových (kaolinit), trojsíᙐových (illit, 
montmorillonit, nontronit) a აtyᖐsíᙐových (chlorit). Typická je pᖐímᆰs rozptýlených 
ikonkrecionálních karbonátᛰ Ca, Mg, Fe, Mn. Místy hojná je organická hmota 
kerogenové povahy, která je odvozena pᖐevá០nᆰ z ᖐas Botryococcus. Korelaci 
vrstev usnadᒀují II. a I. magnetický horizont (jílovce se sulfidy ០eleza greigitem, 
smythitem a pyrhotinem, Krs et al. 1991, 1992). 

Jezerní pelitická sedimentace byla jen zᖐídka ruᘐena pᖐínosem klastických 
sedimentᛰ. Kromᆰ okrajové facie (napᖐ. v bývalém lomu Silvestr) jsou 
nejvýraznᆰjᘐím pᖐíkladem აankovské písky - deltové tᆰleso pᖐi აankovském zlomu. 

Cyprisové souvrství obsahuje nedocenᆰný surovinový potenciál. 
Z expandujících kaolinitových jílᛰ s malou pᖐímᆰsí illitu a organické hmoty se 
vyrábᆰjí lehაené izolaაní stavební hmoty (Lias Vintíᖐov). Tyté០ jíly (po pᖐidání 
písku a barviv) jsou vhodné pro výrobu cihel a stᖐeᘐní krytiny. Rozsáhlé úseky 
cyprisového souvrství jsou kvalitními rekultivaაními surovinami. Jejich vysoká 
sorpce pro ionty tᆰ០kých kovᛰ, pᖐírodní uhlovodíky a PCB je pᖐedurაuje pro 
vyu០ívání v ekologických stavbách a sanacích. 
 
• Kvartérní sedimenty (periglaciální pᖐemodelování pánve) 

 
S obdobím glaciálᛰ je spojena intenzívní soliflukce, zaᘐtᆰrkování údolí, 

vznik proluviálních ku០elᛰ (napᖐ. na úpatí Kruᘐných hor u Odeᖐe dosahuje mocnost 
a០ 60 m), vᆰtrná eroze, vznik spraᘐí a០ spraᘐových hlín ve vᆰtrných stínech a 
vznik polygonálních pᛰd s pozᛰstatky v podobᆰ mrazových klínᛰ. 

Období interglaciálᛰ se vᛰაi suchým podnebím bᆰhem glaciálᛰ vyznaაují 
celkovým zvlhაením a oteplením klimatu (prᛰmᆰrná roაní teplota kolem 10-12 °C. 
Interglaciály jsou charakterizovány proᖐezáváním ᖐíაních ᘐtᆰrkových teras a 
hloubkovou erozí. 

Klimatické výkyvy zpᛰsobily vznik kryoturbací v silnᆰ namrzavých 
sedimentech, popsané z okolí Jeniᘐova, Vᖐesové, Ⴠankova, uhelných lomᛰ 
Silvestr, Antonín, Gustav, Medard, Lipnice a Jiᖐí (A. Kopecký 1972a, Hurník - 
Kocián 1986). S vlhაím obdobím interglaciálᛰ také spojujeme zemní po០áry na 
výchozech zvᆰtralého uhlí, kdy vznikla rozsáhlá tᆰlesa porcelanitᛰ, doprovázená 
výskyty ᘐkváry, popela a pᖐírodního koksu. Holocén zanechal v sokolovské pánvi 
pᖐedevᘐím nivní hlíny, raᘐeliny a antropogenní sedimenty. 

Z kvartérních ulo០enin jsou prakticky vyu០ívány spraᘐové a deluviální hlíny 
pro utᆰsnᆰní skládek odpadᛰ a vodních nádr០í. ᘀtᆰrky nacházejí uplatnᆰní pᖐi 
zakládání staveb. 
 
 
3.1.3 Vᘐeobecná hydrogeologická charakteristika 
 

Hydrogeologická charakteristika jednotlivých souvrství v uvedených dílაích 
აástech pánve je აásteაnᆰ odvozena z analogie podobných litofaciálních pomᆰrᛰ. 
Stupeᒀ zvodnᆰní nelze pᖐesnᆰ dᆰlit podle litologického charakteru hornin, ale je 
predisponován rozpukáním a mo០nostmi dotace infiltrovanou vodou: 
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- Svrchní terciérní kolektory, které mají blízký hydrochemický a infiltraაní 
re០im (kolektory cyprisového souvrství, hlavního slojového a 
vulkanodetritického souvrství). 

- Bazální kolektory, které jsou v pᖐímé hydraulické spojitosti v nᆰkterých 
აástech pánve (kolektor sloje Josef, starosedelského souvrství a 
krystalinika). 

 
 
3.1.3.1 Hydrogeologické pomᆰry v západní აásti SP 
 

Kolektor cyprisového souvrství - pᖐed naruᘐením lomovou tᆰ០bou se 
v cyprisovém souvrství vytváᖐely mᆰlké kolektory, nᆰkdy mírnᆰ napjaté, které 
umo០ᒀovaly místní zásobování pramenitou vodou dnes ji០ zaniklých obcí. 
Cyprisové souvrství je tvoᖐeno jíly a០ jílovci, které bývají pᖐevá០nᆰ ve svrchních 
partiích (cca do hloubky 30 m) silnᆰ rozpukány vertikálními puklinami a 
vrstevnatostí. Pᖐevá០nᆰ v této pᖐípovrchové zónᆰ, kde jsou pukliny otevᖐeny, byly 
vytvoᖐeny podmínky pro vznik lokálních i napjatých zvodní. Hloubᆰji (cca 100 m) 
jsou pukliny zcela sepnuté a stávají se nepropustné. Kromᆰ puklin pᖐírodních 
bývají აasto cyprisové jílovce poruᘐeny vlivem minulé hlubinné tᆰ០by. Vznikají pᖐi 
ní zálomové pukliny, které jednak zvyᘐují propustnost a umo០ᒀují infiltraci a vsak 
vody do hlubᘐích partií. 

Výsledky prᛰzkumu potvrdily, ០e vliv poddolování na re០im vod kolektoru 
cyprisového souvrství je pomᆰrnᆰ malý. Doplᒀování podzemních vod kolektoru 
cyprisového souvrství se dᆰje zejména pᖐímou infiltrací z povrchu, dále napájením 
po zálomových puklinách a té០ po zlomových liniích. Napájení z bazálních 
kolektorᛰ nebylo ojedinᆰlými hydrogeologickými prᛰzkumy prokázáno. Ve 
zvodnᆰlých oblastech cyprisového nadlo០ního souvrství docházelo k poruᘐování 
stability vytváᖐeného svahu tᆰ០ební technologií. 

Koeficient transmisivity ve svrchní აásti cyprisového souvrství  
2,4.10-3 m2.s-1 s hloubkou narᛰstá na 5,7.10-5 m2.s-1 (prᛰmᆰry z dostupných 
podkladᛰ). V cyprisovém souvrství jsou obvyklé vody typu Na - Mg - HCO3 
s mineralizací a០ 1,5 g.l-1, mírnᆰ zásadité s pH = 7,2 - 7,9, o teplotᆰ 9 - 13 °C. 
 

Kolektor hlavního hnᆰdouhelného souvrství - pᖐed zahájením tᆰ០by 
vytváᖐelo toto souvrství artésky zvodnᆰlý kolektor, vázaný pᖐedevᘐím na ménᆰ 
popelnaté, více diageneticky rozpukané uhelné polohy. Rozhodující propustností 
je propustnost puklinová. Uhelné polohy s vyᘐᘐím obsahem jílové hmoty mají i 
propustnost prᛰlinovou, vázanou na mikroskopické trhlinky v uhelné slo០ce. 
Pᖐevá០ná აást území je ovlivnᆰna jak hlubinnou, tak pᖐedevᘐím lomovou tᆰ០bou. 
Z hlavního hnᆰdouhelného souvrství zᛰstává neodvodnᆰná pouze bazální აást, 
kde ji០ dochází ke stᖐídání uhelných a jílových poloh, které brání volnému pohybu 
podzemní vody. Vznikly tak dílაí kolektory s pᖐeruᘐenou nebo zpomalenou 
výmᆰnou. Tyto bazální, zpravidla netᆰ០itelné აásti hnᆰdouhelného souvrství, 
budou vytváᖐet relikt kolektoru i po vytᆰ០ení sloje Antonín a po pᖐesypání vnitᖐní 
výsypkou. 

Chemismus vod hlavního hnᆰdouhelného souvrství je primárnᆰ blízký 
chemismu vod cyprisových jílovcᛰ a jílᛰ. Mineralizace dosahuje 1,2 - 2,0 g.l-1. 
Nejvýraznᆰjᘐí zvodnᆰní bylo zjiᘐtᆰno v místech dnes ji០ vytᆰ០ené sloje Antonín, 
vyjádᖐené specifickou vydatností 0,04 - 0,08 l.s-1.m-2 
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Doplᒀování zásob podzemní vody hlavního slojového souvrství je velice 
omezené. Dᆰje se na výchozech sloje Antonín mezi Sokolovem a Královským 
Poᖐíაím, kde nelze vylouაit ani infiltraci z ᖐeky Ohᖐe. 
 

Kolektor vulkanodetritického souvrství - typem sedimentace je 
vulkanodetritické souvrství jako celek izolátorem. Je tvoᖐeno horninami pelitické 
sedimentace, zjílovᆰlými tufy a rᛰznými smíᘐenými typy vulkanických a 
sedimentárních hornin rovnᆰ០ posti០ených jílovitým zvᆰtráním. Zvodnᆰní je vázáno 
pouze na lokální, vzájemnᆰ nekomunikující vrstvy zejména klastických a 
karbonatizovaných tufᛰ a drobných uhelných vlo០ek. 

Provedené prᛰzkumné práce potvrdily, ០e v pᛰvodním stavu je 
vulkanodetritické souvrství jako celek zcela tᆰsné a nepropouᘐtí vodu z podlo០í do 
sloje Antonín. Rovnᆰ០ se prokázala i naprostá tᆰsnost tektonických linií. 

U uhelných vlo០ek byla stanovena pouze specifická vydatnost  
qs = 0,0001 a០ 0,008 l.s-1.m-2 (Paაes, 1964). Vulkanodetritického souvrství v okolí 
Ⴠisté (lom Medard) byl zjiᘐtᆰn koeficient prᛰtoაnosti v ᖐádech 10-7 a០ 10-6 m3.s-1 a 
pᖐítok 0,005 a០ 0,5 l.s-1 (Bílý, Vanᆰაek, 1987). Chemismus podzemní vody 
odpovídá pᖐevá០nᆰ kalcium - bikarbonátovému typu, popᖐ. kalcium - bikarbonát - 
sulfátovému typu. 
 

Kolektor souvrství sloje Josef - souvrství se z hlediska 
hydrogeologického აlení na vlastní uhelnou sloj, která je rozhodující pro 
prᛰtoაnost a jílovité polohy, které jsou vesmᆰs nepropustné. Na აásti území je 
vyvinuta dalᘐí uhelná poloha (tzv. doprovodný Josef), uzavᖐená mezi vrstvami jílᛰ. 
Hydrogeologicky je zcela izolovaná od hlavní uhelné sloje a má stejné 
hydrogeologické pomᆰry jako uhelné lávky ve vulkanodetritickém souvrství. 

Od r. 1916 do r. 1984 byl v kolektoru sloje Josef rovnová០ný stav, ovlivnᆰný 
odpouᘐtᆰním termální proplynᆰné vody z jámy Marie V a vrtnými 
hydrogeologickými pracemi v uplynulých 30ti letech. Kolektor je dotován na 
výchozech. Ke zvýᘐení propustnosti doᘐlo následkem báᒀských prací s rozsáhlým 
odაerpáváním vod. Podle staré dokumentace se z prostoru lomu Medard აerpalo 
4,5 m3.min-1, tj. 75 l.s-1 staᖐinových vod. Vᆰtᘐina vody pocházela zᖐejmᆰ ze sloje 
Josef. 

Koeficient transmisivity (T) v tᆰ០bou neposti០ených აástech sloje se 
pohyboval v rozmezí 10-6 a០ 10-5 m2.s-1. Celková mineralizace vod v málo 
naruᘐených აástech sloje se pohybuje okolo 1 g.l-1 a hydrochemický typ je 
pᖐevá០nᆰ kalcium - sulfátový. Naproti tomu vody staᖐinové mají mineralizaci ni០ᘐí 
(pᖐibli០nᆰ poloviაní), obsah Mg2+ je zvýᘐený buჰ na úroveᒀ Ca2+ nebo ji mírnᆰ 
pᖐekraაuje. V aniontech pᖐevládají sírany. Ve vᘐech sledovaných pᖐípadech se 
jednalo o vodu s ni០ᘐím pH (5-6) a vysokým obsahem ០eleza (v desítkách mg.l-1).  
  

Kolektor starosedelského souvrství - souvrství je rozᘐíᖐeno témᆰᖐ na 
celé centrální აásti sokolovské pánve. Je tvoᖐeno písაitými sedimenty faciálnᆰ 
promᆰnlivými, rᛰznᆰ diageneticky zpevnᆰlými. Z hydrogeologického hlediska jsou 
dobᖐe propustné pevné rozpukané kᖐemence, naproti tomu jsou nejménᆰ 
propustné jílovité pískovce a០ prachovce. Hodnoty hydraulických parametrᛰ 
zjiᘐtᆰných na vrtech se ᖐádovᆰ mᆰní dle pozice vᛰაi otevᖐeným puklinám. 
Starosedelské souvrství v zakleslých krách nemá vlastní infiltraაní povodí, dotace 
zásob podzemní vody je ze zvodnᆰ podlo០ního krystalinika a tvoᖐí s ním jednotný 
hydraulický a hydrologický systém. 
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Kolektor bazálního krystalinika - báᒀské práce zásadnᆰ zmᆰnily pᛰvodní 
stabilizovaný re០im kolektoru, který je odvodᒀován do pᖐírodní erozivní báze, tj. do 
ᖐeky Ohᖐe. Ⴠerpání dᛰlních vod sní០ilo výtlak nejen slojových kolektorᛰ, ale 
zprostᖐedkovanᆰ i kolektoru krystalinika, který s kolektorem starosedelského 
souvrství (pokud je vyvinuto) i kolektorem sloje Josef komunikuje. Infiltraci 
kolektoru lze pᖐedpokládat na svazích okolního krystalinika. 

Obᆰh vody je charakterizovaný koeficientem transmisivity cca 10-7 m2.s-1. 
Hydrochemismus je reprezentován pᖐevá០nᆰ bikarbonátovými vodami s pᖐevahou 
kationtᛰ Ca2+, resp. Mg2+ (Bílý, Vanᆰაek, 1987).  
 
 
3.1.3.2 Hydrogeologické pomᆰry východní აásti pánve 

 
Prᛰzkumné práce byly zamᆰᖐeny pᖐedevᘐím na ᖐeᘐení mo០nosti tᆰ០by 

lo០iska hnᆰdého uhlí v 3. ochranném pásmu pᖐírodních léაivých zdrojᛰ lázeᒀského 
místa Karlovy Vary. 

Kolektor cyprisového souvrství, kolektor hlavního hnᆰdouhelného souvrství 
a kolektor vulkanodetritického souvrství mají z hydrogeologického hlediska 
podobné vlastnosti jako je tomu v centrální a západní აásti pánve.  

 
Kolektor souvrství sloje Josef - propustnost souvrství je pᖐevá០nᆰ 

puklinová, v místech s polohami pískᛰ i prᛰlinová, velice nepravidelná, zvýraznᆰná 
na tektonicky poruᘐených místech. Nejlépe propustným úsekem je uhlí hlavní 
lávky sloje Josef o mocnosti nᆰkolika metrᛰ pᖐi bázi souvrství, které je vyvinuté 
v souvislé poloze v celém území rozᘐíᖐení. Menᘐí uhelné polohy v souvrství mají 
víceménᆰ samostatné zvodnᆰ s აásteაnou hydraulickou spojitostí s kolektorem 
hlavní uhelné lávky. Dobré kolektorské vlastnosti budou mít i polohy pískᛰ v a 
nebo nad slojí Josef, ale jsou vyvinuté jen lokálnᆰ a nebyly ovᆰᖐovány samostatnᆰ. 
 

Kolektor starosedelského souvrství - mocnost souvrství je pomᆰrnᆰ 
promᆰnlivá. V okolí Sedlce a Otovic dosahuje a០ 15 m, smᆰrem k východu a 
západu mocnosti ubývá a místy úplnᆰ vykliᒀuje. Starosedelské souvrství 
pᖐedstavuje dobᖐe propustný kolektor. Vlastní infiltraაní povodí prakticky nemá a 
proto dotace i re០im dílაích pánevních sedimentᛰ je zcela závislý na dotaci 
z krystalinika v podlo០í terciérních pánevních sedimentᛰ. Podzemní voda 
starosedelského souvrství je pᖐevá០nᆰ sulfátového typu. 
 

Kolektor karlovarského ០ulového plutonu - horniny plutonu jsou sice 
posti០eny intenzivní kaolinizací, ale pᛰvodní puklinový systém je propustný. 
Hydrogeologické pomᆰry ០ulového plutonu byly ovᆰᖐovány jak v rámci prᛰzkumu 
uhelných lo០isek, tak i bᆰhem otvírky kaolinových lomᛰ. Na znaაném území 
pᖐimykajícím se ke Kruᘐným horám byla bᆰ០nᆰ zjiᘐᙐována podzemní voda se 
zvýᘐenou teplotou, celkovou mineralizací a hydrochemickým typem oznaაovaným 
jako „០ulové vody“, tedy s pᖐevahou alkálií a bikarbonátᛰ.  

Infiltraაní oblast se rozkládá na výchozech ០ulového masivu a jeho 
metamorfního pláᘐtᆰ hlavnᆰ v Kruᘐných horách a Slavkovském lese. 

Pazdera (1974) აlení obᆰh podzemní vody bazálního kolektoru do 
3 hloubkových úrovní: 
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1. Mimo oblast pánve.  
 
V pᖐípovrchovém pásmu rozpojení hornin se formuje prostá podzemní voda 

s volnou hladinou, nízkou mineralizací (do 500 mg.l-1) a teplotou odpovídající 
prᛰmᆰrné roაní teplotᆰ vzduchu. Dotace vody je z infiltrace atmosférických srá០ek 
a existuje potenciální mo០nost dotace infiltrací z povrchových vodoteაí. 

 
2. V hloubkové zónᆰ pod 150 m. 

 
I pod pánevními sedimenty se formuje v pru០ném re០imu hypotermální a០ 

termální podzemní voda (od 20 °C do 30 °C) a s mineralizací dosahující hodnot 
1 g.l-1. Charakteristická je pᖐítomnost zvýᘐeného obsahu dusíku (a០ 120 ml.l-1). 

 
3. V tektonicky zakleslých krách sokolovské pánve po blí០e 

neidentifikovatelných zónách zvýᘐené puklinové propustnosti 
s hloubkovým dosahem nᆰkolika set metrᛰ. 
 
Zde se formuje termální proplynᆰná mineralizovaná voda. Její výskyt je 

dokumentován ᖐadou vrtᛰ v centrální აásti sokolovské pánve v subpásmu 2 mezi 
Královským Poᖐíაím a bývalou obcí Jehliაná a ji០ním okrajem pánve. V podstatᆰ 
se jedná o území, kde se nachází hranice mezi ០ulovým masivem 
a metamorfovanými horninami jeho pláᘐtᆰ. 

Tyto vody mají vysokou mineralizaci (5-10 g.l-1). Pᖐítomnost CO2, nᆰkde i N2 
a vysoké teploty a០ pᖐes 40 °C indikují blízkost výstupových cest originální termy. 
 
 
3.1.4 Pᛰdotvorné horniny na výsypkách 
 

Podle geologicko-petrografické pᖐísluᘐnosti obsahují výsypky SP 
antropogenní pᛰdní substráty ze vᘐech uvedených souvrství. Naprosto 
pᖐevládajícími jsou jílové zeminy cyprisového souvrství a ze západní აásti pánve 
zeminy vulkanodetritického souvrství. Vedle extrémnᆰ kyselých a toxických poloh 
se vyskytují zeminy mimoᖐádnᆰ vhodné pro rekultivaci. 

Z hlediska rekultivaაní vyu០itelnosti bylo sledováno pᆰt nejvᆰtᘐích výsypek 
sokolovské pánve (Velká podkruᘐnohorská výsypka, Smolnická výsypka, výsypka 
Lítov - Boden, výsypka Silvestr, Loketská výsypka). Hlavní dᛰraz byl kladen na 
problematické oblasti, zejména na Velkou podkruᘐnohorskou výsypku a výsypku 
Lítov - Boden. 
 

Velká podkruᘐnohorská výsypka patᖐí k nejvᆰtᘐím výsypkám, celková 
rozloha území zasa០eného výsypkou je 1 957 ha, maximální horizont po 
dokonაení sypání se pᖐedpokládá 600 m n. m. Ukonაení hornické აinnosti na celé 
ploᘐe této výsypky je plánováno na rok 2003. Tᆰleso výsypky je tvoᖐeno pestrou 
smᆰsí cyprisových jílᛰ a jílovcᛰ, uhelných jílᛰ, uhlí a podsypových materiálᛰ. V ji០ní 
აásti se vyskytují tufitické jílovce ze skrývkových ᖐezᛰ Medard - Libík, pᖐesypané 
vesmᆰs cyprisovými jíly a jílovci.  
 

Výsypka Lítov - Boden je v severní აásti tvoᖐena obdobnou strukturou 
materiálu jako Velká podkruᘐnohorská výsypka, v ji០ní აásti (Chlum sv. Maᖐí) jsou 
nasypány mohutné vrstvy tufitických jílᛰ a jílovcᛰ ze skrývkových ᖐezᛰ Medard - 
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Libík. Tyto obna០ené jíly znaაnᆰ omezují mo០nosti rekultivace i samovolné 
sukcese vegetace na této výsypce, její០ sypání bylo zcela ukonაeno ji០ pᖐed deseti 
lety. 
 

Pro podrobnᆰjᘐí petrografickou analýzu hornin ulo០ených na povrchu 
recentních výsypek je vhodné se orientaაnᆰ ᖐídit následujícím hrubým dᆰlením : 
 
1. Karbonátové cyprisové bᖐidlice a jíly 

 
Jílová frakce je pᖐevá០nᆰ tvoᖐena illitickými minerály s rᛰznᆰ velkou pᖐímᆰsí 

kaolinitu. Sorpაní vlastnosti jsou velmi pᖐíznivé. 
 
2. Zvᆰtralé cyprisové bᖐidlice a jíly 

 
Jílová frakce má pᖐibli០nᆰ stejné mineralogické slo០ení jako u pᖐedchozí 

skupiny jílᛰ cyprisové série s tím rozdílem, ០e zde je mnohem vyᘐᘐí pᖐímᆰs 
amorfních kysliაníkᛰ ០eleza. Pᖐímᆰs uhliაitanᛰ u zvᆰtralých cyprisových bᖐidlic je 
podstatnᆰ ni០ᘐí ne០ u karbonátových. Pro zvᆰtralé jíly cyprisové série je typická 
pᖐímᆰs rᛰzných forem hydratovaných kysliაníkᛰ ០eleza, které vznikají zvᆰtráváním 
sideritu. Sorpაní vlastnosti jsou pᖐíznivé. 
 
3. Sapropelitické cyprisové bᖐidlice 

 
Minerální podíl zahrnuje illitické jílové minerály s pᖐímᆰsí kaolinitu, rᛰzné 

formy uhliაitanu i hydratované kysliაníky ០eleza; jde tudí០ o tyté០ jíly jako 
u pᖐedcházejících skupin, u nich០ vᘐak nastala zvýᘐená koncentrace organických 
látek v dᛰsledku sedimentace bituminozních sapropelitᛰ. Sorpაní vlastnosti lze 
u této skupiny hodnotit jako málo pᖐíznivé. 
 

Provozovaná technologie skrývky, transportu a ukládání na místo urაení 
v ០ádném pᖐípadᆰ neumo០ᒀovala zachovat pᛰvodní stratigrafii. Charakteristickým 
rysem povrchu výsypek je smᆰs zemin rozdílného limnického pᛰvodu, stáᖐí, 
mineralogického slo០ení, struktury a tím i rekultivaაního významu.  

Urაujícími faktory pro volbu zpᛰsobu rekultivace (zemᆰdᆰlská, lesnická) na 
výsypkách jsou geomorfologické tvary výsypek a kvalitativní stránka povrchové 
vrstvy (cca 0 a០ 100 cm). 

Co zpᛰsobuje vynikající pᖐedpoklady jílovce z cyprisového souvrství pro 
zlepᘐení kvality pᛰdy a pro tvorbu úrodných substrátᛰ? Díky mimoᖐádnᆰ 
pomalému ukládání v subtropickém klimatu je sediment dokonale rozlo០ený a 
velmi jemnozrnný. Jeho ukládání bylo provázeno spadem sopeაného popela, 
který obohatil výsledný produkt alkáliemi, hoᖐაíkem, vápníkem, fosforem 
a stopovými prvky. Sopeაná აinnost v teplém podnebí podnítila masový rozvoj 
planktonu a ᖐas. Proto je jílovec velmi bohatý jemnᆰ rozptýlenou organickou 
hmotou povahy kerogenu (v prᛰmᆰru pᖐes 6 %), vyu០itelnou rostlinami v podobᆰ 
humusu. Hlavními horninovými souაástkami jsou jílové minerály illit, montmorillonit 
a kaolinit, jako vedlejᘐí souაástky vystupují karbonáty (kalcit, dolomit, ankerit), 
draselný ០ivec, kᖐemen a místy zeolit. Jílovec má alkalickou reakci (pH 7,4 - 8,6) a 
zvýᘐenou sorpაní kapacitu (30 mval/100 g). 
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Aაkoliv se cyprisový jílovec zaაal uplatᒀovat i mimo pánevní oblast, nejvᆰtᘐí 
objem jeho tᆰ០by bude smᆰᖐovat do nejvyᘐᘐích etá០í výsypek sokolovských dolᛰ, 
kde pomᛰ០e funkაnᆰ vyᖐeᘐit zemᆰdᆰlskou a lesnickou rekultivaci a tvorbu nové 
plnohodnotné krajiny. 
 
Prᛰmᆰrná chemická analýza jílovce - pᛰdního kondicionéru 
 

Al2O3 19,76 % Pb <50 ppm 
TiO2  2,53 % Cd  <5 ppm 
FeO  7,51 % Zn  76 ppm 
CaO  2,50 % Ni <30 ppm 
MgO  2,03 % Co <30 ppm 
MnO  0,12 % Cr <40 ppm 
K2O  2,77 % As  28 ppm 

Na2O  0,44 % Hg  <1 ppm 
P2O5  0,39 % Se  <1 ppm 
SO3  1,12 % Mo <0,5 ppm 

ztráta ០íháním 20,61 %   
 

Podle fyzikálních vlastností, zejména granulometrického slo០ení, lze vyu០ít 
cyprisových jílᛰ jako ekologické suroviny. Tᆰsnící jíly, hlíny a korekაní bentonity se 
vyskytují v západní აásti pánve a jsou systematicky zkoumány od roku 1991. 

Jsou pou០itelné pro budování minerální tᆰsnící vrstvy skládek komunálního 
a prᛰmyslového odpadu, vაetnᆰ nebezpeაného odpadu. Kromᆰ toho se vyu០ívají 
pᖐi stavbᆰ hrází pro hydrickou rekultivaci. 

Zeminy výsypkového tᆰlesa jsou ve svrchních partiích propustné, ve 
spodních partiích ji០ ménᆰ propustné, ale zpravidla ji០ plnᆰ nasycené vodou. 
Re០im výsypkových vod je podmínᆰn úlo០ními geologicko-morfologickými pomᆰry 
a úაinností odvodᒀovacího systému provedeného v podlo០í výsypkového tᆰlesa. 
Tᆰsnící vlastnosti sypaniny nebyly provᆰᖐovány, pᖐedpokládáme zvýᘐený 
koeficient filtrace u výsypky mocné ménᆰ ne០ 20 - 40 m. 

Voda vytváᖐí v tᆰlese výsypky a pᖐi bázi výsypky zvodnᆰné horizonty, jejich០ 
výskyt je závislý na propustnosti tᆰlesa výsypky. Pro stabilitní hodnocení je 
rozhodující vodní horizont, který se tvoᖐí na kontaktu výsypky s podlo០ím. O tomto 
horizontu pᖐi bázi výsypky lze ᖐíci, ០e v závislosti na morfologii podlo០í výsypky se 
vyskytuje prakticky pod celým tᆰlesem výsypky. 

 
 
3.1.4.1 Informace o pᖐedpokládaném budoucím vyu០ívání pánevního území 
 

Úkolem rekultivací je obnova vᘐech ០ivých i ne០ivých slo០ek pᖐírodního 
systému dotაené krajiny. V minulých obdobích byl velký dᛰraz kladen pᖐedevᘐím 
na obnovu zemᆰdᆰlské pᛰdy a lesních porostᛰ. V souაasné dobᆰ lze konstatovat, 
០e tyto tendence byly pᖐekonány a nové rekultivaაní úpravy jsou navrhovány 
v návaznosti na potᖐeby a podmínky souაasné spoleაnosti s pᖐihlédnutím i 
k hospodáᖐskému vyu០ití. 

Jedním ze základních problémᛰ revitalizace „dᛰlní krajiny“ je ᖐeᘐení 
rozsáhlých zbytkových jam. Po analýze a srovnání mo០ných variant je doporuაeno 
na nich realizovat tzv. hydrickou alternativu. Plochy výsypek a lomᛰ 
v bezprostᖐední návaznosti na sídelní útvary velkých mᆰst jsou rekultivovány 
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s cílem vybudovat ekologicky hodnotná území s prioritní funkcí rekreaაní, 
oddychovou, sportovní a estetickou. Takto novᆰ vzniklá pᖐírodní i urbanistická 
území budou základem pro rozvoj celé podkruᘐnohorské oblasti a v budoucnu se 
jistᆰ stanou mezinárodnᆰ vyhledávanou rekreaაní oblastí. 
 
 
3.1.4.2 Vodní nádr០ Michal - základní projektované údaje 
 
• Význam stavby 

 
Rekultivace po povrchové tᆰ០bᆰ hnᆰdého uhlí v západní აásti vyuhleného 

lomu Michal. V souladu s územním plánem regionu Sokolovska, zaაlenᆰní do 
pᖐímᆰstské zóny mᆰsta Sokolov. Tvorba krajiny a ochrana pᖐírody. 
 
• Stav pᖐed zahájením stavby 

 
V západní აásti vyuhleného a zasypaného uhelného lomu Michal. 

Konfigurace terénu v hrubých obrysech upravena báᒀskou აinností - zakládkou 
skrývkových zemin z uhelných lomᛰ v okolí Sokolova (pᖐedevᘐím lomu Marie). 
Zakládání skonაeno v აervnu 1995. Celkem bylo zalo០eno cca 2,92 mil. m3 
skrývkových materiálᛰ. 
 
• Charakteristika vodní nádr០e 

 
Vodní nádr០ Michal bude boაní nádr០í, napájená z Lobezského potoka, 

který pᛰvodnᆰ protékal tímto územím. Max. mno០ství vody pᖐivádᆰné 
z Lobezského potoka bude cca 270 l/s, celkové mno០ství vody pᖐivedené do 
nádr០e v prᛰmᆰrnᆰ vodném roce se pᖐedpokládá min. 4,41 mil. m3. Celkový objem 
nádr០e pᖐi normální hladinᆰ bude 716,1 tis. m3. Zatopená plocha bude აinit 28,25 
ha. Kóta normální hladiny 451,5 m n.m. Prᛰmᆰrná hloubka nádr០e bude 2,85 m, 
maximum 5,6 m u výpustného objektu. Vodní plocha bude nepravidelného 
pᛰdorysu. 

Odbᆰrný objekt pro vodu z Lobezského potoka se nachází ji០nᆰ od nádr០e 
ve Vítkovᆰ, u kᖐi០ovatky se silnicí do Hruᘐkové. Odtud voda stéká 856 m dlouhým 
pᖐivadᆰაem vody k východnímu okraji nádr០e. Pᖐibli០nᆰ v její ose se navrhuje 
odvodᒀovací stoka dlouhá 1 050 m, která navá០e na pᖐivadᆰა vody a bude 
zaústᆰna do výpustného objektu (po០eráku) na severozápadním okraji nádr០e. 
Odtud bude voda protékat výpustným potrubím pod hrází a korytem zpᆰt do 
Lobezského potoka. 
 
• Tᆰsnᆰní dna nádr០e 

 
Je provádᆰno od záᖐí 1999 homogenizací a hutnᆰním vrchní vrstvy výsypky 

tvoᖐící budoucí dno nádr០e. Tato tᆰsnící vrstva bude pᖐekryta krycí ᘐtᆰrkopískovou 
vrstvou. Vlastnímu tᆰsnᆰní pᖐedchází shrnování svrchní vrstvy výsypkového 
materiálu v tlouᘐᙐce 70 cm. Takto odkrytá plocha je zhutᒀována. Následuje 
ukládání homogenizovaného materiálu, který je hutnᆰn po vrstvách 4x cca 25 cm 
na tlouᘐᙐku 60 cm, s prᛰbᆰ០nou kontrolou stupnᆰ zhutnᆰní a propustnosti. Tím 
dojde k celkovému utᆰsnᆰní a sní០ení propustnosti dna nádr០e. Pᖐípadné 
nevhodné materiály se odtᆰ០í a nahradí dovezeným tᆰsnícím materiálem. Na 
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minerální tᆰsnᆰní se polo០í separaაní a filtraაní geotextilie. Krycí vrstva nad 
geotextilií bude tvoᖐena místním jílovitým materiálem, na bᖐezích nádr០e pak 
ᘐtᆰrkopískovou vrstvou. Tlouᘐᙐka krycí vrstvy je navrhována 35 cm, v dosahu 
kolísání hladiny a výbᆰhu vln 80 cm. Hráz vznikne dosypáním tᆰlesa býv. dᛰlní 
dráhy místním jílovitým materiálem s prᛰbᆰ០ným hutnᆰním. Na návodní stranᆰ 
hráze v blízkosti výpustného objektu bude odtᆰ០ena asi 1m vrstva materiálu a 
nahrazena jílovým tᆰsnícím materiálem, ukládaným a hutnᆰným po vrstvách. 
 
• Úpravy okolí nádr០e 

 
Okolo vodní nádr០e trvalé travní porosty 13,65 ha + technická plocha  

3,90 ha, urაená k zatravnᆰní, lesnická rekultivace 38,60 ha (vაetnᆰ pásu keᖐᛰ 
mezi loukou a lesem). 

 
• Surovinové krytí 

 
Pro zabezpeაení nádr០e budou vyu០ity místní skrývkové materiály: 
- stávající jílovité zeminy vnitᖐní výsypky Michal, ulo០ené v místᆰ 

budoucího dna nádr០e, které budou slou០it pro vytvoᖐení zemního 
tᆰsnᆰní - 35,7 tis. m3, 

- tᆰsnící jíl z lomu Marie, deponovaný v blízkosti nádr០e, který bude 
slou០it pro vytváᖐení zemního tᆰsnᆰní a pro dosypání hráze v místᆰ 
výpustného objektu - 7,0 tis. m3, 

- zemní materiál pro vytvoᖐení krycí vrstvy tᆰsnᆰní dna nádr០e - 
84,2 tis. m3 (hlinito-písაitý materiál), 

- tᖐídᆰné ᘐtᆰrky a ᘐtᆰrkopísky z pískovny Erika, pro vytvoᖐení krycí vrstvy 
v აásti dna a na bᖐezích nádr០e - 27,0 tis. m3. 

 
 
3.1.4.3 Navrhované vyu០ití území v okolí zbytkové jámy Medard - Libík 
 

Po vyhodnocení mo០ností a efektivnosti rekultivaაních úprav je navr០eno 
zbytkovou jámu zaplavit vodou z Ohᖐe. Bude tak vytvoᖐena víceúაelová nádr០ 
(rybáᖐství, zlepᘐení mikroklima, vodní sporty, po០ární voda apod.), která bude 
v pᖐímém kontaktu s urbanizovanými celky mᆰst a obcí Svatava-Habartov-
Bukovany a Citice. V návaznosti na tuto skuteაnost jsou dány pᖐedpoklady pro 
diverzifikované funkაní vyu០ití zbývajících rekultivovaných ploch: 

 
- výrobní areály a zóny v západním a východním okraji (Bukovany, Citice) 
- rozᘐíᖐení obytných útvarᛰ (Bukovany, Habartov, Citice) 
- rekreaაní a sportovní plochy (výsypka Gustav a pobᖐe០ní plochy u 

jezera) 
 
 
3.1.4.4 Navrhované vyu០ití území v okolí zbytkové jámy Jiᖐí - Dru០ba 
 

Zbytková jáma je sledována s cílem získat poznatky o mo០ném vývoji 
kvality vody pᖐedevᘐím z hlediska trofie po jejich zatopení. Monitoring povrchových 
vod je zamᆰᖐen na: celkový fosfor, slouაeniny dusíku, CHSKCr, BSK5, TOC, fenoly, 
koncentraci chlorofylu-a a nᆰkteré mikrobiologické parametry. 
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Vᆰtᘐina sledovaných kvalitativních ukazatelᛰ v Radvanovském potoce 
vyhovuje po០adavkᛰm na I. tᖐídu jakosti dle ჀSN 75 7221. Limit I. tᖐídy v jarním 
období pᖐesahoval pouze obsah celkového fosforu, Mn a Cd (II. tᖐída). Sní០ení 
prᛰtoku se v ᖐíjnovém odbᆰru projevilo v mírném zhorᘐení kvality vody - na úrovni 
II. tᖐídy kvality vody byly parametry celkový fosfor, CHSKCr, BSK5, Mn, ve III. tᖐídᆰ 
pak koncentrace zinku. 

Kvalita vody ve vᆰtᘐinᆰ ukazatelᛰ splᒀuje limity vyhláᘐky 82/1999 Sb. pro 
vodárenské toky, ve vᘐech ukazatelích limity pro ostatní povrchové vody. 

Kvalita vody hlavního zdroje - Ohᖐe, ᖐ. km 207,4 - je hodnocena na základᆰ 
dat ჀHMÚ v období 1998 - 1999. Vᆰtᘐina parametrᛰ ᖐadí tento profil do I. a០ 
II. tᖐídy jakosti, ve III. tᖐídᆰ jsou hodnoty CHSKCr, amonných iontᛰ, celkového 
fosforu, veᘐkerého ០eleza, manganu. Koncentrace chlorofylu-a je na úrovni IV. a០ 
V. tᖐídy. 
 
Souhrnné údaje o napouᘐtᆰní zbytkové jámy Jiᖐí – Dru០ba 
 

• Pᖐedpoklad zahájení napouᘐtᆰní   r. 2038 
• Plocha hladiny      1 322,3 m2 
• Kóta hladiny      394,0 m n.m. 
• Kubatura vody      514,9 mil. m3 
• Hloubka vody      max. 93,0 m 

 
Pᖐi reálném plnᆰní 3,0 m3.s-1 by mohla být zbytková jáma zatopena na 

pᖐedpokládanou kótu bᆰhem osmi let, odbᆰrem z Ohᖐe za spolupráce nádr០í 
Skalka a Jesenice. Z hlediska jakosti vody v Ohᖐi, se vᆰtᘐina chemických 
ukazatelᛰ ᖐadí do I. a II. tᖐídy jakosti, ve III. tᖐídᆰ jsou hodnoty CHSKCr, amonných 
iontᛰ, celkového fosforu, veᘐkerého ០eleza a manganu. Koncentrace chlorofylu-a 
je na úrovni IV. a V. tᖐídy.  
 
 
Pou០ité autentické podkladové materiály 
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Sokolov. 

Hokr, Z. (1961): Terciér sokolovské hnᆰdouhelné pánve. - Sborník ÚÚG, 26, geol., 
2. díl, 119-174. Praha. 

Obrhelová, N. - Obrhel, J. (1983): Paläolimnologie und Paläoökologie des 
westböhmischen miozänen Sees im Lichte der Paläoichthyologie.- Z. geol. 
Wiss. 11, 853-887. Berlin. 

Kopecký, A. (1972a): Drobné vrásové deformace v nezpevnᆰných neogén-
kvartérních sedimentech Ⴠeského masívu - Sbor. geol. vᆰd, Geol., 22,  
117-145. Praha. 

Bejᘐovec, Z. - Miliა, J. - Pazdera, A. (1994): Zhodnocení zmᆰn re០imu podzemních 
vod zpᛰsobených hornickou აinností v SP. VÚHU Most. 

Galek, R. : Dᛰlní vody uhelných lo០isek.- Sokolovská uhelná, a.s. 
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VÝPOჀTY ZÁSOB HNᆠDÉHO UHLÍ PODLE DP 
 
DP HABARTOV, Dᛰl Dukla v Habartovᆰ, 7/1963. 
DP Svatava, Dᛰl Pohraniაní strá០ ve Svatavᆰ, 1/1964. 
DP Bukovany, Dᛰl Pohraniაní strá០ Habartov, 1/1975. 
DP Dolní Rychnov, SR Velkodᛰl Pᖐátelství, n.p. 
DP Silvestr u Tisové, Geologický prᛰzkum. 
DP TÝN - ERIKA, Geologický prᛰzkum Praha. 
DP Lomnice u Sokolova, Geologický prᛰzkum Praha. 
DP Albertov, Geoindustria 11/1986. 
DP Královské Poᖐíაí, Geoindustria, n.p., Praha, 12/1983. 
DP Nové Sedlo, Geoindustria, n.p., Praha, 1/1988. 
DP Vítkov - Michal, Geoindustria, n.p., Praha, 6/1988 
 
 
3.2 Oblast dolᛰ Nástup Tuᘐimice 
 
3.2.1 Celková geologická situace lokality DNT 
 

Dobývací prostor Dolᛰ Nástup se nachází v chomutovské აásti severoაeské 
hnᆰdouhelné pánve a mostecké აásti severoაeské hnᆰdouhelné pánve. Na 
geologické stavbᆰ lo០iska se uplatᒀuje kruᘐnohorské krystalinikum, kᖐídové 
horniny a vlastní terciérní pánevní komplex, který tvoᖐí : 
 

• bazální vrstvy 
• vulkanodetritické vrstvy 
• podlo០ní vrstvy 
• spodní písაito-jílovité vrstvy 
• hlavní uhelná sloj 
• nadlo០ní souvrství 
• kvartér 

 
Hlavním strukturním jevem v severním okrajovém zlomovém pásmu je 

Kruᘐnohorský hlubinný zlom, probíhající ve smᆰru Z – V (s cca 150 odklonem 
k VSV). 

Pᖐedmᆰtem hodnocení jsou vrstvy le០ící v nadlo០í uhelné sloje a mezilo០ní 
vrstvy. Starᘐí horniny jsou proto popsány jen velmi struაnᆰ. 
 
 
3.2.1.1 Horniny hlavní uhelné sloje 
 
• kruᘐnohorské krystalinikum 

 
Zpod mladᘐích sedimentárních ulo០enin vystupuje pᖐi severním okraji pánve 

a v jejím podlo០í. Je tvoᖐeno metamorfními deriváty pelitických a០ peliticko-
psamitických hornin. Jde o pararuly, svory a leukokrátní metamorfity ortorulového 
a០ migmatitového vzhledu.Na základᆰ litologické pozice lze vyაlenit tᖐi hlavní აásti. 

Severní blok tvoᖐí horniny ortorulového a០ migmatitového charakteru 
s vlo០kami pararul a polohami ultrabazitᛰ.Centrální აást je budována parasérií 
s nehojnými polohami leukokrátních hornin ortorulového charakteru a pásem 
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s polohami amfibolitᛰ. Ji០ní blok je tvoᖐen horninami ortorulového a០ 
migmatitového typu. Krystalinikum je lokálnᆰ oslabeno podrcenými zjílovatᆰlými აi 
milonitizovanými zónami a lokálnᆰ se rovnᆰ០ objevují rᛰzné stupnᆰ navᆰtrání. 
 
• kᖐídové vrstvy 

 
Kᖐídové sedimenty se jako denudaაní relikt zachovaly v zájmovém území 

jen ve velmi omezeném rozsahu. Vᆰtᘐí mocnost kaolinitických pískᛰ a០ pískovcᛰ 
byla zjiᘐtᆰna východnᆰ a០ jihovýchodnᆰ od zájmové oblasti v katastru obce 
Spoᖐice. 
 
• bazální vrstvy 

 
Jde o nejstarᘐí terciérní jednotku oblasti. Jsou vyvinuty jen útr០kovitᆰ a 

nesouvisle. Tvoᖐí výplᒀ nejspodnᆰjᘐích აástí pánve, lokálních depresí a erozních 
rýh. Jde zpravidla o splachové sedimenty charakteru bᆰlavých kaolinitických jílᛰ a 
pestᖐe zbarvených jílovcᛰ. Jejich výskyt v zájmovém území je minimální. 
 
• vulkanodetritické vrstvy 

 
V zájmovém území netvoᖐí souvislou polohu. Rozsáhlejᘐí vulkanické 

efuzivní tᆰleso bylo zjiᘐtᆰno zhruba v prostoru kᖐí០ení souᖐadnic x = 993 500,  
y = 814 000 (mocnost vrtu AH 99 dosahuje cca 60 m). Dalᘐí výlevy se vyskytují jen 
izolovanᆰ v jednotlivých vrtech. Výlevné horniny jsou v pᖐevá០né míᖐe alterovány. 
Ⴠasto jsou doprovázeny zjílovatᆰlými tufity rudohnᆰdé აi zelenoᘐedé barvy.  
 
• podlo០ní vrstvy 

 
Jsou zastoupeny pᖐevá០nᆰ v jílovitém vývoji s promᆰnlivým obsahem 

prachové a písაité frakce. Mocnost souvrství je znaაnᆰ promᆰnlivá. Lokálnᆰ 
dosahuje a០ 30 metrᛰ, místy vᘐak klesá na necelý metr. Hlavním horninovým 
typem jsou slabᆰ zpevnᆰné jílovce, obvykle písაité აi prachovité, s promᆰnlivým 
obsahem sideritu. Bývají ᘐedobílé a០ bé០ové, místy se v nich objevují zbytky 
zuhelnatᆰlých rostlin. V bazálních აástech souvrství jsou místy vyvinuty pískovce, 
obvykle jílovité,místy karbonatické. Mívají ᘐedobílou a០ ᘐedohnᆰdou barvu. 
 
• spodní písაito-jílovité vrstvy 

 
Tvoᖐí spodní oddíl uhlonosné série. V severních okrajových partiích pánve 

se vyskytují pouze útr០kovitᆰ, smᆰrem do centra pánve vᘐak jejich mocnost 
narᛰstá a០ na cca 50 m. Souvrství je tvoᖐeno pᖐevá០nᆰ polohami prachovitých 
ᘐedozelených jílovcᛰ, obklopujících nepravidelnᆰ rozptýlené vlo០ky jílovitého uhlí o 
promᆰnlivých mocnostech. 
 
• hlavní uhelná sloj 

 
Dosahuje nejvᆰtᘐích mocností v osní აásti synklinální deprese, která 

probíhá zhruba ve smᆰru ZSZ – VJV a to a០ 30 m.V severních výchozových 
partiích se mocnost sni០uje a០ na cca 10 metrᛰ i ménᆰ. Zájmovým územím 
probíhá pᖐechod mezi nerozᘐtᆰpenou slojí na severozápadᆰ, tvoᖐenou vertikálnᆰ 
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monotónním profilem s málo znatelnými pᖐechody mezi jednotlivými polohami 
tohoto vývoje a facií rozᘐtᆰpené sloje na jihovýchodᆰ. Ta je vertikálnᆰ 
charakterizovaná zᖐetelným rozdílem ve vývoji uhelných a neuhelných poloh. 
V uhelných polohách pᖐevládá xiliticko-detritické uhlí. V západní აásti území je 
uhelná sloj intenzivnᆰ hlubinnᆰ pᖐerubána doly Ludmila a Václav. 
 
 
3.2.1.2 Horniny nadlo០í uhelné sloje 
 
• nadlo០ní vrstvy 

 
Jako celek pᖐedstavuje nadlo០ní souvrství litologicky málo diferencovaný 

komplex jílovcᛰ (ve svrchních partiích lokálnᆰ a០ jílᛰ), liᘐících se navzájem 
obsahem prachové frakce a sideritu. Místnᆰ jsou vyvinuty polohy pelosideritu. 
Jílovce mají zpravidla ᘐedohnᆰdou barvu a tence deskovitou odluაnost. Styk 
s hlavní slojí tvoᖐí zpravidla a០ tᖐi metry mocná poloha pevných tmavohnᆰdých a០ 
ᘐedoაerných uhelných jílovcᛰ. 

Vlivy rozvᆰtrání jílovcᛰ se projevují do hloubek cca 20 metrᛰ pod pᛰvodním 
povrchem terénu (regelaაní zóna). Patrná je zejména limonitizace, zmᆰna barvy, 
konzistence atd.. 

Nadlo០ní vrstvy dosahují maximální mocnosti v centru pánve – cca 130 
metrᛰ. V západní აásti je komplex nadlo០ních jílᛰ z hlediska stability svahᛰ 
ovlivnᆰn hlubinnou tᆰ០bou dolu Václav. 
 
• kvartér 

 
Kvartérní pokryv je v zájmovém území pomᆰrnᆰ málo mocný a nevýrazný. 

V oblasti krystalinika pᖐeva០ují deluvia charakteru písაitých hlín a hlinitých pískᛰ 
s pᖐímᆰsí hrubᘐí frakce, v oblasti pánve pak jílovité hlíny a jíly promᆰnlivé 
konzistence. Ve východní აásti mocnost kvartéru smᆰrem do pánve klesá z 30 a០ 
na necelý 1 m. V západní აásti dosahuje mocnost kvartérních sedimentᛰ okolo  
1 m, v pánvi აiní obvyklá mocnost do tᖐí a០ აtyᖐ metrᛰ.  
 
 
3.2.1.3 Litologicky vyjímeაná tᆰlesa 
 

Jde o degradované jílovce a zejména anomální písაité sedimenty. 
 
• degradované jílovce 

 
Jde o horniny v nejsvrchnᆰjᘐích partiích zájmového území, tzv. regelaაní 

zónᆰ. Nadlo០ní sedimenty jsou posti០eny zvᆰtrávacími procesy do hloubek pᖐes  
20 m. S hloubkou jejich odolnost vᛰაi vᆰtrání stoupá. 

Jde o srovnání s ostatními horninami vykazují horniny regelaაní zóny 
ponᆰkud ni០ᘐí pevnost v prostém tlaku i smykovou pevnost a slabᆰ zvýᘐenou 
vlhkost a index plasticity. 

Jde o horniny s nejmenᘐí pevností, nejsnáze tᆰ០itelné, ale s náchylností 
k objemovým zmᆰnám a se sklonem k lepivosti.  
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• anomální písაité sedimenty 

 
Na lokalitᆰ Libouᘐ se vyskytuje anomální tᆰleso nazývané písაitým korytem 

u Bᖐezna. Jde o lineárnᆰ prota០ené tᆰleso JZ – SV smᆰru, délky nᆰkolika km, ᘐíᖐky 
do 300 m, აoაkovitého prᛰᖐezu. Zjevnᆰ jde o ᖐíაní paleokoryto. 
Z hlediska dobývání nepᖐedstavuje problém, místy vᘐak z აásti nahrazuje sloj. 
Rovnᆰ០ mᛰ០e nepᖐíznivᆰ ovlivnit stabilitu svahᛰ. 
 
 
3.2.2 Charakteristika hornin svrchního horizontu zájmového území 

z hlediska rekultivaაní vyu០itelnosti 
 

Na výsypky chomutovské oblasti jsou zakládány pᖐevá០nᆰ horniny 
nadlo០ního souvrství a souvrství hnᆰdouhelných slojí lomᛰ Merkur a Libouᘐ Dolᛰ 
Nástup Tuᘐimice. 

Ve vlastnostech skrývkových hornin obou lokalit nebyly shledány 
podstatnᆰjᘐí rozdíly. Zjiᘐtᆰné pedologické vlastnosti vzorkᛰ jsou dány celkovým 
charakterem sedimentᛰ skrývkových ᖐezᛰ a zpᛰsobem jejich vᆰtrání. 
Na lokalitách Dolᛰ Nástup Tuᘐimice pᖐevládají miocenní jíly a០ jílovce s rᛰzným 
obsahem jílových minerálᛰ. Jejich zastoupení აiní cca 85 % z celkového objemu 
nadlo០ních zemin /5/. Zbytek pᖐipadá na kvartérní sedimenty reprezentované 
zahlinᆰnými ᘐtᆰrkopískovými terasami, deluviemi krystalinika a nivními 
ulo០eninami. Vhodnost miocenních jílᛰ k rekultivaci je podmínᆰna jejich fyzikálními 
a mechanickými vlastnostmi. 
 
• horniny kvartéru (ornice, hlíny, spraᘐové hlíny) 

 
Na dolech Nástup Tuᘐimice jde zejména o ornici, jílovité hlíny, spraᘐové 

hlíny a ᘐtᆰrky. Ornice a spraᘐové hlíny jsou výbornᆰ vyu០itelné pro rekultivaაní 
úაely, tak០e dochází k jejich selektivní tᆰ០bᆰ. Vyskytují se pᖐi povrchu terénu a  
v I. skrývkovém ᖐezu. 
 
• terciérní ០luté jíly 

 
Objevují se pᖐedevᘐím pod kvartérním pokryvem v oblasti I. a 

II. skrývkového ᖐezu. .Jsou zpravidla homogenní, silnᆰ vazké a slité /5/. Vzhledem 
k extrémnᆰ nepᖐíznivým fyzikálním vlastnostem a vodnímu re០imu nejsou pro 
rekultivaაní vyu០ití vhodné. V jejich mineralogickém slo០ení pᖐevládá kaolinit, 
montmorillonit, kᖐemen a illit. Z hlediska chemismu jsou bezkarbonátové, pᛰdní 
reakce bývá slabᆰ alkalická a០ slabᆰ kyselá, sorpაní schopnost je zpravidla 
vysoká. Za nízký lze pova០ovat obsah fosforu, draslík bývá vᆰtᘐinou na úrovni 
hodnocení stᖐedního a obsah hoᖐაíku na úrovni obsahu vysokého. Ze zrnitostního 
hlediska je lze pova០ovat za extrémnᆰ jemnozrnné a tedy pro rekultivaაní úაely 
nevhodné. Jejich hydrofyzikální pᛰdní vlastnosti se nemᆰní ani po delᘐím období 
po ulo០ení na povrch výsypky. Vytváᖐejí trvale slitou pᛰdní strukturu s nepᖐíznivými 
infiltraაními schopnostmi.  
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• terciérní ᘐedé jíly a jílovce 

 
Objevují se pᖐedevᘐím pod kvartérním pokryvem v oblasti I. a II. 

skrývkového ᖐezu. Tvoᖐí hlavní slo០ku v heterogenních výsypkových smᆰsích na 
lokalitách DNT. Pᖐi vᆰtrání vytváᖐejí v povrchových vrstvách výsypkových tᆰles 
zpravidla lístkovité struktury. Jejich dalᘐí vᆰtrání je dáno minerálním slo០ením a 
povahou minerálních tmelᛰ. Pᖐi pᖐevaze sideritu dochází pᛰsobením vody 
k hydrolýze a oxidaci za vzniku hydroxidᛰ ០eleza, co០ se projevuje procesem 
hnᆰdnutí v povrchové vrstvᆰ výsypek a rychlejᘐím rozpadem hornin do lístkovitých 
struktur. Souაasnᆰ dochází k postupnému uvolᒀování pᖐijatelných ០ivin, co០ je 
z hlediska rekultivací pᖐíznivé. Vývoj fyzikálních vlastností rekultivovaných zemin 
závisí pᖐedevᘐím na rychlosti rozpadu lístkovité struktury. Ⴠasto hrozí intenzivní 
zhutnᆰní a výrazné sní០ení vodopropustnosti. 

Z hlediska chemismu jsou prakticky bezkarbonátové (obაas se objevuje 
pᖐímᆰs sideritu), pᛰdní reakce bývá slabᆰ alkalická a០ slabᆰ kyselá, sorpაní 
schopnost je zpravidla vysoká. Za nízký lze pova០ovat obsah fosforu, draslík bývá 
vᆰtᘐinou na úrovni hodnocení stᖐedního a obsah hoᖐაíku na úrovni obsahu 
vysokého. Ze zrnitostního hlediska je lze pova០ovat za spíᘐe jemnozrnné a pro 
rekultivaაní úაely vyu០itelné.  

Jak dokumentuje výᘐe uvedené hodnocení, skrývkové horniny lomᛰ Merkur 
a Libouᘐ jsou z hlediska mineralogického slo០ení a chemismus pro technickou 
rekultivaci velmi vhodné. Podstatné rozdíly existují v zrnitostním slo០ení. Zatímco 
horniny kvartéru a vᆰtᘐí აásti terciéru mají zrnitostní slo០ení výhodné, ០luté jíly se 
jeví jako extrémnᆰ jemnozrnné. 
 
 
3.2.3 Hydrogeologické pomᆰry území 
 

Podzemní vody zájmového území a jeho blízkého okolí jsou dosavadní 
lomovou tᆰ០bou uhlí výraznᆰ naruᘐeny. Toto naruᘐení prakticky zasáhlo podzemní 
vody od pᛰvodního terénu a០ po bázi uhelné sloje. Do sedimentárních kolektorᛰ 
v podlo០í uhelné sloje dosud nezasáhlo. Pᖐedchozí ploᘐnᆰ omezená hlubinná 
tᆰ០ba uhlí ovlivnila místnᆰ pᛰvodní re០im podzemních vod pouze v uhelné sloji. 
Její vliv byl pᖐevá០nᆰ zahlazen pozdᆰjᘐí tᆰ០bou lomovou. 

Do lomᛰ Merkur a Libouᘐ pᖐitéká pᖐevá០nᆰ podzemní voda z uhelné sloje 
(malá აást ze zbytku staᖐin bývalého hlubinného dolu Ludmila, vᆰtᘐí აást od 
severozápadu z prostoru severního výbᆰ០ku lomu Prunéᖐov, kde byla ponechána 
tektonicky intenzivnᆰ poruᘐená uhelná sloj). Ⴠást dᛰlních vod, které jsou 
v prᛰmᆰrném mno០ství 45 l.s-1 odvádᆰny do აistírny, pochází ze srá០ek. 

Dᛰlní voda má znaაnᆰ promᆰnlivé chemické slo០ení. Obvykle je kyselá 
(pH<5), s vysokým obsahem SO4

2- (1 500 mg.l-1), vysokou mineralizací  
(>3000 mg.l-1); vysoké jsou také obsahy Fe (3-5 mg.l-1) a Mn2+ (3-5 mg.l-1). 
Nerozpuᘐtᆰné látky dosahují a០ 40 mg.l-1). 

Tᆰ០bou Severního lomu a lomu Merkur je pᛰvodnᆰ propustné prostᖐedí 
uhelné sloje a kvartérních ᘐtᆰrkᛰ odtᆰ០eno a postupnᆰ smᆰrem k severu 
(pᖐevá០nᆰ v ji០ní აásti) zaplᒀováno nepropustným materiálem vnitᖐní výsypky. 

Lom Libouᘐ postupuje smᆰrem k severu. Vytᆰ០ený prostor je rovnᆰ០ 
zaplᒀován vnitᖐní výsypkou. 
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Ve vnitᖐních a vnᆰjᘐích výsypkách lomᛰ DNT tvoᖐených pᖐevá០nᆰ 
nepropustným materiálem nadlo០ních jílᛰ a v podᖐadném mno០ství chaoticky 
ulo០enými propustnými ᘐtᆰrkopísky byl zjiᘐtᆰn zcela omezený obᆰh vody pouze 
pod bází a na nᆰkterých okrajích výsypek i ve zbytcích uhelné sloje a kvartérních 
hlinách. Statický re០im podzemních vod se udr០uje na bázi vnᆰjᘐí výsypky Libouᘐ 
v prostoru bývalé obce Ⴠachovice. 
 
Zbytková jáma lomu DNT - Bᖐezno - Libouᘐ 

 
Podle souაasných znalostí se doporuაuje v maximální míᖐe vyu០ití pᖐevodu 

z nádr០e Pᖐíseაnice, a to v závislosti na odtokových pomᆰrech v povodí 
Pᖐíseაnického a Ⴠerného potoka a pᖐípadné doplnᆰní pᖐeაerpáváním z Ohᖐe 
(აerpací stanice Raᘐovice). Intenzita plnᆰní do 2 m3.s-1. 

Jakost vody pro zatápᆰní a vody v budoucím jezeᖐe DNT-Bᖐezno-Libouᘐ - 
odbᆰrný profil Ohᖐe, აerpací stanice Raᘐovice (ᖐíაní km 129,3), potoky Hutná, 
Haაka 
 

Jakost vody v Ohᖐi jako hlavním pᖐedpokládaném zdroji pro plnᆰní 
zbytkové jámy Libouᘐ (ჀS Raᘐovice, pᖐivadᆰა PPV) se podle výsledkᛰ sledování 
s.p. Povodí Ohᖐe v období 1998-1999 ve vᆰtᘐinᆰ ukazatelᛰ pohybovala na úrovni 
I. a០ II. tᖐídy აistoty podle ჀSN 75 7221. Do III. tᖐídy აistoty byly v tomto období 
zaᖐazeny ukazatele BSK, CHSKMn a celkový fosfor (jeho koncentrace kolísala 
mezi 30 - 260 µg/l).  
 

Jakost vody Hutné je podle výsledkᛰ sledování Povodí Ohᖐe v letech 1998 
- 1999 velmi kolísavá, rozsah hodnot jednotlivých ukazatelᛰ je znaაnᆰ. Hodnoty 
kvality vody se pro jednotlivé ukazatele pohybují v rozmezí I. a V. tᖐídy. Do IV. 
tᖐídy აistoty lze zaᖐadit ukazatele vápník a ០elezo, do V. tᖐídy konduktivitu, 
rozpuᘐtᆰné látky, mangan a sírany. V rozborech provedených ve VÚV T.G.M. 
v období 2000-2001 se kvalita vody Hutné pohybovala vᆰtᘐinou v I. a II. tᖐídᆰ, 
hodnoty na úrovni III. tᖐídy byly zjiᘐtᆰny trvale pro Cd, ojedinᆰle pro Hg. 
 

Jakost vody Haაky je podle výsledkᛰ sledování Povodí Ohᖐe v letech 
1998-1999 ve vᆰtᘐinᆰ ukazatelᛰ na úrovni II. tᖐídy. Na úrovni III. tᖐídy jakosti jsou 
hodnoty ukazatelᛰ BSK, CHSKCr, sírany, Zn, na úrovni IV. tᖐídy pak celkový fosfor 
(jeho koncentrace kolísají mezi 70 - 480 µg/l). Výsledky rozborᛰ VÚV T.G.M. 
v roce 2000 tomuto hodnocení odpovídají, v odbᆰru v únoru 2001 bylo kolísání 
kvality vody v jednotlivých ukazatelích vᆰtᘐí - I. a០ V. tᖐída. Na úrovni III. tᖐídy byly 
stanoveny ukazatele celkový fosfor, CHSKCr, Cd, Hg, Mn, Zn, na úrovni V. tᖐídy 
nerozpuᘐtᆰné látky (zvýᘐený odnos pᖐi vyᘐᘐím prᛰtoku). 
 

Jakost vody ve vᘐech tᆰchto zdrojích by se mᆰla k termínu plánovaného 
zatápᆰní jámy DNT - Bᖐezno - Libouᘐ v roce 2038 zlepᘐit, pᖐesnᆰjᘐí prognóza 
tohoto zlepᘐení by vᘐak v souაasné dobᆰ byla velmi problematická. Rozhodnutí o 
odbᆰrném profilu aj. bude mo០né (nutné) pᖐijmout v patᖐiაném pᖐedstihu pᖐed 
zahájením zatápᆰní. Podle souაasných znalostí pᖐi daném umístᆰní zbytkové jámy 
prakticky nepᖐicházejí v úvahu ០ádné reálné náhradní odbᆰrné profily. 
 
 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 23 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633 
Kapitola 3: Geologické, in០.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých oblastí 

 

3.2.4 Lo០iska zúrodnitelných hornin v zájmovém území 
 

Zúrodnitelné horniny vyu០itelné pro rekultivaci lokalit Dolᛰ Nástup Tuᘐimice 
se nacházejí výhradnᆰ v kvartérních vrstvách a jejich zásoby jsou oproti ostatním 
hodnoceným oblastem ponᆰkud ni០ᘐí.  

V následujícím textu jsou uvedeny hlavní zúrodnitelné horniny a pᖐíklady 
jejich úspᆰᘐného vyu០ití na lokalitách Dolᛰ Nástup Tuᘐimice.  
 
1. Ornice 

 
Ornice tvoᖐí v pᖐedpolí tᆰ០ebních lokality Libouᘐ zpravidla nespojité polohy o 

mocnosti 0,10 – 0,40 m, vyᘐᘐí mocnosti jsou spíᘐe vyjímeაné.  
Tato kategorie zúrodnitelných zemin pᖐedstavuje nejcennᆰjᘐí rekultivaაní 

aditivum kvartérního geologického pᛰvodu, které by mᆰlo být vyu០íváno výhradnᆰ 
pouze pro zemᆰdᆰlské rekultivaაní úაely. 

Ornice je zpravidla zrnitostnᆰ vyrovnaná, obsah frakce pod 0,01 mm se 
pohybuje v rozmezí 30% - 50%. Je pro ní charakteristické zastoupení kᖐemene, 
kaolinitu, illitu, stop ០ivce, kalcitu, ojedinᆰle montmorillonitu. Na lokalitách DNT je 
obsah montmorillonitu ponᆰkud zvýᘐený. Pro rekultivace lokalit Dolᛰ Nástup 
Tuᘐimice je v souაasnosti vyu០ívána výhradnᆰ ornice z pᖐedpolí dolu a vnᆰjᘐích 
výsypek. 
 
2. Spraᘐe a spraᘐové hlíny 

 
Spraᘐe a spraᘐové hlíny tvoᖐí nespojité polohy v pᖐedpolí dolu Libouᘐ. 

Polohy spraᘐí dosahují obvykle mocnosti cca 1 - 2 m. Jde o cenné rekultivaაní 
aditivum vyu០itelné zejména pᖐi lesnické rekultivaci. Pᖐi vyhledávání jejich 
akumulací nelze prakticky oddᆰlit spraᘐe od spraᘐových hlín.  

Spraᘐové hlíny tvoᖐí nejrozᘐíᖐenᆰjᘐí kategorii kvartérních pᛰdních substrátᛰ, 
která je v souაasné dobᆰ vyu០itelná pro potᖐeby lesnických rekultivací. Od pravých 
spraᘐí se liᘐí zejména ni០ᘐím obsahem CaCO3, zrnitostním slo០ením a 
zastoupením jílových minerálᛰ (pᖐeva០uje kaolinit). Texturálnᆰ tᆰ០ᘐí spraᘐové hlíny 
(pᖐeva០uje podíl jílovitých აástic) se vyznaაují ji០ nepᖐíznivými fyzikálními i 
hydrofyzikálními pᛰdními vlastnostmi. Ve vᆰtᘐinᆰ pᖐípadᛰ se jedná o zeminy 
jílovitohlinité, slabᆰ alkalické, slabᆰ vápnité (1-3% CaCO3), popᖐípadᆰ i zcela 
odvápnᆰné. Za nízký lze oznaაit obsah pᖐijatelného fosforu i organické hmoty. V 
zrnitostním slo០ení spraᘐí pᖐeva០uje podíl prachových აástic nad jílovitými. Pᛰdní 
reakce je slabᆰ alkalická, obsah CaCO3 se v០dy pohybuje nad 5%. Sorpაní 
schopnost horniny je stᖐední a០ vysoká v závislosti na výskytu jílových minerálᛰ. 
Pro spraᘐe je charakteristické zastoupení kᖐemene, kaolinitu, illitu, kalcitu a 
stopových obsahᛰ montmorillonitu. 

Vzhledem ke kvalitᆰ skrývaných jílovcᛰ lomu Libouᘐ jsou rekultivaაní aditiva 
vyu០ívána prakticky pouze pᖐi zemᆰdᆰlské rekultivaci. Pro lesnickou rekultivaci je 
obvykle postaაující vyu០ití kompostᛰ. Pro vylehაení extrémnᆰ jemnozrnných 
០lutých jílᛰ bylo pokusnᆰ vyu០ito elektrárenského popela.  
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3.2.5 Struაná geomechanická charakteristika hornin zájmového území 
 

Rozაlenᆰní území na stratigrafické kvazihomogenní celky vychází 
z geologické situace a zejména z geotechnického hodnocení ing. Dáni. Byl 
rozliᘐen kvartér, nadlo០ní vrstvy a neuhelné polohy v hlavní uhelné sloji. Oproti 
Dolu Bílina je geologie nadlo០í uhelné sloje podstatnᆰ jednoduᘐᘐí. Kromᆰ kvartéru 
je tvoᖐeno výhradnᆰ geologicky málo rozliᘐeným nadlo០ním souvrstvím 
(z geotechnického hlediska je nadlo០ní souvrství rozაlenᆰno na pᆰt horizontᛰ) . Na 
rozdíl od Dolu Bílina je vᘐak v tomto pᖐípadᆰ tᖐeba brát v úvahu neuhelné polohy 
v hlavní uhelné sloji. 

Následující text se zabývá popisem tᆰchto horizontᛰ. Je zde uvedena 
celková charakteristika horizontu, pevnosti v prostém tlaku, zastoupení hornin 
jednotlivých tᖐíd rozpojitelnosti a charakteristika pevných poloh. 
 
1. Kvartérní pokryv 

 
Kvartérní pokryv je v zájmovém území pomᆰrnᆰ málo mocný a nevýrazný. 

V oblasti krystalinika pᖐeva០ují deluvia charakteru písაitých hlín a hlinitých pískᛰ 
s pᖐímᆰsí hrubᘐí frakce, v oblasti pánve pak jílovité hlíny a jíly promᆰnlivé 
konzistence. Ve východní აásti mocnost kvartéru smᆰrem do pánve klesá z a០  
30 m na necelý jeden metr. V západní აásti dosahuje mocnost kvartérních 
sedimentᛰ v krystaliniku okolo 1 m, v pánvi აiní obvyklá mocnost do 3 a០ 4 m. 

Z hlediska rozpojitelnosti je v០dy ᖐazen do tᖐídy rozpojitelnosti A. Pᖐi tᆰ០bᆰ 
nezpᛰsobuje potí០e a proto pevnost v prostém tlaku není uvádᆰna. 
 
2. Monotónní svrchní nadlo០í  

 
Je souაástí nadlo០ního souvrství. Sedimenty jsou tvoᖐeny pᖐevá០nᆰ ᘐedými 

jílovci se slabou prachovitou pᖐímᆰsí. Významné je v nich zastoupení 
montmorillonitu. Regelaაní zóna zasahuje do hloubek cca pᖐes 20 m . Mocnost je 
velmi promᆰnlivá a roste od JV k SZ. Na SZ geotechnické oblasti 3 dosahuje a០ 
60 m. V geotechnické oblasti 1 se nevyskytuje. Horniny jsou náchylné 
k objemovým zmᆰnám a nalepování. 

Prᛰmᆰrná hodnota pevnosti v prostém tlaku აiní pro zájmový horizont 
0,67 MPa.Tᖐída rozpojitelnosti se pohybuje v rozmezí tᖐídy B. Vyskytují se zde 
ojedinᆰlé pevné polohy karbonatického typu. Jejich mocnost je zpravidla menᘐí 
ne០ 0,2 m. Nᆰkteré pevné polohy jsou korelovatelné i na vᆰtᘐí vzdálenosti. Pro 
tᆰ០bu nepᖐedstavují tyto polohy záva០nᆰjᘐí problém. Obecnᆰ jsou pevné polohy 
ᖐazeny do tᖐídy dobyvatelnosti a. 
 
3. Stᖐední nadlo០í 

 
Poloha je tvoᖐena ᘐedými a០ ᘐedohnᆰdými jílovci s mírnᆰ zvýᘐeným 

obsahem sideritu. Oproti svrchnímu nadlo០í je mírnᆰ zvýᘐený rovnᆰ០ obsah 
kᖐemene. Mocnost polohy je stálá. Prᛰmᆰrná hodnota pevnosti v prostém tlaku 
აiní pro zájmový horizont 0,90 – 1,0 MPa. Tᖐída rozpojitelnosti se pohybuje na 
hranici tᖐíd rozpojitelnosti B – C. Vyskytují se zde ojedinᆰlé pevné polohy 
karbonatického typu. Jejich mocnost je zpravidla menᘐí ne០ 0,2 m. Nᆰkteré pevné 
polohy jsou korelovatelné i na vᆰtᘐí vzdálenosti. Pro tᆰ០bu nepᖐedstavují tyto 
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polohy záva០nᆰjᘐí problém. Obecnᆰ jsou pevné polohy ᖐazeny do tᖐídy 
dobyvatelnosti a. 
 
4. Spodní nadlo០í 

 
Je tvoᖐeno ᘐedými jílovci a០ karbonatickými jílovci. S ohledem na tᆰ០bu jde 

o nejproblematiაtᆰjᘐí horizont.   
Prᛰmᆰrná hodnota pevnosti v prostém tlaku აiní pro zájmový horizont 1,30 

– 2,15 MPa. Tᖐída rozpojitelnosti se pohybuje v oblasti vyᘐᘐích hodnot tᖐídy 
rozpojitelnosti C, pᖐi bázi horizontu místy i D. Pᖐeva០ují pevné polohy 
karbonatického typu do 20 cm (tᖐída a), vyskytují se zde vᘐak i pevné polohy tᖐíd  
b – d. Pᖐi vᆰtᘐím zpevnᆰní bude tᖐeba vyu០ít trhací práce. 
 
5. Svrchní a spodní neuhelná poloha 

 
Horniny jsou charakteristické pestrým slo០ením, od jílovcᛰ s organickou 

pᖐímᆰsí pᖐes prachovité jílovce a០ po písაité jílovce a jílovité písky.Jejich 
zastoupení i mocnost stoupá od SZ, kde se vyskytují minimálnᆰ, po JV, kde je 
jejich vývoj jasnᆰ patrný. 

Pevné polohy pᖐeva០ují v centrální a០ JV აásti, jsou tvoᖐeny sideritem. 
Pᖐeva០uje mocnost do 0,2 metrᛰ, vyskytují se vᘐak i polohy s mocností a០  
0,7 metrᛰ. Vzorkᛰ z tᆰchto poloh byl odebrán malý poაet. Pᖐedpokládají se 
pevnosti v prostém tlaku kolem 2 MPa, tᖐída rozpojitelnosti C – D. 
 
6. Litologicky výjimeაná tᆰlesa   

 
Jde o degradované jílovce a zejména anomální písაité sedimenty.   

 
• degradované jílovce 

 
Jde o horniny v nejsvrchnᆰjᘐích partiích zájmového území, tzv.regelaაní 

zónᆰ. Nadlo០ní sedimenty jsou posti០eny zvᆰtrávacími procesy do hloubek pᖐes  
20 m. S hloubkou ulo០ení jejich odolnost vᛰაi vᆰtrání stoupá. 

Ve srovnání s ostatními horninami vykazují horniny regelaაní zóny ponᆰkud 
ni០ᘐí pevnost v prostém tlaku i smykovou pevnost a slabᆰ zvýᘐenou vlhkost a 
index plasticity. Jde o horniny s nejmenᘐí pevností, nejsnáze tᆰ០itelné, ale 
s náchylností k objemovým zmᆰnám a se sklonem k lepivosti. 
 
• anomální písაité sedimenty 

 
Na lokalitᆰ Libouᘐ se vyskytuje anomální tᆰleso nazývané písაitým korytem 

u Bᖐezna. Jde o lineárnᆰ prota០ené tᆰleso JZ – SV smᆰru, délky nᆰkolika km, ᘐíᖐky 
do 300 m, აoაkovitého prᛰᖐezu. Zjevnᆰ jde o ᖐíაní paleokoryto. 

Z hlediska dobývání nepᖐedstavuje problém, místy vᘐak z აásti nahrazuje 
sloj. Rovnᆰ០ mᛰ០e nepᖐíznivᆰ ovlivnit stabilitu svahᛰ. 
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3.2.6 Podrobná charakteristika jednotlivých dílაích oblastí  
 

Vlastní dᛰl Libouᘐ a jeho pᖐedpolí jsou dostateაnᆰ charakterizovány 
v pᖐedcházejícím textu. Tato kapitola se proto zamᆰᖐuje pᖐedevᘐím na hlavní 
výsypky oblasti. 
 
 
3.2.6.1 Hlavní výsypky Dolᛰ Nástup Tuᘐimice 
 

Tᆰ០ební lokalita Dolᛰ Nástup Tuᘐimice je v severoაeské pánvi z აasového 
hlediska nejmladᘐí novodobý lom. Hlavní výsypky oblasti jsou Merkur, Bᖐezno a 
Prunéᖐov. Místní výsypky jsou nasypány pᖐevá០nᆰ z ᘐedých jílᛰ, které jsou dobᖐe 
rekultivovatelné. 

Výsypka Merkur o výmᆰᖐe 800 ha se nachází mezi elektrárnou Tuᘐimice, 
mᆰstem Kadaní, obcí Prunéᖐovem a ji០ními svahy lomu Libouᘐ. Mírné svahy, 
vhodné výsypkové zeminy – to jsou pᖐedpoklady pro realizaci zemᆰdᆰlských 
rekultivací. Právᆰ na výsypce Merkur vznikl nejvᆰtᘐí areál ovocnáᖐských rekultivací 
o výmᆰᖐe 112 ha. Na zbývajících plochách zemᆰdᆰlské rekultivace hospodaᖐí 
ᘐkolní statek Zemᆰdᆰlské ᘐkoly Kadaᒀ. Na zemᆰdᆰlské rekultivace navazují 
plochy lesnických rekultivací, které jsou v rᛰzném stupni rozpracovanosti. 
V blízkosti mᆰsta Kadanᆰ je realizována lesnická rekultivace ve formᆰ 
pᖐímᆰstského parku, který slou០í obyvatelᛰm mᆰsta Kadanᆰ.  

Výsypka Bᖐezno o výmᆰᖐe 600 ha se nachází mezi nechranickou nádr០í, 
elektrárnou Tuᘐimice a svahy lomu Libouᘐ. Morfologie terénu upravené výsypky 
umo០ᒀovala ve vᆰtᘐí míᖐe pou០ít zemᆰdᆰlský zpᛰsob rekultivace. Blízká nádr០ 
Nechranice vytváᖐí vlhაí mikroklima, a tak i zde naᘐla svoje místo ovocnáᖐská 
rekultivace na výmᆰᖐe 50 ha. Na zbývající zemᆰdᆰlské rekultivaci o výmᆰᖐe  
220 ha, která je vedena v souაasné dobᆰ jako travní porost, byla s úspᆰchem 
vyzkouᘐena melioraაní metoda zlepᘐení fyzikální vlastnosti pᛰdy elektrárenským 
popelem. Pro sledování tohoto zpᛰsobu meliorace a rekultivace zde Výzkumný 
ústav rostlinné výroby Praha-Ruzynᆰ zalo០il pokusné plochy a zjiᘐᙐoval vliv 
rᛰzných dávek popelovin na rᛰzné druhy zemᆰdᆰlských plodin. Na zemᆰdᆰlské 
plochy navazují plochy rozpracovaných lesnických rekultivací na výmᆰᖐe 250 ha, 
kde na vhodných lokalitách na výmᆰᖐe cca 15 ha bylo provedeno zalesnᆰní bez 
terénních úprav. Vzniklá „výsypková pahorkatina“ je zajímavým zpestᖐením 
lesnických rekultivací. Cílové hodnotné dᖐeviny, zejména duby, jsou chránᆰny 
v oplocenkách, proto០e stavy zvᆰᖐe srstnaté jsou zde vysoké a tato forma ochrany 
sazenic je navzdory prvotním vysokým nákladᛰm po nᆰkolika letech vysoce 
efektivní.  

Výsypka Prunéᖐov o celkové výmᆰᖐe 250 ha je nejmladᘐí výsypkou oblasti. 
Z její výmᆰry je ji០ 100 ha rekultivace ukonაeno, pᖐevá០nᆰ zemᆰdᆰlským 
zpᛰsobem. Trvalé travní porosty opᆰt obhospodaᖐuje ᘀkolní statek Kadaᒀ, proto០e 
se výsypka nachází mezi Elektrárnou Prunéᖐov, obcí Prunéᖐov a výsypkou Merkur. 
Na této lokalitᆰ je vᆰtᘐí podíl lesnických rekultivací ne០ na ostatních výsypkách. 
Díky spolupráci s Elektrárnou Prunéᖐov jsou na území výsypek budovány skládky 
stabilizátu z odsíᖐení z EPRU. Po naplnᆰní skládek se na rekultivaci území budou 
podílet obᆰ spoleაnosti. Rozpracované lesnické rekultivace tyto plochy oddᆰlují od 
dokonაených zemᆰdᆰlských rekultivací. Výsypka je nasypána z ᘐedých jílᛰ, které 
jsou kvalitní rekultivaაní zeminou.  
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Rekultivaაní plocha Severní svahy lomu Merkur o výmᆰᖐe 150 ha se 
nachází pod obcí Málkov. Rekultivaაní úpravy jsou zde pojaty jako pᖐímᆰstská 
zeleᒀ s lesoparkovou úpravou. Svahy bývalého lomu Merkur jsou zalesnᆰny. 
Význam této lokality spoაívá v propojení komplexu rekultivací výsypek Bᖐezno, 
Merkur a Prunéᖐov s novým územím lomu Libouᘐ.  
 
 
3.3 Oblast Mostecké uhelné spoleაnosti 
 
3.3.1 Celková geologická situace zájmového území  
 

Zájmové území Mostecké uhelné spoleაnosti, a.s. spadá pᖐevá០nᆰ do 
mostecké აásti Severoაeské hnᆰdouhelné pánve. Z geologického hlediska jde o 
území velmi pestré a slo០ité. Od jihu se zde projevuje vyznívání vývoje ០atecké 
delty potlaაením uhelné sedimentace, od západu sem zasahuje charakteristický 
vývoj chomutovské აásti pánve a od severu ji០ mizí typický charakter pánevního 
komplexu Mostecka s jednotnou slojí. 

Oblast je ovlivnᆰna pᖐínosem pískᛰ v oblasti ០atecké delty a je pro ni 
charakteristický pᖐechod od jednotné sloje do vývoje s oddᆰlenou jednou slojí 
nebo tᖐemi a០ აtyᖐmi samostatnými uhelnými lávkami. To je dᛰsledkem 
vzájemného styku dvou odliᘐných sedimentaაních prostᖐedí vyᘐᘐího ᖐádu. Jde o 
prostᖐedí: 
 

a) jezerní – je charakterizované jednotným vývojem hnᆰdouhelné sloje 
 
b) jezernᆰ-deltové – je charakterizované rozᘐtᆰpením hnᆰdouhelné sloje 

lávky oddᆰlené jílovito-písაitým mezilo០ím. Intenzita rozᘐtᆰpení pᖐitom 
narᛰstá smᆰrem od severu k jihu a០ jihozápadu. Stejným smᆰrem klesá 
uhlonosnost komplexu sedimentᛰ severoაeské pánve. 

 
 
Stratigrafické აlenᆰní oblasti 
 

Z hlediska stratigrafického აlenᆰní jsou na území zastoupeny následující 
stratigrafické jednotky : 
 

• proterozouikum 
• permokarbon 
• svrchní kᖐída 
• terciér – neovulkanity 
• pánevní sedimenty 
• kvartér 

 
 

a) proterozoikum 
 

Zahrnuje nejstarᘐí metamorfované komplexy kruᘐnohorského krystalinika. 
Na povrch vystupuje na samotných svazích Kruᘐných hor severnᆰ od zájmového 
území. Horniny krystalinika pak pokraაují plynule k jihu a tvoᖐí vlastní dno 
Severoაeské hnᆰdouhelné pánve. 
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Pᖐevládající horninou jsou ortoruly, dále se vyskytují pararuly, svory a 
v menᘐí míᖐe chloritické bᖐidlice a dalᘐí metamorfity. 

Zakryté kruᘐnohorské krystalinikum v podlo០í pánve má mírnᆰ zvlnᆰný reliéf 
a vytváᖐí místní hᖐbety nebo prahy. Na povrchu bývá აasto posti០eno kaolinizací 
a០ do hloubky nᆰkolika desítek metrᛰ. 

 
 

b) permokarbon 
 

Na Mostecku je jeho výskyt vzácný. Líᒀské vrstvy o mocnosti nᆰkolika 
desítek metrᛰ byly zjiᘐtᆰny napᖐíklad vrtem VM 3. Typickými horninami jsou 
pískovce, აervené aleu-ropelity. 
 
 
c) svrchní kᖐída 
 

Svrchní kᖐída je zastoupena pᖐevá០nᆰ sedimenty moᖐského a v menᘐí míᖐe 
i sladkovodního pᛰvodu, které se vyskytují na vᆰtᘐí აásti území. Cenoman a 
spodní turon se vyskytují na jihu oblasti . Stᖐední turon je vyvinut v typickém vývoji 
mᆰkkých slínovcᛰ v mocnostech okolo 35 m. Svrchní turon se vyskytuje jen 
nepravidelnᆰ v místech chránᆰných pᖐed intenzivnᆰjᘐí denudací (Dolní Jiᖐetín, 
Souᘐ). Jsou tvoᖐeny jílovitými vápenci a pevnými slínovci. U Mostu se na ᖐadᆰ míst 
vyskytuje rovnᆰ០ coniak (Souᘐ). 

 
 

d) terciérní vulkanity 
 

Produkty tᖐetihorního vulkanismu v oblasti patᖐí do první neovulkanické fáze 
(období od stᖐedního neocenu do miocenu). Na povrch vystupují v ᖐadᆰ lokalit. 
Bᆰ០nᆰjᘐí jsou vulkanity bazického charakteru tvoᖐené pᖐedevᘐím bazalty, bazanity, 
leucitity a nefelinity. Ⴠasté jsou popeloviny (tufy a tufity). Neovulkanity se vyskytují 
hlavnᆰ na severozápadᆰ, kde jsou souაástí Jezersko-ryzelského hᖐbetu. 
Fonolitové horniny tvoᖐí morfologicky nápadná tᆰlesa (Hnᆰvín, ᘀiroký vrch atd.). 

 
 

e) terciérní pánevní sedimenty 
 

Neogenní sedimenty Severoაeské hnᆰdouhelné pánve pokrývají nejvᆰtᘐí 
აást území a jejich zachovaná mocnost se pohybuje od nᆰkolika metrᛰ a០ do  
500 m. 

V ᘐirᘐí oblasti zájmového území MUS, a.s. (zejména v oblasti ០atecké delty) 
lze neogenní sedimenty generelnᆰ rozაlenit na: 

 
- podlo០ní vrstvy 
- spodní písაitojílovité vrstvy 
- hlavní uhelná sloj 
- svrchní písაitojílovité vrstvy 
- nadlo០ní vrstvy 
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Podlo០ní vrstvy  
 
Nejsou rozᘐíᖐeny rovnomᆰrnᆰ, místy zcela chybí nebo je jejich mocnost 

velmi malá. Pᖐevládají bᆰlavé pelitické horniny, místy se vyskytují pestᖐe zbarvené 
polohy hornin pocházejících pᖐevá០nᆰ z kaolinicky zvᆰtralých neovulkanitᛰ. 
Charakteristický je pro tyto vrstvy výskyt sideritu. 
  
Spodní písაitojílovité vrstvy 

 
Pᖐedstavují komplex klastických, vᆰtᘐinou neuhelných sedimentᛰ 

usazených ᖐíაním tokem, který pᖐicházel z ័atecka. Jejich rozᘐíᖐení je velmi 
nerovnomᆰrné. V severní polovinᆰ oblasti zpravidla chybí a k východu rychle 
vykliᒀují. Mocnost se zvyᘐuje k západu, kde dosahuje postupnᆰ mocnost a០  
200 m. Jedná se vᆰtᘐinou o hrubozrnné nebo stᖐednᆰ zrnité písky a jílovce, აasté 
jsou i pískovce. 
 
Hlavní uhelná sloj 

 
Je v typickém tᖐílávkovém vývoji vyvinuta v oblasti dolu ჀSA, kde vᆰtᘐinou 

pᖐímo nasedá na podlo០ní vrstvy a dosahuje mocnosti cca 30 m. Smᆰrem k dolu 
Vrᘐany se postupnᆰ oddᆰluje svrchní a pak i spodní lávka. Mezislojové vrstvy jsou 
tvoᖐeny písაito-jílovými sedimenty ០atecké delty.  
 
Svrchní písაitojílovité vrstvy 

 
Jsou vyvinuty pᖐedevᘐím ve formᆰ jílᛰ a jílovcᛰ, místy písაitých. Obაas se 

vyskytují აoაky pískᛰ, místy zvodnᆰné (kuᖐavky). Vrstvy byly místy znaაnᆰ 
redukovány denudací. Jejich mocnost proto kolísá v ᘐirokém rozmezí 0 – 200 m.  
  
Nadlo០ní vrstvy 

 
Jsou tvoᖐeny pᖐevá០nᆰ jíly a jílovci. Jde vᆰtᘐinou o slabᆰ prachovité 

០lutohnᆰdé a០ ᘐedohnᆰdé jílovce. Objevují se v nich místy karbonatické pevné 
polohy. Jejich mocnost silnᆰ kolísá v závislosti na typu sedimentace. Na lokalitᆰ 
ჀSA tvoᖐí prakticky veᘐkeré skrývkové horniny, Na lomech Hrabák a ᘀverma je 
jejich mocnost podstatnᆰ menᘐí a místy zcela chybí.  
 
 
f) kvartér 

 
Kvartérní pokryvné útvary jsou rozᘐíᖐeny v malých mocnostech na velké 

აásti území. Pod ornicí se აasto vyskytují spraᘐe a spraᘐové hlíny. ᘀtᆰrky a 
ᘐtᆰrkopísky vytváᖐejí terasové stupnᆰ. Na úpatí Kruᘐných hor a znᆰlcových vrchᛰ 
se აasto vyskytují hrubé zahlinᆰné sutᆰ, jejich០ mocnost dosahuje místy nᆰkolik 
desítek metrᛰ. 
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Tektonické pomᆰry 
 
Hlavními tektonickými strukturami oblasti jsou stᖐezovský a litomᆰᖐický 

zlom. Ve vlastním dobývacím prostoru se vᘐak nijak významnᆰ neprojevují a jsou 
interpretovány pouze na základᆰ geofyzikálního výzkumu. 

Zlomové omezení postihuje spíᘐe starᘐí geologické jednotky vაetnᆰ 
vulkanitᛰ. Pánevní sedimenty vაetnᆰ uhelné sloje jsou zasti០eny nᆰkolika menᘐími 
zlomy (Eliᘐka,Quido). 

 
 
3.3.2  Charakteristika hornin svrchního horizontu zájmového území  

 z hlediska rekultivaაní vyu០itelnosti 
 

Na výsypky oblasti Mostecka byly zakládány skrývkové horniny lomu Most, 
lomu Vrᘐany, lomu Jan ᘀverma a lomu Ⴠeskoslovenské armády. 

Mezi skrývkovými horninami jednotlivých lokalit existují zásadní rozdíly. 
Sedimenty lomu Jan ᘀverma mají charakter písაito-jílovitých zemin a აásteაnᆰ ve 
svrchních partiích i spraᘐových hlín. Sedimenty lomu Most tvoᖐí jíly, písky, 
pískovce a spraᘐe. Sedimenty lomu Vrᘐany jsou opᆰt tvoᖐeny písაito-jílovitými 
zeminami,zatímco skrývkové horniny lomu Ⴠeskoslovenské armády tvoᖐí vᆰtᘐinou 
jíly a jílovce. 

Celkovᆰ lze vᆰtᘐinou horniny vyskytující se v povrchových horizontech 
výsypek Mostecka charakterizovat z hlediska rekultivaაní vyu០itelnosti jako 
pomᆰrnᆰ pᖐíznivé. Pᖐi plánování technické rekultivace je vᘐak tᖐeba posuzovat 
jednotlivé lokality zvláᘐᙐ. 

 
• horniny kvartéru (ornice, hlíny, spraᘐové hlíny) 

 
V oblasti MUS, a.s. jde zejména o hlíny a spraᘐové hlíny. Ty jsou výbornᆰ 

vyu០itelné pro rekultivaაní úაely, tak០e dochází k jejich selektivní tᆰ០bᆰ. Vyskytují 
se pᖐi povrchu terénu a v I. skrývkovém ᖐezu lomu Vrᘐany. Na dalᘐích lokalitách 
jsou ji០ vᆰtᘐinou odtᆰ០eny. 

 
• terciérní ០luté jíly 

 
Na lokalitách MUS nejsou აasté, vyskytují se prakticky výhradnᆰ v nadlo០í 

1. sloje na lomu Vrᘐany. Jsou zpravidla homogenní, silnᆰ vazké a slité. Vzhledem 
k extrémnᆰ nepᖐíznivým fyzikálním vlastnostem a vodnímu re០imu nejsou pro 
rekultivaაní vyu០ití vhodné. V jejich mineralogickém slo០ení pᖐevládá kaolinit, 
montmorillonit, kᖐemen a illit. Z hlediska chemismu jsou bezkarbonátové, pᛰdní 
reakce bývá slabᆰ alkalická a០ slabᆰ kyselá, sorpაní schopnost je zpravidla 
vysoká. Za nízký lze pova០ovat obsah fosforu, draslík bývá vᆰtᘐinou na úrovni 
hodnocení stᖐedního a obsah hoᖐაíku na úrovni obsahu vysokého. Ze zrnitostního 
hlediska je lze pova០ovat za extrémnᆰ jemnozrnné a tedy pro rekultivaაní úაely 
nevhodné. Jejich hydrofyzikální pᛰdní vlastnosti se nemᆰní ani po delᘐím období 
po ulo០ení na povrch výsypky. Vytváᖐejí trvale slitou pᛰdní strukturu s nepᖐíznivými 
infiltraაními schopnostmi.  
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• terciérní ᘐedé jíly a jílovce 
 
Na lokalitách MUS jsou აasté. Jde o výraznᆰ pᖐevládající horninu ve 

skrývkových ᖐezech lomu ჀSA, hojné byly i v oblasti lomu Most. Díky tomu tvoᖐí 
významnou slo០ku v heterogenních výsypkových smᆰsích na lokalitách MUS. Pᖐi 
vᆰtrání vytváᖐejí tyto horniny v povrchových vrstvách výsypkových tᆰles zpravidla 
lístkovité struktury. Jejich dalᘐí vᆰtrání je dáno minerálním slo០ením a povahou 
minerálních tmelᛰ. Pᖐi pᖐevaze sideritu dochází pᛰsobením vody k hydrolýze a 
oxidaci za vzniku hydroxidᛰ ០eleza, co០ se projevuje procesem hnᆰdnutí 
v povrchové vrstvᆰ výsypek a rychlejᘐím rozpadem hornin do lístkovitých struktur. 
Souაasnᆰ dochází k postupnému uvolᒀování pᖐístupných ០ivin, co០ je z hlediska 
rekultivací pᖐíznivé. Vývoj fyzikálních vlastností rekultivovaných zemin závisí 
pᖐedevᘐím na rychlosti rozpadu lístkovité struktury. Ⴠasto hrozí intenzivní zhutnᆰní 
a výrazné sní០ení vodopropustnosti. 

Z hlediska chemismu jsou prakticky bezkarbonátové (obაas se objevuje 
pᖐímᆰs sideritu), pᛰdní reakce bývá slabᆰ alkalická a០ slabᆰ kyselá, sorpაní 
schopnost je zpravidla vysoká. Za nízký lze pova០ovat obsah fosforu, draslík bývá 
vᆰtᘐinou na úrovni hodnocení stᖐedního a obsah hoᖐაíku na úrovni obsahu 
vysokého. Ze zrnitostního hlediska je lze pova០ovat za spíᘐe jemnozrnné a pro 
rekultivaაní úაely vyu០itelné.  

 
• písky 

 
Jejich zdrojem jsou აetné píseაné აoაky svrchního mezilo០í lomu Vrᘐany. 

Jsou zde pomᆰrnᆰ hojné. Z hlediska fyzikálních i chemických vlastností mohou být 
znaაnᆰ heterogenní, აasto obsahují i znaაný podíl jílovitých pᖐímᆰsí. V pᖐípadᆰ 
obsahu výraznᆰjᘐího podílu prachových აástic jde o kuᖐavkové písky, které mají 
extrémnᆰ nepᖐíznivé hydrofyzikální pᛰdní vlastnosti. Zabarvení písku v pᛰvodním 
stavu bývá znaაnᆰ promᆰnlivé. V minerálním slo០ení výraznᆰ pᖐevládá kᖐemen. 
Mají velmi nízký obsah pᖐijatelných ០ivin, velmi nízkou sorpაní schopnost pᛰdy, 
jsou bezkarbonátové a ve vᆰtᘐinᆰ pᖐípadᛰ neobsahují toxické pᖐímᆰsi. Pᛰdní 
reakce mᛰ០e být neutrální a០ silnᆰ kyselá (v pᖐípadᆰ poloh vyskytujících se nad 
uhelnou slojí). 
 
• fytotoxické zeminy 

 
Na lokalitách MUS jsou pomᆰrnᆰ vzácné. Jde o horniny slojového souvrství. 

Na lomu Vrᘐany se vyskytují zejména ve spodním mezilo០í. Ve vᆰtᘐinᆰ pᖐípadᛰ se 
jedná o heterogenní smᆰs hornin texturálnᆰ lehაích písაitohlinitých a០ písაitých s 
pᖐímᆰsí porcelanitᛰ a s vysokým podílem uhelné hmoty, limonitizovaného 
pískovce, pyritu, a místy i sideritu. Vyznaაují se nízkým obsahem pᖐijatelných ០ivin 
(fosfor, draslík) a silnᆰ kyselou pᛰdní reakcí. Vᆰtrání zastoupených uhelných 
pᖐímᆰsí podmiᒀuje jejich extrémnᆰ nepᖐíznivé hydrofyzikální pᛰdní vlastnosti i 
chemické vlastnosti. 
 
 
3.3.3 Hydrogeologická situace 
 

Pᛰvodní (pᖐírodní) re០im podzemních vod zájmového území byl od poloviny 
19.století postupnᆰ mᆰnᆰn nejprve hlubinnou tᆰ០bou uhlí. Od západu to byly 
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z významnᆰjᘐích dolᛰ doly Bᆰta v Okoᖐínᆰ a Lobkowitz v Novém Sedle. Dᛰl M. 
Konᆰv (pᛰvodnᆰ Grohmann) tᆰ០il v prostoru bývalých obcí Kundratice a Dᖐínov. 
Ji០nᆰ od nᆰj tᆰ០ily doly Fortuna a Saxonie v Tᖐebuᘐicích a Washington 
v Komoᖐanech. Dále na východ tᆰ០ily doly Zd. Nejedlý (pᛰv. Quido), Humboldt, 
Vrbenský, Kolumbus, Centrum a Rudý Sever (Kní០e nebes). ᖀada dalᘐích 
hlubinných dolᛰ tᆰ០ila uhlí v prostoru dále na východ - v centrální აásti pánve. 

Tato hlubinná tᆰ០ba pokryla ji០ koncem 19. století prakticky celou plochu 
zájmového území. V uhelné sloji vytvoᖐila spojitý systém dᛰlních dᆰl, který sní០il 
hladinu slojových podzemních vod v celém zájmovém území (vაetnᆰ jeho okolí), 
umo០nil rychlý obᆰh slojových vod a výraznᆰ zvᆰtᘐil jejich mno០ství. 

Hlubinná tᆰ០ba uhlí mᆰla výrazný vliv také na podzemní vody kvartéru. 
V dᛰsledku poklesᛰ povrchu terénu nad hlubinnou tᆰ០bou doᘐlo k vzestupu 
hladiny mᆰlkých podzemních vod a ke vzniku rozsáhlých podmáაených ploch. 
V partiích, kde se tᆰ០ilo jen nᆰkolik desítek metrᛰ pod povrchem, se nad 
zavalenými komorami vytváᖐely propadliny - pinky. 

Do významnᆰ zmᆰnᆰného re០imu podzemních vod uhelné sloje a kvartéru 
zasáhla lomová tᆰ០ba uhlí - DJᘀ, VჀSA, OM a Vrbenský. Tyto lomy dále 
zvýraznily úაinek tᆰ០by uhlí na DJᘀ a VჀSA pᖐed pᖐítoky podzemních vod si 
kromᆰ toho vy០ádala zásahy do zvodnᆰných kolektorᛰ v podlo០í uhelné sloje, 
v mezilo០í uhelných lávek rozdᆰlené uhelné sloje a místy i v terciérním a 
kvartérním nadlo០í. 

Hlavní vliv lomové tᆰ០by uhlí na podzemní vody spoაíval v odtᆰ០ení 
propustného prostᖐedí hlubinnᆰ pᖐerubané uhelné sloje a kvartérních ᘐtᆰrkopískᛰ. 
Vytᆰ០ený prostor je s velkým აasovým odstupem zaplᒀován vnitᖐní výsypkou (DJᘀ 
a VჀSA); zbytková jáma lomu Vrbenský je po zasypání rekultivována jako vodní 
nádr០, zasypávání zbytkové jámy lomu Obráncᛰ míru probíhá. Tᆰlesa výsypek 
jsou pᖐevá០nᆰ tvoᖐena jílovým a jílovcovým materiálem. Po jejich konsolidaci 
v nich nedochází ke vzniku spojitého zvodnᆰného prostᖐedí. Výjimku tvoᖐí báze 
vnitᖐních výsypek na zbytkovém uhlí a báze vnᆰjᘐích výsypek na vᆰtᘐinou hlubinnᆰ 
podrubaných kvartérních ᘐtᆰrkopíscích. Místní, izolované zvodnᆰní uvnitᖐ 
výsypkových tᆰles mᛰ០e vzniknout pouze v partiích tvoᖐených propustným 
materiálem (ᘐtᆰrkopísky, písky apod.). 

Zajiᘐtᆰní tᆰ០by uhlí na DJᘀ si po prᛰsacích podzemní vody podlo០ních 
pískᛰ na dno lomu vy០ádalo sní០it jejich piezometrickou úroveᒀ pod dno lomu. 
K tomuto úაelu byla podél západního okraje lomu zᖐízena bariéra odvodᒀovacích 
vrtᛰ, která zahájila აinnost v roce 1968 a skonაila ji 31. 3. 1993. V tomto období 
bylo vyაerpáno pᖐes 80 mil. m3 podzemní vody (v roce 1992 v prᛰmᆰru 160 l.s-1). 
V pᖐedpolí postupujícího DJᘀ je od roku 1982 do souაasné doby v აinnosti 
jihozápadní bariéra. Z jejích vrtᛰ se აerpá 50-80 l.s-1. 

Cca 15 % აerpané vody tvoᖐí pᖐítoky z mezilo០ních pískᛰ a uhelných slojí. 
Uvnitᖐ lomu je zachycována dᛰlní voda. Pochází z atmosférických srá០ek 

spadlých v povodí lomu, z mezilo០ních pískᛰ a uhelných slojí. Dᛰlní voda je 
svádᆰna do jímky a pomocí აerpací stanice na dnᆰ lomu se აerpá do jímky hlavní 
აerpací stanice a dále pᖐes úpravnu dᛰlních vod DÚK do ᖐeky Bíliny. V roce 1992 
dosáhlo mno០ství dᛰlních vod prᛰmᆰrné vydatnosti 16 l.s-1. 

Zajiᘐtᆰní tᆰ០by uhlí a stability svahᛰ na VჀSA si vy០ádalo ᖐadu opatᖐení 
zamᆰᖐených na sní០ení pᖐítokᛰ podzemních vod do lomu. podél boაního svahu 
lomu byla zᖐízena západní bariéra VჀSA tvoᖐená აerpacími odvodᒀovacími vrty. 
V souაasné dobᆰ, kdy vydatnost აerpání 3 vrtᛰ poklesla na 1 l.s-1 a dalᘐí vrty se 
neprovozují, byl jejich provoz zastaven. Pᖐítoky mᆰlkých podzemních vod do lomu 
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od západu byly pᛰvodnᆰ výraznᆰ omezeny 1 100 m dlouhou tᆰsnicí stᆰnou (z toho 
800 m jílocementovou). Její funkce byla znehodnocena v severní აásti sesuvem. 
Pᖐítoky z údolí Vesnického potoka mᆰly spoleაnᆰ s podzemní vodou podlo០ních 
pískᛰ zachytit odvodᒀovací varty severozápadní bariéry VჀSA (v აinnosti 1982 - 
1988). Po zᖐízení podzemní tᆰsnicí stᆰny napᖐíა údolím Vesnického potoka (1988) 
bylo აerpání z vrtᛰ severozápadní bariéry zastaveno. Pᖐíle០itostnᆰ se აerpá 
z nᆰkterých novᆰ vybudovaných vrtᛰ. 

Pro zachycení pᖐítokᛰ povrchové vody ze srá០ek a omezení jejich dotace 
do kvartérních ᘐtᆰrkopískᛰ je na západ od lomu vybudován systém odvodᒀovacích 
gravitaაních pᖐíkopᛰ A, B, C. Jejich voda je svedena k აerpacím stanicím 
Kundratice a Vysoká Pec (3-4 l.s-1) a აerpána do náhradního koryta pᖐivadᆰაe 
Ohᖐe - Bílina. Funkაnost dalᘐích odvodᒀovacích pᖐíkopᛰ (H, D) v severní აásti 
lomu byla znehodnocena sesuvy. K ochranᆰ severovýchodního okraje lomu slou០í 
odvodᒀovací pᖐíkop E zaústᆰný do vodní nádr០e Ⴠernice a tᆰsnicí podzemní stᆰna 
v údolí ᘀramnického potoka. 
K zachycení povrchových, mᆰlkých podzemních vod a odvádᆰní vod აerpaných 
z jámy VI a prostoru bývalé Dᖐínovské nádr០e slou០í „obtokový“ pᖐíkop vedoucí 
podél silnice z Albrechtic do Komoᖐan. Zaústᆰn je do starého koryta ᖐeky Bíliny. 

Mᆰlká podzemní voda proniklá do lomu a srá០kové vody ze skrývkových 
ᖐezᛰ jsou svádᆰny k pomocným აerpacím stanicím a od nich აerpány k nejbli០ᘐím 
vodním tokᛰm nebo ke svodovým vrtᛰm, zaústᆰným do staᖐin v uhelné sloji. 

Na dnᆰ lomu se dᛰlní voda svádí k pomocným აerpacím stanicím a od nich 
do hlavní აerpací stanice, umístᆰné v otoაném bodᆰ VჀSA a z ní do úpravny 
dᛰlních vod (ÚDV) v mno០ství 25 l.s-1)) (1992). 

Staᖐinová voda je აerpána z jámy VI u Albrechtic v mno០ství 12 l.s-1 (1992). 
Z krystalinika je აerpána podzemní voda ze ᘐtoly Jezerka (0,75 l.s-1) a jámy 

Jezeᖐí (0,7 l.s-1). Zálo០ní místo pro აerpání vody z krystalinika je jáma OM, která 
pᛰvodnᆰ mᆰla slou០it jako úvodní báᒀské dílo hlubinného odvodᒀovacího objektu 
pod albrechtickou depresí. 

Vnitᖐní výsypka VჀSA byla na bázi odvodᒀována systémem gravitaაních 
drená០í do deprese v uhelné sloji. Po zasypání deprese byla voda აerpána 
podzemní აerpací stanicí pod výsypkou a odvádᆰna ᘐtolou k hlavní აerpací 
stanici. V souაasné dobᆰ je ústí ᘐtoly zasypáno a z báze vnitᖐní výsypky ០ádná 
voda nevytéká. 

Lom Obráncᛰ míru skonაil tᆰ០bu v roce 1985. Jeho zbytková jáma se 
v souაasné dobᆰ dosypává - její plánovaný povrch má dosáhnout kóty +252 m. 
Pᖐed zaაátkem sypání byla ze dna lomu vyhloubena smᆰrem do uhelného pilíᖐe 
na západ odvodᒀovací ᘐtola. Do ᘐtoly je zaústᆰn drená០ní systém, vybudovaný na 
bázi výsypky. Voda ze ᘐtoly je აerpána vrty, vyhloubenými ze tᖐetího skrývkového 
ᖐezu, v celkovém mno០ství 5,6 l.s-1 (1992) a odvádᆰna k აerpací stanici K 28. 

Báze vnitᖐní výsypky v prostoru výjezdu zlomu je odvodᒀována vrtem OM 2. 
Ⴠerpá se z nᆰj 12 l.s-1 vody, která je odvádᆰna k აerpací stanici K 28 a odtud do 
zbytkového koryta ᖐeky Bíliny. 

Pᖐítoky mᆰlkých podzemních vod jsou zachycovány na svrchních 
skrývkových ᖐezech pomocnými აerpacími stanicemi. K zachycení povrchových a 
mᆰlkých podzemních vod slou០í აerpací stanice A. V roce 1992 z ní byly აerpány 
prᛰmᆰrnᆰ 2 l.s-1 vody, která byla odvádᆰna do Bezejmenného potoka. 

Vnᆰjᘐí výsypky DÚK ovlivnily výrazným zpᛰsobem pouze mᆰlké podzemní 
vody kvartérních ᘐtᆰrkopískᛰ, a to jejich pᖐekrytím, vᆰtᘐinou nepropustným 
materiálem. Tím doᘐlo k zastavení infiltrace srá០kových vod do jejich pᛰvodního 
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povrchu. Podél okrajᛰ výsypek v hlubinnᆰ podrubaném terénu a tam, kde okraj 
výsypek ztí០il nebo znemo០nil odtok povrchových a mᆰlkých podzemních vod, 
vznikly podmáაené, zamokᖐené úseky. Tᆰlesa vnᆰjᘐích výsypek jsou vᆰtᘐinou 
tvoᖐena nepropustným konsolidovaným materiálem. Zcela omezený obᆰh 
výsypkových vod mohl vzniknout pouze v místech tvoᖐených propustným 
materiálem. Lokální akumulace vod se vyskytují na starᘐích výsypkách 
s neupraveným povrchem. Jsou tvoᖐeny srá០kovými vodami, spadlými 
v podpovodí tᆰchto akumulací. 

Hydrogeologicky nejkomplikovanᆰjᘐí je dosud provozovaná Rᛰ០odolská 
výsypka. Je zalo០ena na neodvodnᆰném, zamokᖐeném, hlubinnᆰ podrubaném 
terénu na 3-8 m mocné vrstvᆰ ve spodní აásti zvodnᆰných ᘐtᆰrkopískᛰ, kterými 
proudí mᆰlká podzemní voda od úpatí Kruᘐných hor smᆰrem do pánve. Okolí 
výsypky je témᆰᖐ po celém obvodu podmáაeno a musí být odvodᒀováno 
gravitaაními pᖐíkopy a აerpacími stanicemi. Na povrchu výsypky jsou lokální 
akumulace srá០kové vody. Výsypka je postupnᆰ rekultivována. 

Rovnᆰ០ Hornojiᖐetínská výsypka je zalo០ena na hlubinnᆰ podrubaném, 
podmáაeném a pᖐedem neodvodnᆰném terénu. Povrch výsypky je lesnicky 
rekultivován. Pᖐi severním okraji výsypky je nᆰkolik vodních akumulací, z nich០ je 
voda odvádᆰna do potoka Loupnice a do nádr០e Vítᆰz. Rovnᆰ០ prostor pᖐi 
jihozápadním a jihovýchodním okraji výsypky je podmáაen. Kromᆰ okrajᛰ zakrývá 
tᆰleso výsypky pᛰvodní podmáაení povrchu, vyvolané dᖐívᆰjᘐí hlubinnou tᆰ០bou. 

Kopistská výsypka je zalo០ena na hlubinnᆰ podrubaném, podmáაeném 
terénu v ᘐirᘐím prostoru pᛰvodního koryta ᖐeky Bíliny, která v souაasné dobᆰ 
protéká z vᆰtᘐí აásti po jejím obvodu. Povrch této výsypky je definitivnᆰ upraven 
lesnickou rekultivací. Na nerovném povrchu se vytvoᖐilo nᆰkolik vodních 
akumulací. Tᆰleso výsypky zahlazuje vᆰtᘐinu negativních následkᛰ hlubinné tᆰ០by 
na povrch terénu. Z pᛰvodního rozsáhlého podmáაeného území zᛰstaly pouze 
zamokᖐené úseky podél nového koryta ᖐeky Bíliny na západním okraji výsypky. 

Výsypka Vrbenský vznikla zasypáním zbytkové jámy stejnojmenného lomu. 
V souაasné dobᆰ je na ní umístᆰna rekreaაní vodní nádr០ a autodrom. Ostatní 
plocha výsypky je lesnicky rekultivována a mᛰ០e slou០it jako pᖐíklad likvidace 
následkᛰ hornické აinnosti a funkაního zaაlenᆰní do okolního ekosystému. 

Velebudická výsypka byla zalo០ena pᖐevá០nᆰ na rostlém terénu, tvoᖐeném 
nepropustnými vulkanickými horninami a témᆰᖐ nepropustnými aluviálními náplavy 
potokᛰ a ᖐeky Srpiny. Ⴠást podkladu výsypky tvoᖐí zbytková jáma lomu Marianna. 
Do výsypky byly zakládány zeminy z DJᘀ - vᆰtᘐinou jíly, v menᘐím mno០ství 
jemnozrnné písky. Pᛰvodní hydrogeologické pomᆰry byly výsypkou ovlivnᆰny jen 
nepatrnᆰ. 
 
 
ZBYTKOVÁ JÁMA LOMU MOST-LE័ÁKY 
 

Souvislostmi zatopení zbytkové jámy lomu Most-Le០áky se zabývala ᖐada 
podkladových prací, které sledovaly nᆰkolik technických variant, zejména 
z hlediska zdrojᛰ, vyu០itelných pro napouᘐtᆰní jámy, a to jak z pohledu mno០ství 
vody, tak její jakosti. 

ᖀeᘐení zatápᆰní na lokalitᆰ Most-Le០áky poslou០í podle pᖐedpokladᛰ i jako 
mo០nost ovᆰᖐení celého procesu dotace vody za nezbytné spoluúაasti správce 
povodí a hlavních odbᆰratelᛰ i pro zatápᆰní dalᘐích zbytkových jam. 
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Dᖐívᆰjᘐí práce stanovily ze sledovaných variant jako optimální ᖐeᘐení 
zatápᆰní zbytkové jámy lomu Le០áky - vytvoᖐení neprᛰtoაného jezera s hladinou 
cca 30 m pod úrovní okolního terénu na kótᆰ 199,0 m n.m. Tato úroveᒀ pak 
pᖐedstavuje následující základní parametry jezera Le០áky: 
 

zatopená plocha 311,1 ha 
objem vody 68,9 mil. m3 

maximální hloubka 75,0 m 
 

 Zbytková jáma lomu bude zatopena na kótu 199 m n. m., co០ je prᛰmᆰrná 
kóta rovnová០ného stavu mezi pᖐítoky z podpovodí a deᘐᙐovými srá០kami na 
jedné stranᆰ a výparem z volné hladiny jezera na stranᆰ druhé. Ve zcela 
extrémních pᖐípadech (zvláᘐtᆰ „suchá“ a „mokrá“ období let აi mᆰsícᛰ v roce) 
mᛰ០e vᘐak docházet ke kolísání hladiny ᖐádovᆰ v desítkách centimetrᛰ. Pro tyto 
pᖐípady bude tᖐeba zajistit doplᒀování აi odაerpávání vody jezera. Napouᘐtᆰní 
zbytkové jámy je pᖐedpokládáno ze tᖐí samostatných zdrojᛰ, v úzké vazbᆰ na 
2. stavbu tᆰsnᆰní dna jezera. Voda bude pᖐivedena z Prᛰmyslového vodovodu 
Nechranice (PVN) a pᖐivadᆰაi z აerpacích stanic Mariánské Radაice Dolu 
Kohinoor II (MR 1) a Libkovice Doly Bílina (LB), აerpajících dᛰlní vody. Celkový 
objem vody v jezeᖐe 68,9 mil. m3 bude zajiᘐᙐován: 
 

• odbᆰrem z PVN v mno០ství 52,4 mil. m3. Toto mno០ství je bilanაnᆰ 
zajiᘐtᆰno hydrologickým potenciálem ᖐeky Ohᖐe, 

• pᖐivedením აerpaných dᛰlních vod v mno០ství 15,55 mil. m3  z აerpacích 
stanic MR 1 a LB. Tyto vody jsou v souაasné dobᆰ vypouᘐtᆰny do pᖐelo០ky 
Radაického a Kláᘐtereckého potoka. Povodí Ohᖐe, s.p. s tᆰmito vodami 
bilanაnᆰ nepoაítá a lze je beze zbytku vyu០ít pro zatápᆰní zbytkové jámy 
lomu, 

• vlastními dᛰlními vodami z povodí zbytkové jámy v mno០ství 0,95 mil. m3. 
 
Jezero bude mít po napuᘐtᆰní plochu 311,1 ha s maximální hloubkou  75 m. 
 
ZBYTKOVÁ JÁMA LOMU ჀSA 
 

Za souაasných znalostí se doporuაuje vyu០ívat pᖐi zatápᆰní jámy i pᖐevod 
vody z nádr០e Fláje a se zᖐetelem na polohové souvislosti uvá០it i mo០nost 
pᖐevodu vody z nádr០e Pᖐíseაnice. Odbᆰr vody pro zatápᆰní se doporuაuje ᖐeᘐit 
celoroაnᆰ ve vodnᆰjᘐích obdobích, s nezbytným doplnᆰním pᖐeაerpáváním z Ohᖐe 
prostᖐednictvím ჀS Raᘐovice a pᖐivadᆰაe PPV, intenzitou plnᆰní ~ 3 a០ 4 m3.s-1, 
popᖐ. pᖐísluᘐnᆰ menᘐí a blí០il se napᖐ. tzv. „optimální“ variantᆰ. 
 
Pᖐedpokládaný re០im udr០ování setrvalé úrovnᆰ hladiny v dᛰlním jezeᖐe 

 
Návrhová úroveᒀ hladiny dᛰlního jezera byla v aktuálních plánech a. s. 

MUS stanovena u tzv. „hluboké“ varianty na 230 m n.m. a u „optimální“ varianty na 
180 m n.m. Vodu do jezera lze v obou pᖐípadech doplᒀovat gravitaაnᆰ z profilu 
v km 65,38 staniაení ᖐeky Bíliny. „Optimální“ varianta vᘐak nemá gravitaაní 
recipient povrchové vody. Z hydrologické analýzy a z modelování vzestupu úrovnᆰ 
hladin podzemních vod vyplynulo, ០e pᖐítok povrchových vod z orografického 
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povodí a infiltrace podzemních vod z hydrologického povodí budoucího jezera by 
byl podstatnᆰ vᆰtᘐí ne០ ztráty výparem a ០e by tak hladiny na úrovni 180 m n.m. 
musela být udr០ována odაerpáváním pᖐebyteაných vod do recipientu. 

V pᖐípadᆰ „hluboké“ varianty lze zᖐejmᆰ nevelkým upᖐesnᆰním hladin 
v budoucím jezeᖐe a v dostupném profilu ᖐeky Bíliny jako nejbli០ᘐím recipientu 
dosáhnout gravitaაního odvádᆰní pᖐebyteაné vody z jezera. Proto០e hluboká 
varianta je pᖐíznivᆰjᘐí i z mnoha environmentálních dᛰvodᛰ, volba „optimální“ 
varianty by musela být zvláᘐᙐ zdᛰvodnᆰna napᖐ. ekonomickými pᖐínosy. 
 
Jakost vody pro zatápᆰní a vody v jezeᖐe ჀSA - odbᆰrný profil Bílina,  
ᖐíაní km 65,38 

 
Jakost vody hlavního pᖐedpokládaného zdroje pro plnᆰní zbytkové jámy 

ჀSA (Bílina, ᖐ. km 65,4) se podle rozborᛰ Povodí Ohᖐe v období 1998 - 1999 ve 
vᆰtᘐinᆰ ukazatelᛰ pohybovala na úrovni II. a III. tᖐídy. Ve IV. tᖐídᆰ byly hodnoceny 
ukazatele amoniakální dusík, celkový fosfor (90 - 840 µg/l) a AOX. Vyᘐᘐí zatí០ení 
organickými látkami pak indikuje hodnota saprobity biosestonu, která je na hranici 
ß - α mesosaprobity. 

Podle rozborᛰ VÚV T.G.M. pᖐekraაují zjiᘐtᆰné hodnoty maximální povolené 
limity pro ostatní povrchové vody v ukazatelích dusitany, celkový fosfor, 
mikrobiologické ukazatele. Do III. tᖐídy jsou ᖐazeny ukazatele BSK, Fe, do IV. tᖐídy 
celkový fosfor (171 a០ 670 µg/l), fekální (termotolerantní) bakterie a do V. tᖐídy 
fekální streptokoky. Po០adavky naᖐízení vlády ა. 82/1999 Sb. na limity pro ostatní 
povrchové vody jsou pᖐekraაovány v ukazatelích dusitany, celkový fosfor a 
ukazatele fekálního zneაiᘐtᆰní. 

Menᘐí toky vyu០itelné pᖐedevᘐím k doplᒀování zbytkové jámy (Vesnický 
potok, ᘀramnický potok) mají podle rozborᛰ VÚV T.G.M. vodu ve vᆰtᘐinᆰ 
ukazatelᛰ vyhovující I. tᖐídᆰ jakosti podle ჀSN 75 7221. Jako II. tᖐídu lze 
klasifikovat vodu obou potokᛰ v ukazateli celkový fosfor (42 - 62 µg TP/L ve 
ᘀramnickém a 65 - 102 µg/l ve Vesnickém potoce), Cd, Hg (ᘀramnický potok). 
Hodnota na úrovni III. tᖐídy byla zjiᘐtᆰna ojedinᆰle pro Cd ve Vesnickém potoce. 
Obsah fosforu ᖐadí tyto toky k nejménᆰ zatí០eným v celé oblasti Severoაeské 
pánve. 

Lze pᖐedpokládat, ០e do doby plánovaného zahájení zatápᆰní jámy ჀSA 
v roce 2020 se jakost vody v odbᆰrném profilu Bíliny zlepᘐí zejména v dᛰsledku 
nezbytné modernizace ჀOV Jirkov. 

Dne 22. 5. 2001 byl odebrán ze zájmového profilu vzorek sedimentᛰ. 
Výsledky rozboru ukázaly, ០e obsah tᆰ០kých kovᛰ vyhovuje po០adavkᛰm ჀSN 45 
5735 na surovinu pro prᛰmyslové komposty. Podle klasifikace ARGE ELBE lze 
podle obsahu ᘐkodlivin a jejich toxického pᛰsobení na biotu zaᖐadit sedimenty 
v tomto profilu do tᖐídy I podle obsahu Hg, do tᖐídy I a០ II podle obsahu Pb, Zn,  
g-HCH, do tᖐídy II podle obsahu As, Cd, do tᖐídy II-III podle obsahu metabolitᛰ 
DDT a do tᖐídy III podle obsahu kongenerᛰ PCB. 
 
Mo០né náhradní odbᆰrné profily 

 
Povodí Ohᖐe doporuაuje zvá០it náhradní odbᆰrný profil pod výtokem 

z trubní pᖐelo០ky Bíliny na mostecko-chomutovském koridoru, proto០e na výtoku 
z dvojitého potrubí pᖐelo០ky je umístᆰna malá vodní elektrárna, která by pᖐi 
velkých odbᆰrech pro zatápᆰní ztrácela pᖐítok energeticky vyu០itelné vody. 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 37 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633 
Kapitola 3: Geologické, in០.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých oblastí 

 

Nevýhodou tohoto ᖐeᘐení by byla nutnost vést pᖐívodní kanál zastavᆰným územím 
a napᖐíა svahem výsypky, který se dosud v nᆰkterých místech nepokládá za 
dostateაnᆰ stabilizovaný. 
 
Po០adavky na pᖐívod vody od odbᆰrného profilu do jámy a na monitorování 
jakosti vody 

 
Podle souაasných ukazatelᛰ jakosti vody by byly na pᖐívodní kanál, na jeho 

vybavení a na monitorování jakosti vody po០adavky obdobné jako u pᖐívodního 
kanálu pro jámu Most - Le០áky. Vzhledem k tomu, ០e zahájení zatápᆰní jámy ჀSA 
se plánuje a០ v roce 2020, kdy ji០ lze oაekávat významné zlepᘐení jakosti vody 
v Bílinᆰ, bude tᖐeba po០adavky na pᖐívod vody stanovit v pᖐísluᘐném pᖐedstihu 
pᖐed aktuálním rozhodováním o zatápᆰní jámy ჀSA. 
 
 
ZBYTKOVÁ JÁMA LOMU ᘀVERMA - VRᘀANY 
 
Doporuაené dotace vody a re០im plnᆰní jámy 

 
V dokumentaci pᖐipravené MUS, a.s. se pᖐedpokládá plnᆰní výhradnᆰ 

pᖐeაerpáváním z Ohᖐe (PVN, ჀS Stranná); návrhový odbᆰr do 2 m3.s-1. Toto 
ᖐeᘐení je technicky uskuteაnitelné pro obᆰ navr០ené varianty úrovnᆰ hladin, tj. 195 
nebo 215 m n.m. 
 
Pᖐedpokládaný re០im udr០ování setrvalé úrovnᆰ hladiny v dᛰlním jezeᖐe 

 
Návrhová úroveᒀ hladiny dᛰlního jezera byla v aktuálních plánech a. s. 

MUS stanovena u varianty ა. 1 na 195 m n.m. a u varianty ა. 2 na 215 m n.m. 
Modelování vzestupu hladin podzemních vod po ukonაení აerpání dᛰlních vod (JZ 
bariéra lomu ᘀverma) ukázalo, ០e v obou variantách by zᖐejmᆰ doᘐlo - kromᆰ 
pᖐítoku povrchových vod z vlastního orografického povodí - k infiltraci podzemních 
vod do jezer a ០e pᖐi daných návrhových úrovních hladin neexistuje gravitaაnᆰ 
dostupný recipient povrchových vod. 

V této souvislosti bylo zjiᘐtᆰno, ០e báᒀské postupy v této lokalitᆰ mohou být 
významnᆰ ovlivnᆰny dosud nevyjasnᆰnými okolnostmi, napᖐ. zda bude nebo 
nebude tᆰ០ba ukonაena pᖐed tzv. technologickým koridorem vedeným po 
východní stranᆰ tᆰ០by smᆰrem k Chemopetrolu (zahrnuje i pᖐivadᆰა PVN) aj. 
Vstupní údaje o velikosti, umístᆰní zbytkové jámy a o termínu ukonაení tᆰ០by se 
mohou i zásadnᆰjᘐím zpᛰsobem zmᆰnit. V této souvislosti by pak bylo tᖐeba 
pᖐeᘐetᖐit vᘐechny závᆰry a doporuაení vyplynuvᘐí z ᖐeᘐení projektu VaV/510/2/98. 
Pokud by i nadále byla sledována „hydrická“ varianta sanace, bylo by tᖐeba hledat 
pᖐedevᘐím takové alternativní ᖐeᘐení, které by umo០nilo gravitaაní doplᒀování a 
odvádᆰní vody. 

Pᖐi posuzování dalᘐích mo០ných variant vაetnᆰ pᖐípadné „suché“ varianty 
zᖐejmᆰ bude mo០no s výhodou pou០ít vyvinutý model podzemních vod (popᖐ. 
s odpovídajícím zpᛰsobem „zahuᘐtᆰným“ horizontálním krokem). Za pᖐedpokladu, 
០e აerpací kapacita JZ bariéry lomu ᘀverma nebude v budoucnu vyu០ita pro 
vodárenské úაely, existuje na této lokalitᆰ potenciální mo០nost doplᒀování vody 
v jezeᖐe gravitaაním pᖐítokem podzemních vod ze smᆰru od Strupაic. 
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Jakost vody pro zatápᆰní a vody v budoucím jezeᖐe ᘀverma - Vrᘐany - 
odbᆰrný profil Ohᖐe, აerpací stanice Stranná, ᖐíაní km 99,0 

 
Podle výsledkᛰ sledování ჀHMÚ v období 1998 a០ 1999 v odbᆰrném profilu 

ჀS Stranná pod nádr០í Nechranice jediným ukazatelem na dolní hranici III. tᖐídy 
podle ჀSN 75 7221 byla koncentrace rozpuᘐtᆰného kyslíku (pravdᆰpodobnᆰ 
v návaznosti na ukazatele zatí០ení odbouratelnými organickými látkami), vᘐech y 
ostatní ukazatele byly v limitech I. a II. tᖐídy აistoty (celkový fosfor min. 10 µg TP/L, 
prᛰmᆰr 50 µg TP/L a max. 130 µg TP/L). Jakost vody co do obsahu celkového 
fosforu na základᆰ dᖐíve doporuაeného kritéria (≤150 µg TP/L) vyhovuje pro 
zatápᆰní. 
 
Mo០né náhradní odbᆰrné profily 

 
Teoreticky pᖐicházejí v úvahu náhradní odbᆰry z Bíliny ze stejných 

odbᆰrných profilᛰ, jaké byly v této zprávᆰ popsány pro pᖐedcházející jámu ჀSA. 
Jakost vody v tᆰchto náhradních profilech je doposud významnᆰ horᘐí, mᆰla by se 
vᘐak pᖐi plnᆰní platných a oაekávaných legislativních opatᖐení postupnᆰ zlepᘐovat. 
Výhodou tᆰchto profilᛰ by mohla být menᘐí dopravní výᘐka pᖐi აerpání vody, popᖐ. 
i mo០nost gravitaაního pᖐívodu vody. Tyto technické mo០nosti vᘐak nebyly v rámci 
projektu VaV/510/2/98 podrobnᆰji zkoumány. 
 
 
3.3.4 Lo០iska zúrodnitelných hornin v zájmovém území 
 

Zúrodnitelné horniny vyu០itelné pro rekultivaci lokalit MUS, a.s. se 
nacházejí zejména v kvartérních vrstvách, objevují se vᘐak té០ v souvrství 
uhelných slojí.  

V následujícím textu jsou uvedeny hlavní zúrodnitelné horniny oblasti MUS, 
a.s. Není zde ji០ hodnocen horizont raᘐeliny bývalého Komoᖐanského jezera, který 
je ji០ zcela vytᆰ០en.  
 
1. Ornice 

 
Ornice tvoᖐí v pᖐedpolí lomu Vrᘐany polohy o mocnosti 0,2 – 0,5 m. 

S ohledem na postup tᆰ០by jsou ji០ její zásoby dosti omezené.  
Tato kategorie zúrodnitelných zemin pᖐedstavuje nejcennᆰjᘐí rekultivaაní 

aditivum kvartérního geologického pᛰvodu, které by mᆰlo být vyu០íváno výhradnᆰ 
pouze pro zemᆰdᆰlské rekultivaაní úაely. Ornice z pᖐedpolí lomu Vrᘐany je 
zpravidla zrnitostnᆰ vyrovnaná, obsah frakce pod 0,01 mm se pohybuje v rozmezí 
30% - 50%. Je pro ní charakteristické zastoupení kᖐemene, kaolinitu, illitu, stop 
០ivce a kalcitu. Montmorillonit zpravidla není zastoupen.  
 
2. Spraᘐe a spraᘐové hlíny 

 
Spraᘐe a spraᘐové hlíny tvoᖐí nespojité, ale významné polohy v pᖐedpolí 

lomu Vrᘐany. Polohy spraᘐí dosahují mocnosti nᆰkolika metrᛰ. Spraᘐ z tohoto 
lo០iska je velmi kvalitní a její zásoby jsou stále dostateაné. Hornina je vyu០ívána 
jako rekultivaაní aditivum zejména pᖐi lesnické rekultivaci. Pᖐi vyhledávání jejich 
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akumulací a následné selektivní tᆰ០bᆰ nelze prakticky oddᆰlit spraᘐe od 
spraᘐových hlín.  

Spraᘐové hlíny tvoᖐí nejrozᘐíᖐenᆰjᘐí kategorii kvartérních pᛰdních substrátᛰ, 
která je v souაasné dobᆰ vyu០itelná pro potᖐeby lesnických rekultivací. Od pravých 
spraᘐí se liᘐí zejména ni០ᘐím obsahem CaCO3, zrnitostním slo០ením a 
zastoupením jílových minerálᛰ (pᖐeva០uje kaolinit). Texturálnᆰ tᆰ០ᘐí spraᘐové hlíny 
(pᖐeva០uje podíl jílovitých აástic) se vyznaაují ji០ nepᖐíznivými fyzikálními i 
hydrofyzikálními pᛰdními vlastnostmi. Ve vᆰtᘐinᆰ pᖐípadᛰ se jedná o zeminy 
jílovitohlinité, slabᆰ alkalické, slabᆰ vápnité (1-3% CaCO3), popᖐípadᆰ i zcela 
odvápnᆰné. Za nízký lze oznaაit obsah pᖐijatelného fosforu i organické hmoty. V 
zrnitostním slo០ení spraᘐí pᖐeva០uje podíl prachových აástic nad jílovitými. Pᛰdní 
reakce je slabᆰ alkalická, obsah CaCO3 se v០dy pohybuje nad 5%. Sorpაní 
schopnost horniny je stᖐední a០ vysoká v závislosti na výskytu jílových minerálᛰ. 
Pro spraᘐe je charakteristické zastoupení kᖐemene, kaolinitu, illitu, kalcitu a 
stopových obsahᛰ montmorillonitu. 
 
3. Organické hmoty 

 
Jedinou zemᆰdᆰlsky vyu០itelnou doprovodnou surovinou ze souvrství 

uhelných slojí jsou v severoაeské hnᆰdouhelné pánvi oxyhumolity. Dᛰle០ité 
lo០isko se nachází ve výchozových partiích uhelné sloje na lomu Vrᘐany. Má ale 
ponᆰkud menᘐí význam ne០ historické lo០isko Václav u Duchcova tᆰ០ené Doly 
Bílina. 

Humitany získávané ze suroviny mají v zemᆰdᆰlství velký význam jak 
samostatnᆰ, tak i ve smᆰsi s dalᘐími hnojivy. V rámci technické rekultivace se vᘐak 
nemohou uplatnit s ohledem na relativnᆰ vysokou cenu pᖐi obrovském objemu 
pou០ívaných aditiv. 

V poslední dobᆰ naopak stále roste význam smᆰsi odpadních krátkých 
celulózových papírenských vláken a biologických kalᛰ SEPAPu a.s. ᘀtᆰtí, 
doplnᆰné kᛰrou ze suchého odkornᆰní. Uvedená smᆰs je vyu០ívána jako základní 
organické hnojivo pᖐed výsadbou.  
 
 
3.3.5 Struაná geomechanická charakteristika hornin zájmového území 
 

Situace lokalit MUS, a.s. je specifická rᛰzným typem sedimentace na 
dneᘐních tᆰ០ebních lokalitách Vrᘐany a ჀSA. Proto je struაná geomechanická 
charakteristika skrývkových hornin obou lokalit uvedena v následujícím textu 
oddᆰlenᆰ.  
 
LOKALITA ჀSA 

 
Rozაlenᆰní území na stratigrafické kvazihomogenní celky vychází z 

geologické situace lokality, výskytu pevných poloh a výsledkᛰ laboratorních analýz 
odebraných vzorkᛰ. Jednoznaაnᆰ lze rozliᘐit kvartér (geotechnický horizont I) a 
nadlo០ní souvrství. To je pak dále აlenᆰno zejména dle výsledkᛰ zkoumání 
rozpojitelnosti odebraných vzorkᛰ a აetnosti proplástkᛰ pevných a zpevnᆰných 
hornin na dalᘐí 4 geotechnické horizonty. Jednotlivá rozhraní zde nejsou 
makroskopicky patrná. Slojové souvrství není tᖐeba brát v úvahu, proto០e na 
lokalitᆰ se nevyskytují mezilo០ní skrývkové horniny. 
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1. Geotechnický horizont I (kvartér) 

 
Kvartérní pokryv je v zájmovém území pomᆰrnᆰ málo mocný. Jeho mocnost 

se ponᆰkud zvyᘐuje smᆰrem ke Kruᘐným horám. Zde je tvoᖐeno pᖐevá០nᆰ ᘐtᆰrky a 
ᘐtᆰrkopísky, smᆰrem do pánve pak pᖐevládají sedimenty Komoᖐanského jezera 
(hlíny, bahno, gyttja). Mocnost kvartérních sedimentᛰ აiní cca 1 - 7 m. Tyto 
sedimenty jsou v souაasnosti ji០ prakticky odtᆰ០eny.  

Z hlediska rozpojitelnosti jsou tyto sedimenty ᖐazeny do tᖐídy rozpojitelnosti 
A. Pᖐi tᆰ០bᆰ nezpᛰsobují potí០e a proto pevnost v prostém tlaku není uvádᆰna. 

 Do geotechnického horizontu I jsou ᖐazeny té០ antropogenní navá០ky. 
Vᆰtᘐinou jde o výsypkovou jílovitou zeminu. Její mocnost pᛰvodnᆰ აinila a០ 20 m, 
v souაasnosti je vᆰtᘐinou odtᆰ០ena. Rovnᆰ០ tento typ horniny je ᖐazen do tᖐídy 
rozpojitelnosti A. 
 
2. Geotechnický horizont II 

 
Je souაástí nadlo០ního souvrství. Sedimenty jsou tvoᖐeny pᖐevá០nᆰ ᘐedými 

a០ ᘐedohnᆰdými kaoliniticko - illitickými jílovci se slabou prachovitou pᖐímᆰsí. 
Místy jsou na nich patrné následky mrazového vᆰtrání. Pᛰvodní prᛰmᆰrná 
mocnost horizontu აiní cca 60 m.  

Prᛰmᆰrná hodnota pevnosti v prostém tlaku აiní pro zájmový horizont  
1,0 MPa. Tᖐída rozpojitelnosti se pohybuje v rozmezí tᖐídy B. Vyskytují se zde 
ojedinᆰlé pevné polohy karbonatického typu. Jejich mocnost je zpravidla menᘐí 
ne០ 0,2 m. Nᆰkteré pevné polohy jsou korelovatelné i na vᆰtᘐí vzdálenosti. Pro 
tᆰ០bu nepᖐedstavují tyto polohy záva០nᆰjᘐí problém. 
 
3. Geotechnický horizont III 

 
Geotechnický horizont III pᖐedstavuje nejmocnᆰjᘐí აást nadlo០ního masívu. 

Je charakterizován tᖐídou rozpojitelnosti jílovcᛰ C. S pᖐihlédnutím na აetnost 
pevných poloh se horizont s hloubkou ulo០ení mírnᆰ mᆰní.  

Poloha je tvoᖐena ᘐedými a០ ᘐedohnᆰdými jílovci s mírnᆰ zvýᘐeným 
obsahem karbonatických proplástkᛰ. Oproti poloze II velmi mírnᆰ stoupá i obsah 
kᖐemene.  

Prᛰmᆰrná hodnota pevnosti v prostém tlaku pro zájmový horizont roste 
s pᖐibývající hloubkou a აiní 2,3 - 3 MPa. Tᖐída rozpojitelnosti se pohybuje ve 
stᖐedu tᖐídy C. Postupnᆰ pᖐibývá zpevnᆰných a pevných poloh. Jejich mocnost 
zpravidla nepᖐesahuje 20 cm, ojedinᆰle se vᘐak objevují i polohy do 50 cm. Míra 
zastoupení pevných a zpevnᆰných poloh v jílovcích აiní cca 5% pᖐi hlavᆰ horizontu 
a cca 10 - 15% pᖐi patᆰ horizontu. Báze horizontu ji០ pᖐedstavuje pᖐeká០ku v 
tᆰ០bᆰ. 
 
4. Geotechnická poloha IV 

 
Geotechnický horizont je tvoᖐena ᘐedými jílovci s výraznᆰ zvýᘐeným 

obsahem karbonatických proplástkᛰ. Je charakterizován tᖐídou rozpojitelnosti 
jílovcᛰ D. Pokud je vyvinut, აiní jeho mocnost 5 - 15 metrᛰ. 

Prᛰmᆰrná hodnota pevnosti v prostém tlaku აiní pro zájmový horizont  
4,2 MPa. Tᖐída rozpojitelnosti jílovcᛰ se pohybuje pᖐi spodním okraji tᖐídy D. Je ale 
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ovlivnᆰna rozpojitelností velmi აetných proplástkᛰ pevných a zpevnᆰných poloh. 
Jejich mocnost zpravidla nepᖐesahuje 20 cm, obაas se vᘐak objevují i polohy do 
80 cm. Míra zastoupení pevných a zpevnᆰných poloh v jílovcích აiní cca 15 - 20%. 
Pevnost v prostém tlaku აiní u zpevnᆰných poloh 5 - 9 MPa, u pevných poloh 
obvykle 9 - 15 MPa. Výjimeაnᆰ mᛰ០e dosáhnout pevnost v prostém tlaku u 
pevných poloh a០ kolem 50 MPa. Poloha pᖐedstavuje záva០nou pᖐeká០ku v tᆰ០bᆰ. 
 
 
LOKALITA VRᘀANY 
 

Rozაlenᆰní území na stratigrafické kvazihomogenní celky vychází z 
geologické situace lokality, výskytu pevných poloh a výsledkᛰ laboratorních analýz 
odebraných vzorkᛰ. Situace je oproti lokalitᆰ ჀSA zcela odliᘐná, dle laboratorních 
analýz i makroskopicky lze jednoznaაnᆰ rozliᘐit kvartér, nadlo០ní vrstvy i mezilo០ní 
vrstvy.  
 
1. Horniny kvartéru 

 
Jde zejména o jílovité hlíny, spraᘐové hlíny, spraᘐe a ᘐtᆰrky. Maximální 

mocnost horizontu აiní a០ 12 m. Z hlediska rozpojitelnosti lze horniny zaᖐadit do 
tᖐídy A.  
 
2. Horniny nadlo០ního souvrství 

 
Souvrství je tvoᖐeno ០lutohnᆰdými jíly a០ jílovci pᖐecházejícími v hnᆰdoᘐedé 

prachovité jílovce. Pᖐevládají horniny tᖐídy rozpojitelnosti B - C. Vyskytují se zde 
pevné polohy malé mocnosti tvoᖐené zpravidla karbonatickými jílovci. Vyjímkou je 
slabá limonitizovaná zpevnᆰná poloha objevující se ve vrtném profilu nᆰkterých 
vrtᛰ. Hodnota pevnosti v prostém tlaku nepᖐesahuje 1 MPa.  
 
3. Mezilo០ní vrstvy 

 
Mezilo០ní vrstvy jsou tvoᖐeny pᖐevá០nᆰ ᘐedými jílovitými prachovci. V menᘐí 

míᖐe se vyskytují prachovité jílovce, prachovce a písky. Výraznᆰ pᖐevládá tᖐída 
rozpojitelnosti C. Vyskytují se zde zpevnᆰné polohy a pevné polohy rᛰzných typᛰ. 
Oproti nadlo០í se objevují karbonatické kvarcity a០ prachovité karbonáty, jejich០ 
mocnost se místy blí០í dvᆰma metrᛰm. Tyto pevné polohy pᖐedstavují záva០nou 
pᖐeká០ku pro tᆰ០bu. Pevnost v prostém tlaku u nich vyjímeაnᆰ mᛰ០e pᖐesáhnout 
hodnotu 100 MPa.  
 
 
3.3.6 Podrobná charakteristika jednotlivých dílაích oblastí 
 

Vlastní tᆰ០ební lokality dᛰl Vrᘐany a dᛰl ჀSA vაetnᆰ jejich pᖐedpolí jsou 
charakterizovány vyაerpávajícím zpᛰsobem v pᖐedcházejícím textu. Tato kapitola 
se proto zamᆰᖐuje pᖐedevᘐím na hlavní vnᆰjᘐí a vnitᖐní výsypky oblasti.  
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3.3.6.1 Hlavní výsypky oblasti MUS, a.s. 
 
Rudolická výsypka 

 
Jde o území umístᆰné za novým mosteckým nádra០ím ჀSD. Svahy nad 

mᆰstem byly zalesnᆰny ve dvou etapách (8 ha v roce 1977 a 12,6 ha v roce 
1978). Na 35 ha byla provedena zemᆰdᆰlská rekultivace s pᖐekryvem spraᘐovými 
zeminami. Areál byl následnᆰ osázen vinnou révou. 

Na 35 ha byla provedena zemᆰdᆰlská rekultivace pᖐímou kultivací 
spraᘐových zemin. Po úboაí svahᛰ a pláni výsypky vede nová silnice Most-Braᒀany. 
 
Výsypka Vrbenský 

 
Revitalizace této oblasti je dalᘐím dᛰkazem významu rekultivace pro 

rekreaაní úაely. Uhelná sloj pod patou Hoᖐanské výsypky byla v koneაné fázi 
vytᆰ០ena povrchovᆰ, pᖐiაem០ byly zlikvidovány vᆰtᘐí აásti obcí Souᘐ a Tᖐebuᘐice. 
Celé území zbytkové jámy (souᘐská აást se nazývá Matylda, tᖐebuᘐická Saxonia) 
bylo následnᆰ zasypáno vnitᖐní výsypkou აásteაnᆰ z místních zdrojᛰ, po ukonაení 
tᆰ០by pak z lomu Jan ᘀverma. Vnᆰjᘐí výsypka umístᆰná na severním svahu 
Resslu v oblasti Souᘐe o výmᆰᖐe cca 21 ha byla zalesᒀována ji០ od roku 1965 a je 
ji០ souაástí lesního pᛰdního fondu. Rovnᆰ០ na tᖐebuᘐické stranᆰ vznikla vnᆰjᘐí 
výsypka – Hoᖐanská, která je zalesᒀována od roku 1967. V აásti zbytkové jámy 
oblasti Saxonia bylo vytvoᖐeno odkaliᘐtᆰ úpravny uhlí Komoᖐany, které má mít 
០ivotnost minimálnᆰ do roku 2020. Sypání vnitᖐní výsypky pokraაovalo severním 
smᆰrem k pᖐelo០ené silnici I/13. Podél silnice byla ponechána mᆰlká zbytková 
jáma, ze které rekultivací vznikla vodní nádr០. Zámᆰr výstavby této nádr០e doznal 
bᆰhem აasu nᆰkolik zmᆰn a proto bylo dosypání vnitᖐní výsypky vᆰcnᆰ i აasovᆰ 
nároაnᆰjᘐí. V აervnu 1992 byla nádr០ napuᘐtᆰna vodou z pᖐivadᆰაe z Nechranic a 
v souაasné dobᆰ je stavba ve zkuᘐebním provozu. Nádr០ o výmᆰᖐe cca 39 ha má 
prᛰmᆰrnou hloubku 3,5 – 4 m. Stavba byla zahájena v roce 1986 úpravou 
tᆰsnících vrstev dna nádr០e. Okolí nádr០e v oblasti Souᘐe je upraveno ke koupání. 

Na 1. a 2. etá០i výsypky je od roku 1982 v provozu areál mosteckého 
autodromu, jeho០ výstavbᆰ a ozelenᆰní pᖐedcházela rozsáhlá technická 
rekultivace území. 
 
Velebudická výsypka  

 
Velebudická výsypka se nachází na území obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností 

Most, resp. na katastrálních územích obcí Most (k.ú. Ⴠepirohy, Velebudice, 
Skyᖐice) a Beაov (k.ú. ័idovice u Beაova, Kamenná Voda). 

Velebudická výsypka je vnᆰjᘐí výsypkou dolu Jan ᘀverma a zakládání 
skrývkových hmot bylo realizováno v letech 1953 – 1994 v mocnostech a០ 75 m,  
s hmotností zalo០eného objemu 242,3 mil. m3 a s celkovou plochou 842,6 ha. 

Rekultivaაní práce byly zahájeny na nejni០ᘐích etá០ích ji០ v roce 1965. 
Vyu០ití Velebudické výsypky bylo cílenᆰ koncipováno DUK s.p. od roku 1973 se 
zámᆰrem výstavby koᒀské dostihové dráhy na hlavní etá០i Z tohoto zámᆰru 
vycházela i urbanistická studie zpracovaná Hydroprojektem Praha v roce 1986, 
která ji០ ᖐeᘐila kompletní výstavbu "Rekultivaაního parku Velebudice" na celé 
Velebudické výsypce jako architektonický celek, který odpovídá pᖐímᆰstskému 
rekreaაnímu zázemí mᆰsta Mostu. 
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Podrobný popis revitalizaაních opatᖐení rekultivované Velebudické výsypky 
je uveden na str. 67 a០ 72, kap. 5. 

 
Výsypka ᘀmeral – lom V 

 
Jde o vnitᖐní pᖐevýᘐenou výsypku, která bezprostᖐednᆰ navazuje na 

zástavbu v nové აásti mᆰsta Mostu. Proto byla rekultivace podᖐízena výhradnᆰ 
úაelᛰm krátkodobé rekreace. Jde o parkovou úpravu s ústᖐední komunikací, na 
kterou navazuje siᙐ parkových cest. Úprava je ᖐeᘐena lesoparkovým zpᛰsobem se 
ᘐirokým sortimentem stromᛰ, keᖐᛰ a okrasných dᖐevin, s ponecháním paloukᛰ. 
Ⴠást výsypky byla vyაlenᆰna pro zahrádkáᖐskou kolonii. 

Rekultivace byla zahájena v roce 1965 a roku 1973 pᖐedáno do u០ívání 
44,7 ha lesoparku. 

 
Ⴠepiro០ská výsypka  

 
Výsypka dolu ᘀmeral dostala název podle obce Ⴠepirohy a Ⴠepiro០ské 

výᘐiny, na její០ úboაí bezprostᖐednᆰ navazuje. 
V roce 1973 bylo uvolnᆰno do rekultivace 59,0 ha. Projekt ᖐeᘐil komplexnᆰ 

celou plochu s ohledem na okolní lesoparkové rekultivace a blízkou dostupnost 
z mᆰsta Mostu. Bylo realizováno celkem 34 ha lesních a lesoparkových ploch 
vაetnᆰ sítᆰ pᖐístupových cest, na vzdálenᆰjᘐím ji០ním svahu vinohrad (10,5 ha) a 
na pláni výsypky pᖐevrstvení ornicí zahrádkáᖐská kolonie (6 ha). Pᖐi terénních 
úpravách bylo nutno pᖐekládat linku elektrického vedení. V roce 1988 byla 
rozᘐíᖐena plocha zahrádkáᖐské kolonie o dalᘐí 3,3 ha. Zahrádkáᖐská kolonie i 
vinohrad jsou ji០ pᖐedány novým u០ivatelᛰm. 

Vinice byla zalo០ena po pᖐevrstvení 80 cm vrstvou ornice v roce 1978. 
Vysokých výnosᛰ a០ 15 tun hroznᛰ bylo docíleno u odrᛰd Müller Thurgau, 
Burgundské modré a Rulandské. Dále se pᆰstuje Rýnský ryzlink, Vavᖐinecké a 
Zweigelrebe. 

V rámci rekultivace II.etapy byly na svazích rozᘐíᖐeny vinice o 27 ha, lesní 
plochy o 11 ha. V roce 1987 byly zahájeny terénní úpravy a v roce 1989 
zalesnᆰna plocha III.etapy rekultivace Ⴠepiro០ské výsypky o výmᆰᖐe 22,04 ha.  
 
 
 
Mostecká výsypka 

 
V roce 1974 byla zahájena její technická rekultivace spoაívající v návozu 

spraᘐí a spraᘐových hlín na povrch terénu. Po technické rekultivaci probᆰhla ve 
აtyᖐech etapách zemᆰdᆰlská a lesnická rekultivace. Na hodnocené ploᘐe byla 
provedena prakticky výhradnᆰ zemᆰdᆰlská rekultivace, která v souაasnosti není 
vyu០ívána.  

Podlo០í výsypky je geologicky znaაnᆰ monotónní, je tvoᖐeno terciérními 
nadlo០ními vrstvami v jílovitém vývoji. V tᆰlese výsypky se objevují následující 
horizonty: 

 
a) spraᘐe a spraᘐové hlíny 
tvoᖐí cca 0,50 m mocnou vrstvu na povrchu terénu, kam byly navezeny 
v rámci rekultivaაních prací v 70. letech. Horizont se vyskytuje v celém 
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zájmovém území a na vᆰtᘐinᆰ území je vrstva tvoᖐena kvalitními spraᘐemi 
a០ spraᘐovými hlínami 

 
b) materiál Mostecké výsypky 
jde o velmi heterogenní smᆰs rumiᘐtního materiálu, jílovitých hornin, 
uhelného mouru a oxihumolitu rᛰzného pᛰvodu. Tato smᆰs tvoᖐí s výjimkou 
severní oblasti ve velké vᆰtᘐinᆰ zájmového území pᖐevládající materiál 
svrchního zájmového horizontu.  

 
Rᛰ០odolská výsypka 

 
Vyu០ití výsypky je zatím minimální. Prᛰbᆰ០nᆰ probíhá technická a následnᆰ 

biologická rekultivace. Výhledovᆰ je plánována lesnická rekultivace celého tᆰlesa 
výsypky. Od pᛰvodnᆰ plánované zemᆰdᆰlské rekultivace temene výsypky se 
ustoupilo. V rámci technické rekultivace se nikde neprovádí návoz zúrodnitelných 
hornin.  

Jde o báᒀsky dokonაenou vnᆰjᘐí výsypku lomu ჀSA. Byly na ní zakládány 
málo únosné nadlo០ní horniny dolu ჀSA. Byla koncipována jako doაasná, proto០e 
se pᛰvodnᆰ plánovalo její pozdᆰjᘐí odtᆰ០ení.  

Podlo០ku výsypky tvoᖐí terciérní nadlo០ní vrstvy v jílovitém vývoji. Jde o 
hnᆰdé jíly a jílovce s promᆰnlivým podílem prachové slo០ky.  

Prakticky celé zájmové území tvoᖐí svrchní horizont tᆰlesa výsypky. Ten je 
tvoᖐen zpravidla hnᆰdými nadlo០ními jíly a jílovci ze svrchních skrývkových ᖐezᛰ 
dolu ჀSA s vysokým podílem jílových minerálᛰ a malým podílem kᖐemene.  
 
Stᖐimická výsypka 

 
Jde o აást Stᖐimické výsypky spravovanou Mosteckou uhelnou spoleაností. 

Od zbytku Stᖐimické výsypky je zájmové území oddᆰleno silnicí Most – Braᒀany.  
Na vᆰtᘐinᆰ zájmového území byla realizována lesnická rekultivace 

s návozem organických hmot (kᛰrový substrát ENVIMA, smᆰs raᘐeliny a 
celulózových vláken) pro zlepᘐení rekultivaაní vyu០itelnosti zeminy a protierozních 
vlastností. Na dvou plochách o rozloze 33,63 ha byla realizována dnes 
nevyu០ívaná zemᆰdᆰlská rekultivace. Na tᆰchto plochách byla v rámci technické 
rekultivace navezena vrstva spraᘐové hlíny a ornice. Na აásti výsypky pᖐi silnici 
Most – Braᒀany byla vybudována skládka. 

Vlastní zájmový horizont tvoᖐí tᆰleso této výsypky tvoᖐené hnᆰdoᘐedými jíly 
a jílovci s promᆰnlivým podílem prachové slo០ky. Zcela ojedinᆰle se objevuje 
pᖐímᆰs nadlo០ních pískᛰ. Pocházejí z nadlo០ních vrstev dolu Most. Na dvou 
plochách o rozloze 33,63 ha se nad vrstvou vyskytuje 0,5 m mocný horizont 
kvalitních spraᘐí a spraᘐových hlín. Ve svrchní zájmové vrstvᆰ o mocnosti 10 m se 
tedy vyskytují dva hlavní stratigrafické horizonty: 

 
a) spraᘐe a spraᘐové hlíny 
tvoᖐí cca 0,50 m mocnou vrstvu na povrchu terénu, kam byly navezeny 
v rámci rekultivaაních prací. Vyskytují se pouze na dvou plochách o rozloze 
33,63 ha. Horizont je tvoᖐen kvalitními spraᘐemi a០ spraᘐovými hlínami. 
Z hlediska celkového objemu je jeho význam velmi malý. 
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b) horniny Stᖐimické výsypky  
jde o hnᆰdoᘐedé jíly a jílovce z nadlo០ních vrstev lomu Most s promᆰnlivým 
podílem prachové slo០ky, místy pᖐecházející v písაité jílovce a០ písky. 
Tento horninový typ tvoᖐí naprostou vᆰtᘐinu zájmového horizontu.  

 
 
3.4 Oblast dolᛰ Bílina 
 
3.4.1 Celková geologická situace zájmového území  
 

Tᆰ០ba Dolᛰ Bílina se rozvíjí na ji០ním okraji severoაeské hnᆰdouhelné 
pánve mezi obcemi Duchcov, Mariánské Raაice a Libkovice. V souაasnosti vytváᖐí 
velký lom, který postupuje v porubní frontᆰ delᘐí ne០ 5 km smᆰrem k západu a 
sleduje uhelnou sloj v hloubkách 80 a០ 120 metrᛰ.  

Dobývací prostor Dolᛰ Bílina je situován na východᆰ mostecké აásti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve. Na geologické stavbᆰ lo០iska se uplatᒀuje 
kruᘐnohorské krystalinikum, teplický ryolit, svrchní kᖐídy, neovulkanity a vlastní 
terciérní pánevní komplex, který tvoᖐí: 

 
• bazální vrstvy 
• spodní písაito-jílovité vrstvy 
• hlavní uhelná sloj 
• svrchní písაito-jílovité vrstvy 

– jílovitý nadslojový horizont 
– deltový písაitý horizont 
– jezerní jílovitý horizont 

• kvartér 
 

Pᖐedmᆰtem hodnocení jsou vrstvy le០ící v nadlo០í uhelné sloje, co០ jsou 
svrchní písაito-jílovité vrstvy a kvartér. Starᘐí horniny jsou proto popsány jen velmi 
struაnᆰ. 
 
 
 
3.4.1.1 Horniny hlavní uhelné sloje a jejího podlo០í 
 
• kruᘐnohorské krystalinikum 

 
Zpod mladᘐích sedimentárních ulo០enin vystupuje v úboაí Kruᘐných hor a 

tvoᖐí severní omezení pánve. Horniny kruᘐnohorského krystalinika pᖐedstavují 
pᖐevá០nᆰ mesozonálnᆰ a០ katazonálnᆰ metamorfované proterozoické sedimenty, 
migmatizované a granitizované. Podpánevní აást krystalinika je budována rulami, 
místy okatými, které pᖐecházejí a០ do hrubozrnných metagranitᛰ. 
 
• teplický ryolit (teplický kᖐemenný porfyr) 

 
Dalᘐí strukturou je teplický ryolit. Jde o významnou strukturu, pᖐedstavující 

lineární efuzi (výlev) prota០enou ve smᆰru SSZ-JJV, pronikající kruᘐnohorskou 
soustavou v pruhu ᘐirokém 6-8 km. Jeho stáᖐí je karbonské (svrchní westfal-
stefan). Do zájmového území zasahuje od východu a místy tvoᖐí rovnᆰ០ podlo០í 
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pánevních sedimentᛰ. Je známo ubývání mocnosti tᆰlesa od východu k západu 
(a០ do jeho vymizení). 
 
• svrchní kᖐída 

 
Svrchnokᖐídové sedimenty jsou zastoupeny cenomanem vyplᒀujícím 

deprese v pᖐedkᖐídovém reliéfu a spodnoturonskými ulo០eninami v písაité facii 
(Ⴠech-Vánᆰ, 1988). Stᖐednoturonské a coniacké slínovce byly zasti០eny nᆰkterými 
vrty v pomᆰrnᆰ velkých mocnostech. 
 
• bazální vrstvy 
 

Jde o nejstarᘐí terciérní jednotku oblasti. K bazálním vrstvám bývají ᖐazeny 
písაité sedimenty, jíly a jílovce podle postavení ve vrstevním sledu, neboᙐ vesmᆰs 
neumo០ᒀují bli០ᘐí paleontologické datování. Vᘐeobecnᆰ se pᖐedpokládá stᖐednᆰ 
a០ svrchní eocénní stáᖐí. 
 
• podpánevní vulkanický komplex 

 
Sedimentace bazálních vrstev byla pᖐeruᘐena zmᆰlაením sedimentaაního 

prostoru a jeho postupným výzdvihem. Projevy vulkanizmu morfologicky zvýraznily 
a rozაlenily pánevní prostor ᖐadou tᆰles výlevných a vulkanoklastických hornin. 
Mocnost podpánevního vulkanického komplexu je promᆰnlivá a obecnᆰ klesá 
smᆰrem k severu. Reliéf na konci období hlavní fáze vulkanické აinnosti ovlivnil 
dalᘐí vývoj sedimentace pánevního terciéru (miocénu). 
 
• podlo០ní vrstvy 
  

Postupnᆰ vyplᒀovaly nerovnosti reliéfu materiálem mobilizovaným vesmᆰs 
z blízkého okolí. Petrograficky jsou tvoᖐeny bᆰloᘐedými kaolinitickými jílovci bez 
pᖐímᆰsi klastického kᖐemene. Jejich pᛰvodnᆰ vᆰtᘐí mocnost (a០ nᆰkolik desítek 
metrᛰ) byla zᖐejmᆰ výraznᆰ redukována na cca 4 m. 
 
 
• spodní písაito-jílovité vrstvy 

 
Zahrnují sedimenty, jejich០ materiál pochází ze zdrojových oblastí le០ících 

mimo území pánve, tj. obecnᆰ od jihu a០ západu. V prᛰbᆰhu jejich ukládání 
pokraაovalo vyplᒀování a zarovnávání depresí krystalinika, svrchní kᖐídy a 
vulkanitᛰ. 

Charakteristickými sedimenty jsou jílovce pᖐevá០nᆰ ᘐedých barev, vᆰtᘐinou 
s pᖐímᆰsí klastického kᖐemene v zrnitostní frakci prachu nebo jemnozrnného 
písku, místy s prouhelnᆰnými rostlinnými zbytky. Dále se zde vyskytují polohy 
písku dm mocnosti a nᆰkolik poloh uhelných sedimentᛰ vᆰtᘐinou v nebilanაním 
vývoji. V nadlo០í spodní slojky bývají místy mocné akumulace pískᛰ (a០ 20 m), 
jílovitých pískovcᛰ a písაitých jílovcᛰ s pᖐítomností karbonátových poloh. 
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• hlavní uhelná sloj 
 
Po vyznᆰní projevᛰ neotektonické fáze dochází k vývoji uhlotvorné 

sedimentace. Uhelná sloj je v zájmovém území jednotná, v tᖐílávkovém vývoji, o 
prᛰmᆰrné mocnosti 30m, tvoᖐená xyliticko-detritickým uhlím (hnᆰdouhelná orto a០ 
metafáze). 

V nᆰkterých აástech dobývacího prostoru pokraაoval pᖐínos hrubᘐích 
klastik nᆰkterými rameny delty, a to jak do centra (heᖐmanská porucha), tak i 
k severovýchodnímu okraji (novodvorské pole), co០ mᆰlo za následek lokální 
nahrazení uhelné sedimentace mocnými akumulacemi písku. Tyto pᖐípady jsou 
známé zcela pᖐevá០nᆰ ze severní a severozápadní აásti novodvorského pole. Na 
jihu sleduje sloj v normálním, neruᘐeném vývoji morfologii vulkanického reliéfu a 
vystupuje აásteაnᆰ k povrchu na tᆰ០ebních ᖐezech (v oblasti ji០ních svahᛰ). 
 
 
3.4.1.2 Horniny nadlo០í uhelné sloje 
 

Horniny nadlo០í uhelné sloje jsou v zájmovém prostoru tvoᖐeny svrchními 
písაito-jílovitými vrstvami a kvartérem (horniny nadlo០ních vrstev se zde 
nevyskytují). Svrchní písაito-jílovité vrstvy se dále აlení na nadslojový jílovitý 
horizont, deltový písაitý horizont a jezerní jílovitý horizont. 
 
• nadslojový jílovitý horizont 

 
Sedimentace hlavní uhelné sloje byla ukonაena prohloubením 

sedimentaაního prostoru a následovala sedimentace tzv. nadslojového jílovitého 
horizontu. Tento horizont je tvoᖐen pᖐevá០nᆰ nepísაitými jílovci (pᖐíp. i jíly) 
ᘐedohnᆰdých barev, prouhelnᆰnými rostlinnými zbytky a polohami karbonátᛰ dm 
mocností. Místy mají jílovce prachovitou pᖐímᆰs klastického kᖐemene ji០ od stropu 
sloje. Z jílových minerálᛰ vᆰtᘐinou pᖐevládá kaolinit nad illitem. Mocnost horizontu 
se pohybuje v prᛰmᆰru kolem 20 m. Dokumentace stávajících skrývkových ᖐezᛰ 
prokazuje, ០e se v tomto horizontu cca do výᘐky 10 m nad hlavou sloje vyskytují 
ve zvýᘐeném mno០ství konkrece (nejdelᘐího rozmᆰru a០ pᖐes 1 m) a polohy 
pelokarbonátᛰ, které ovlivᒀují technologii dobývání. 
 
• deltový písაitý horizont 

 
Dalᘐí sedimentace je poznamenána výrazným projevem deltového 

sedimentaაního prostᖐedí dílაí bílinské delty. Ve vrstevním sledu a០ cca 120 m 
mocném byly ulo០eny sedimenty deltového písაitého horizontu, zahrnující 
hnᆰdavᆰ ᘐedé a០ bᆰloᘐedé jílovce s promᆰnlivým obsahem klastického kᖐemene v 
zrnitostní frakci prachu a jemnozrnného písku a prachovce, stᖐídající se 
s polohami pískᛰ rᛰzné zrnitosti a variabilních mocností (a០ cca 45m) i ekvivalenty 
uhlotvorné sedimentace. Místy se vyskytují i polohy pískovcᛰ v decimetrových i 
nᆰkolikametrových mocnostech (max. 39 m – vrt HK 91).  

Z jílových minerálᛰ je zastoupen v sedimentech kaolinit a illit v rᛰzném 
pomᆰru. Vᆰtᘐinou pᖐevládá illit nad kaolinitem. Bývají vᘐak zjiᘐᙐovány i ménᆰ 
mocné polohy, v nich០ je kromᆰ kaolinitu a illitu pᖐítomen v menᘐím mno០ství i 
montmorillonit. 
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Akumulace písku tvoᖐí აetná, samostatná,nepravidelná tᆰlesa generelnᆰ 
აoაkovitého tvaru, obklopená vesmᆰs prachovitými jílovci. Písky byly vᆰtᘐinou 
zvodnᆰné (tzv. kuᖐavky) a pᖐedstavovaly znaაnou hrozbu zejména pro hlubinnou 
tᆰ០bu. V souაasné dobᆰ jsou ji០ v souladu s postupem tᆰ០by odvodnᆰny, tak០e 
eventuální zbytkové vody v nich (v depresích) nemohou vá០nᆰji naruᘐit technologii 
tᆰ០by.  
 
• jezerní jílovitý horizont (libkovické souvrství) 

 
Nejvýᘐe le០ící jezerní jílovitý horizont dosahuje mocnosti a០ cca 110 m. 

Sedimentace do nᆰj pᖐeᘐla vymizením pískových akumulací. Pouze bazální partie 
jezerního jílovitého horizontu je reprezentována písაitými jílovci, lokálnᆰ a០ nᆰkolik 
desítek metrᛰ mocnými. Výᘐe jsou pak prachovité jíly a០ jílovce ᘐedé a០ 
ᘐedohnᆰdé barvy. V jílových horninách jsou zastoupeny vᘐechny tᖐi hlavní jílové 
minerály, tj. kaolinit, illit i montmorillonit. Mno០ství montmorillonitu je znaაnᆰ 
promᆰnlivé, vᆰtᘐinou vᘐak ni០ᘐí ne០ mno០ství kaolinitu nebo illitu. Báze tohoto 
horizontu je vzta០ena na hlavu výskytu nejmladᘐích písაitých poloh deltového 
písაitého horizontu a je charakterizován výskytem 2-5 pelokarbonátových poloh 
dm mocnosti do výᘐky cca 5 m od báze. 
 
• kvartér 

 
Kvartérní ulo០eniny jsou pᖐedstavovány spraᘐovými hlínami, ᘐtᆰrky a 

ᘐtᆰrkopísky, jejich០ mocnost kolísá od 0 po 10 m. 
 
 
3.4.2 Charakteristika hornin svrchního horizontu zájmového území  

z hlediska rekultivaაní vyu០itelnosti 
 

Ze skrývkových terciérních hornin se na výsypkách Dolᛰ Bílina objevují 
horniny hlavní uhelné sloje, svrchních písაito-jílovitých vrstev a kvartéru. 

Z hornin hlavní uhelné sloje se na výsypkách objevují zejména akumulace 
pískᛰ, které lokálnᆰ nahrazují uhelnou sedimentaci. Z hlediska rekultivaაní 
vyu០itelnosti jde o horniny extrémnᆰ nepᖐíznivé, prakticky sterilní. Je to dáno 
zejména jejich kyselostí,nevhodným zrnitostním slo០ením a sorpაními vlastnostmi. 

Horniny svrchních písაito-jílovitých vrstev se vzhledem k mocnosti souvrství 
objevují na povrchu výsypek nejაastᆰji. Pᖐevá០nᆰ jsou tvoᖐeny prachovitými a០ 
písაitými jíly a០ písky. Jejich chemismus a mineralogické slo០ení jsou pᖐíznivᆰjᘐí 
ne០ v pᖐípadᆰ pískᛰ ze souvrství hlavní uhelné sloje. Vzhledem k malé protierozní 
odolnosti a vᆰtᘐinou nevhodnému slo០ení jsou vᘐak pro rekultivaაní úაely málo 
vhodné. S pᖐibýváním jílové slo០ky pᖐi hlavᆰ souvrství se rekultivaაní vyu០itelnost 
hornin lepᘐí (libkovické vrstvy). 

Kvartérní ulo០eniny jsou pᖐedstavovány zejména spraᘐovými hlínami, 
hlínami a ᘐtᆰrkopísky. Jejich rekultivaაní vyu០itelnost je zpravidla velmi dobrá, 
mocnost se vᘐak pohybuje pouze v rozmezí 0-10 m. 
 
1. Kategorizace hornin v postupu skrývkových ᖐezᛰ 

 
V postupu ᖐezᛰ dolu Bílina lze od povrchu terénu do hloubky rozliᘐit 

následující souvrství a horninové typy: 
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• horniny kvartéru (ornice, hlíny, spraᘐové hlíny) 

 
Na dole Bílina jde zejména o hlíny a spraᘐové hlíny. Ty jsou výbornᆰ 

vyu០itelné pro rekultivaაní úაely, tak០e dochází k jejich selektivní tᆰ០bᆰ. Vyskytují 
se pᖐi povrchu terénu a v I. skrývkovém ᖐezu. 
 
• horniny libkovických vrstev (nadlo០ní ᘐedé kaoliniticko-illitické jíly) 

 
Jde zejména o jíly, jílovce a០ prachovité jílovce hnᆰdé a០ ᘐedohnᆰdé barvy. 

Oproti kvartéru vykazují horᘐí vlastnosti (zejména sorpაní schopnosti), lze je vᘐak 
pᖐímo vyu០ít pro lesnickou rekultivaci. Vyskytují se zejména v oblasti I. - III. ᖐezu, 
na აásti porubní fronty nejsou vᛰbec zastoupeny. 
 
• horniny deltovᆰ písაitého souvrství (ᘐedé písაité jílovce a písky) 

 
Jde pᖐedevᘐím o písაité jílovce a០ jílovité písky. Horniny jsou výraznᆰ 

hrubozrnné, v mineralogickém slo០ení je charakteristický nedostatek jílových 
minerálᛰ, sorpაní schopnosti jsou ᘐpatné. Vyskytne - li se v pᛰdním profilu pᖐi 
povrchu rekultivované lokality, je potᖐebná jeho rekultivaაní úprava. Jsou 
zastoupeny od cca III. skrývkového ᖐezu témᆰᖐ po hlavu uhelné sloje. Tvoᖐí 
nejvᆰtᘐí objem skrývaných hornin. 
  
• horniny slojového souvrství (sterilní písაité jílovce a písky s uhelnou 

hmotou) 
 
Tyto horniny se podobají horninám deltovᆰ písაitého souvrství, jsou vᘐak 

výraznᆰ nabohaceny uhelnou hmotou. Z rekultivaაního hlediska jde o horniny 
fytotoxické. Objeví - li se na povrchu výsypky, je nutné jejich pᖐevrstvení. 
 
2. Kategorizace hornin na výsypkách Dolᛰ Bílina 

 
Na výsypkách Dolᛰ Bílina jsou zastoupeny horniny výᘐe uvedených 

horizontᛰ. V následujícím pᖐehledu jsou zastoupeny hlavní horninové typy 
vyskytující se na významných lokalitách oblasti. 
 
• nadlo០ní ᘐedé kaoliniticko-illitické jíly 

 
Jde zejména o jíly, jílovce a០ prachovité jílovce hnᆰdé a០ ᘐedohnᆰdé barvy. 

Je pro nᆰ typický vyrovnaný obsah kaolinitu a illitu. Oproti kvartéru vykazují horᘐí 
sorpაní schopnosti, jejich ostatní vlastnosti vᘐak jsou relativnᆰ výhodné. Lze je 
pᖐímo vyu០ít pro lesnickou rekultivaci. Na výsypkách Dolᛰ Bílina se tento 
horninový typ vyskytuje jen vzácnᆰ. 
 
• smᆰsné výsypkové nadlo០ní zeminy 

 
Jde o heterogenní substrát z písაitých a០ jílovitohlinitých hornin 

libkovického a deltovᆰ-písაitého souvrství. Z mineralogického hlediska se objevuje 
kᖐemen, z jílových minerálᛰ pᖐeva០uje kaolinit nad illitem, karbonáty se vyskytují 
jen výjimeაnᆰ. Horniny se vyznaაují neutrální a០ slabᆰ alkalickou pᛰdní reakcí, z 
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pᖐijatelných ០ivin lze oznaაit za nízký obsah fosforu, sorpაní schopnost pᛰdy je 
nízká a០ stᖐední. Fyzikální i hydrofyzikální pᛰdní vlastnosti tᆰchto zemin po 
vytᆰ០ení a nasypání jsou sice pᖐíznivé, ale აasovᆰ velmi promᆰnné. V pomᆰrnᆰ 
krátké dobᆰ u nich dochází k výraznému zhorᘐení uvedených pᛰdních 
charakteristik. 
 
• písky 

 
Jejich zdrojem jsou აetné píseაné აoაky deltovᆰ písაitého souvrství.  

Z hlediska fyzikálních i chemických vlastností mohou být znaაnᆰ heterogenní, 
აasto obsahují i znaაný podíl jílovitých pᖐímᆰsí. V pᖐípadᆰ obsahu výraznᆰjᘐího 
podílu prachových აástic jde o kuᖐavkové písky, které mají extrémnᆰ nepᖐíznivé 
hydrofyzikální pᛰdní vlastnosti. Zabarvení písku v pᛰvodním stavu bývá znaაnᆰ 
promᆰnlivé. V minerálním slo០ení výraznᆰ pᖐevládá kᖐemen. Mají velmi nízký 
obsah pᖐijatelných ០ivin, velmi nízkou sorpაní schopnost pᛰdy, jsou 
bezkarbonátové a ve vᆰtᘐinᆰ pᖐípadᛰ neobsahují toxické pᖐímᆰsi. Pᛰdní reakce 
mᛰ០e být neutrální a០ silnᆰ kyselá (v pᖐípadᆰ poloh vyskytujících se nad uhelnou 
slojí). 
 
• fytotoxické zeminy 

 
Jde o horniny uhelné sloje. Ve vᆰtᘐinᆰ pᖐípadᛰ se jedná o heterogenní 

smᆰs hornin texturálnᆰ lehაích písაitohlinitých a០ písაitých s pᖐímᆰsí porcelanitᛰ a 
s vysokým podílem uhelné hmoty, limonitizovaného pískovce, pyritu, a místy i 
sideritu. Vyznaაují se nízkým obsahem pᖐijatelných ០ivin (fosfor, draslík) a silnᆰ 
kyselou pᛰdní reakcí. Vᆰtrání zastoupených uhelných pᖐímᆰsí podmiᒀuje jejich 
extrémnᆰ nepᖐíznivé hydrofyzikální pᛰdní vlastnosti i chemické vlastnosti. 
 

Vybrané pedologické vlastnosti hornin skrývkových ᖐezᛰ dolu Bílina ukazuje 
následující tabulka. 

 
Vybrané vlastnosti jednotlivých hornin skrývkových ᖐezᛰ Dolu Bílina 
Horninový typ pH 

(vodní 
výluh) 

CaCO3 
(%) 

dusík 
(%) 

Cox (%) síra (%) sorpce S 
(mekv 
/100g) 

sorpce T 
(mekv 
/100g) 

sorpce V 
(%) 

Ornice 6,60 2,02 0,21 2,14 0,02 21 21 100 
Spraᘐ 7,10 5,01 0,10 0,90 0,02 16 16 100 
ᘀedý nadl. 
jílovec 

7,89 0,97 0,02 2,65 0,02 10 10 100 

Pís. jílovec  6,95 0,55 - 1,65 0,08 6,7 9 75 
Horniny 
uhel. sloje 

4,65 0,91 - 4,84 1,90 5,6 14 40 

 
 
3.4.3 Hydrogeologie území 
 

Podzemní vody zájmového území (tj. dobývacích prostorᛰ Dolᛰ Bílina, s.p. 
a vnᆰjᘐích výsypek) byly naruᘐeny minulou hlubinnou a pozdᆰji lomovou tᆰ០bou 
hnᆰdého uhlí. 
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Intenzivnᆰjᘐí hlubinná tᆰ០ba uhlí probíhala v zájmovém území od poloviny 
19. stol. do 60tých let 20. století. Kromᆰ ochranných pilíᖐᛰ obcí, vodních tokᛰ, 
prᛰmyslových závodᛰ a komunikací zasáhla prakticky celou plochu zájmového 
území. Vyvolala výrazný pokles hladiny vᘐech zvodnᆰných kolektorᛰ. 

Podzemní vody teplického ryolitu byly koncem minulého století ovlivnᆰny 
sérií katastrofálních prᛰvalᛰ na dolech Döllinger, Viktorin a Gisela u Duchcova. Pᖐi 
prᛰvalech doᘐlo k zatopení okolních dolᛰ a k trvalému zapadnutí vᘐech teplických 
termálních pramenᛰ. Pro zajiᘐtᆰní zásobování lázeᒀského provozu ryolitovou 
vodou a pro sní០ení mo០nosti vzniku dalᘐích prᛰvalᛰ, byla na dole Döllinger a 
v ᘐachtᆰ nejvýznamnᆰjᘐího teplického pramene Pravᖐídla udr០ována o 25 a០ 30 m 
sní០ená hladina ryolitových vod. Tento stav trvá a០ do souაasné doby, pouze 
v roce 1975 doᘐlo ke zmᆰnᆰ აerpacího objektu (místo jámy Döllinger jáma Obᖐí 
pramen u Lahoᘐtᆰ).  

Hlubinná tᆰ០ba výraznᆰ zmᆰnila pᛰvodní re០im podzemních vod v uhelné 
sloji pᖐedevᘐím vytvoᖐením dutin v dobývaných აástech uhelné sloje. Tím se 
mnohonásobnᆰ zvýᘐila pᛰvodnᆰ nízká propustnost uhelné sloje a v zájmovém 
území se vytvoᖐilo zcela nové prostᖐedí s rychlým pohybem slojových a 
staᖐinových vod. 

Hlubinná tᆰ០ba výraznᆰ ovlivnila také re០im podzemních vod nadlo០ních 
pískᛰ v prostoru jejich výskytu. V poაátcích hlubinné tᆰ០by docházelo k prᛰvalᛰm 
neodvodnᆰných pískᛰ - kuᖐavek, v pozdᆰjᘐí dobᆰ byly písky v pᖐedstihu 
odvodᒀovány spádovými odvodᒀovacími vrty, které hladinu podzemních vod 
sní០ily natolik, ០e a០ na výjimky k dalᘐím prᛰvalᛰm nedocházelo. Kromᆰ toho 
hlubinná tᆰ០ba naruᘐila nadlo០ní písky nerovnomᆰrnými poklesy, vzniklými 
v dᛰsledku závalových procesᛰ. 

Závalové procesy ovlivnily výraznᆰ také re០im mᆰlkých podzemních vod 
kvartérních ᘐtᆰrkopískᛰ. V dᛰsledku poklesᛰ terénu vznikly vᆰtᘐinou rozsáhlé 
terénní deprese se zvýᘐenou hladinou podzemní vody nebo mᆰlké vodní nádr០e. 
V prostorech s mᆰlkým ulo០ením uhelné sloje vznikly vᆰtᘐinou jednotlivé deprese 
(pinky), buჰ zatopené vodou, nebo suché (odvádᆰjící vodu a០ do uhelné sloje). 

Lomová tᆰ០ba uhlí v zájmovém území probíhala tedy v prostᖐedí, jeho០ 
podzemní vody byly pᖐedchozí hlubinnou tᆰ០bou výraznᆰ ovlivnᆰny. Vliv lomové 
tᆰ០by na zvodnᆰné kolektory (pᖐedevᘐím teplický ryolit, uhelnou sloj a kvartérní 
ᘐtᆰrkopísky) nenaruᘐené hlubinnou tᆰ០bou by byl výraznᆰ ni០ᘐí a do ᘐirᘐího okolí 
by prakticky nezasáhl. V souაasné dobᆰ je lomová tᆰ០ba (kromᆰ Lomu Bílina) 
skonაena. 

Zbytkové jámy byly následnᆰ vyu០ity rᛰzným zpᛰsobem. Nejvᆰtᘐí აást je 
vyu០ita, po zatopení povrchovou a podzemní vodou, jako rekreaაní vodní nádr០e a 
pro chov ryb. Do této skupiny lze zaᖐadit zbytkové jámy lomu Libík, ჀSM, Otakar 
(Koᘐᙐany), Barbora (Oldᖐichov), Leontýna. Jejich okolí je vᆰtᘐinou lesnicky 
rekultivováno. Slou០í jako pᖐíklad tvorby nového, ekologicky hodnotného prostᖐedí, 
ve kterém doᘐlo k optimálnímu, vodohospodáᖐským zpᛰsobem provedenému 
zahlazení nepᖐíznivých vlivᛰ lomové tᆰ០by. 

K zatopení doᘐlo dále u zbytkových jam lomu Marie (vyu០ívá SKLOUNION 
Chudeᖐice pro ukládání brusných pískᛰ) a Maxhütte (აerpá se u០itková voda). 
Zbytková jáma lomu Chotovenka je rovnᆰ០ zatopena vᆰtᘐinou povrchovou vodou 
z okolí. 

Ke skládkám elektrárenských popílkᛰ z ELE Ledvice jsou vyu០ívány 
zbytkové jámy J. Fuაík a Eleonora. J. Fuაík také k ukládání kalᛰ z Úpravny uhlí 
Ledvice. Skládky popílkᛰ ve zbytkových jámách jsou pᖐíkladem jejich optimálního 
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vyu០ití. Zabránilo se umístᆰní skládek v nenaruᘐeném prostᖐedí, dalᘐím záborᛰm 
zemᆰdᆰlské pᛰdy a negativním vlivᛰm pᖐevýᘐených skládek na okolí. 

Ⴠásteაnᆰ je zasypána zbytková jáma lomu M. Gorkij - Braᒀany. Voda na 
dnᆰ lomu se podle potᖐeby odაerpává a pᖐes úpravnu je odvádᆰna do ᖐeky Bíliny. 
Voda prosakující z pᖐelo០ky Kláᘐterského potoka se hromadí také v აásti zbytkové 
jámy dolu Václav (lokalita Kᖐinec) a musí být აerpána zpᆰt do Kláᘐterského 
potoka. 

Zbytkové jámy lomᛰ M. Gorkij (Bílina), Jirásek, Patria-Rudiay, Pokrok byly 
zasypány vnitᖐními výsypkami a obᆰhu podzemních vod se prakticky nezúაastní. 

U zbytkové jámy lomu Adéla, která je z velké აásti vyplnᆰna písky se 
pᖐedpokládá, ០e zprostᖐedkuje prᛰsak აásti mᆰlkých podzemních vod aluvia ᖐeky 
Bíliny do staᖐin v okolí tzv. emeránské vodní chodby. 

Ovlivnᆰní re០imu podzemních vod v prostorech uvedených lomᛰ spoაívá 
pᖐedevᘐím v odtᆰ០ení propustného prostᖐedí uhelné sloje, nadlo០ních pískᛰ a 
kvartérních ᘐtᆰrkopískᛰ a jeho následným nahrazením vᆰtᘐinou nepropustným 
prostᖐedím vnitᖐních výsypek. Pᛰvodní hlubinnou i lomovou აinností ovlivnᆰný 
obᆰh podzemních vod pᖐestal ve vᆰtᘐinᆰ zbytkových jam existovat. 

K ménᆰ významnému ovlivnᆰní pᛰvodního re០imu podzemních vod doᘐlo 
v podlo០í vnᆰjᘐích výsypek. 

K nejmenᘐímu ovlivnᆰní podzemních vod doᘐlo v prostoru východní აásti 
Stᖐimické výsypky umístᆰním na vulkanickém hᖐbetu mezi údolím ᖐeky Bíliny a 
ji០ní აástí severoაeské hnᆰdouhelné pánve v prostoru západnᆰ od Braᒀan. 
Ovlivnᆰní spoაívalo pouze v pᖐekrytí hydrogeologicky bezvýznamných svahových 
hlín a terciérních vulkanitᛰ prakticky nepropustným a bezvodým výsypkovým 
tᆰlesem. Tím doᘐlo k zastavení infiltrace srá០kových vod do pᛰvodního povrchu. 
V souაasné dobᆰ se dokonაuje rekultivace upraveného povrchu výsypky. 

Radovesická výsypka je ulo០ena na terénu uklonᆰném k západu a 
pokrytém vᆰtᘐinou svahovými hlínami. Jejich podklad tvoᖐí kᖐídové slínovce a ruly. 
Byla budována od roku 1969 v prostoru ji០nᆰ od vnitᖐní výsypky lomu Patria-
Rudiay na ploᘐe 6,5 km2. V tᆰlese výsypky je ulo០eno témᆰᖐ 400 mil. m3 zemin. 
Vᆰtᘐinu tvoᖐí prakticky nepropustné nadlo០ní jíly. Propustné písky tvoᖐí jen menᘐí 
აást výsypkového tᆰlesa. V prᛰbᆰhu tvorby výsypky bylo zjiᘐtᆰno místní zvodnᆰní 
v tᆰlese výsypky v údolí bývalého Lukovského potoka. Pocházelo ze srá០ek 
spadlých na nezkonsolidovaný povrch výsypky, z prᛰsakᛰ z divokých vodních 
akumulací, vytvoᖐených pᖐed აelem postupující výsypky a ze zasypaných pramenᛰ 
na podlo០ce výsypky. 

Zvodnᆰní spodní აásti výsypky vedlo k poruchám stability. Proto bylo 
rozhodnuto výsypku a vodní akumulace v jejím pᖐedpolí odvodnit pomocí 
gravitaაní ᘐtoly vyhloubené cca 20a០ 30 m pod pᛰvodním terénem. Dosáhla délky 
2 887 m a postupnᆰ je do ní zaústᆰna síᙐ gravitaაních drénᛰ. V dᛰsledku takto 
provedených odvodᒀovacích opatᖐení byla Radovesická výsypka stabilizována. Ze 
ᘐtoly vytéká v prᛰmᆰru 20 l.s-1 vody. Dalᘐím pᖐítokᛰm povrchových vod do tᆰlesa 
výsypky zabraᒀují postupnᆰ budované obvodové gravitaაní pᖐíkopy. 

Vnᆰjᘐí výsypka Pokrok je od roku 1991 zakládána severozápadnᆰ od 
zasypané zbytkové jámy lomu Pokrok na hlubinnᆰ podrubaném, pᛰvodnᆰ silnᆰ 
podmáაeném terénu. V souაasné dobᆰ je tvoᖐena etá០í pᖐevá០nᆰ jílového 
materiálu z Lomu Bílina. K výsypce pᖐitéká mᆰlká podzemní voda od severu 
(ᘐtᆰrkopísky). Je zachycena drená០ním systémem na bázi výsypky a gravitaაnᆰ 
odvádᆰna do nádr០e „malá Hrdlovka“. 
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V souაasné dobᆰ probíhá tᆰ០ba uhlí pouze na Lomu Bílina. Dᛰlní voda ze 
dna lomu je აerpána pᖐevá០nᆰ na აerpací stanici „lom jih“ (v prᛰmᆰru 52 l.s-1). 
Pᖐes აistírnu dᛰlních vod Emerán je odvádᆰna do ᖐeky Bíliny. Na stanici „lom 
sever“ se აerpá v prᛰmᆰru pouze 6 l.s-1. Dᛰlní voda je od roku 1992 აerpána také 
z jámy Emerán (v prᛰmᆰru 35 l.s-1). 

Odvodᒀování nadlo០ních pískᛰ, აásteაnᆰ odvodnᆰných pᖐedchozí 
hlubinnou tᆰ០bou, se provádí pomocí bariér აerpacích vrtᛰ v pᖐedpolí lomu. V roce 
1992 bylo v აinnosti 23 vrtᛰ, ze kterých se აerpalo prᛰmᆰrnᆰ 40,4 l.s-1. Na 
skrývkové svahy lomu prosáklo z nadlo០ních pískᛰ dalᘐích 9 l.s-1. Pᖐed postupem 
skrývkových ᖐezᛰ byly nadlo០ní písky prakticky zcela odvodnᆰny. V pᖐedpolí lomu 
je pᛰvodnᆰ napjatá hladina výraznᆰ sní០ena. Napomáhá tomu také odvodᒀování 
nadlo០ních pískᛰ na sousedním hlubinném dole Kohinoor. 

Pomᆰrnᆰ malé mno០ství podzemních vod pᖐitéká do lomu z kvartérních 
ᘐtᆰrkopískᛰ. Tato voda je svádᆰna k აerpacím stanicím na dnᆰ lomu. 

Vnitᖐní výsypka Lomu Bílina je odvodᒀována pouze na bázi systémem 
gravitaაních drénᛰ, které se prodlu០ují souhlasnᆰ s jejím postupem. Pᖐed pᖐítoky 
z aluvia ᖐeky Bíliny a staᖐinovými vodami je vnitᖐní výsypka chránᆰna აerpáním 
z jámy Emerán. 

Lze tedy konstatovat, ០er probíhající tᆰ០ba uhlí na Lomu Bílina ovlivᒀuje 
podzemní vody významným zpᛰsobem - odtᆰ០uje propustné prostᖐedí hlubinnᆰ 
pᖐerubané uhelné sloje, nadlo០ních pískᛰ a kvartérních ᘐtᆰrkopískᛰ a sni០uje 
hladinu podzemní vody nadlo០ních pískᛰ daleko v pᖐedpolí lomu. 
 
 
ZBYTKOVÁ JÁMA LOMU BÍLINA 

 
Podle souაasných znalostí se doporuაuje vyu០ití pᖐevodᛰ z nádr០í 

Pᖐíseაnice a Fláje s pᖐíspᆰvkem vlastního povodí Bíliny ve vodnᆰjᘐích obdobích a 
pᖐeაerpávání z Ohᖐe do Bíliny tak, aby celkovᆰ bylo mo០no do jámy odebírat 3,0 - 
3,5 m3.s-1. 
 
 
 
Jakost vody pro zatápᆰní a vody v budoucím jezeᖐe Bílina - odbᆰrný profil 
Bílina, ᖐíაní k 51,66 
(propojovací ᘐtolou prostᖐednictvím dᖐíve zatopeného dᛰlního jezera Most - Le០áky) 

 
Souაasná jakost vody v Bílinᆰ, km 51,66 je podrobnᆰ popsána u jámy Most 

- Le០áky vაetnᆰ pᖐedpokládané jakosti vody v jezeᖐe Most - Le០áky po zatopení 
jámy. Hodnotu tᆰchto údajᛰ je tᖐeba posuzovat se zᖐetelem na to, ០e zaაátek 
zatápᆰní jámy Bílina se plánuje na rok 2037, kdy by se mᆰla jakost vody v Bílinᆰ 
oproti souაasnému stavu podstatnᆰ zlepᘐit a samotné jezero Most - Le០áky by 
pᖐispívalo k napouᘐtᆰní lomu Bílina velmi kvalitní vodou zabezpeაující mezotrofní 
stav ji០ od zaაátku napouᘐtᆰní. V patᖐiაném pᖐedstihu pᖐed pᖐípravou 
dokumentace pro zatápᆰní jámy bude tᖐeba uvá០it: 

 
• zatí០ení jezera Most - Le០áky fosforem ve vodᆰ pᖐi výᘐe doporuაeném 

prᛰtoku 3,0 - 3,5 m3.s-1 nebo pᖐi jiném návrhovém prᛰtoku pro plnᆰní 
jámy Bílina, 
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• volbu (úpravu) návrhového a kapacitního prᛰtoku pro pᖐívodní kanál 
z Bíliny do jezera Most - Le០áky a pro propojovací ᘐtolu do jámy Bílina,  

 
• úაelnost „sladᆰní“ úrovnᆰ hladin v budoucích jezerech Most - Le០áky 

(dosud 199 m n.m.) a Bílina (dosud 200 m n.m.) tak, aby tímto 
propojením vznikla plnᆰ regulovatelná, avᘐak volnᆰ gravitaაnᆰ prᛰtoაná 
soustava odboაující z ᖐeky Bíliny v km 51,66, vedená pᖐes obᆰ jezera a 
vyústᆰná zpᆰt do ᖐeky Bíliny pod mᆰstem Bílina. 

 
Mo០né náhradní odbᆰrné profily 

 
Ⴠerpání z ᖐeky Bíliny, ᖐ. km 34,5. Podle výsledkᛰ rozborᛰ poskytnutých 

Povodím Ohᖐe, s.p. kolísá kvalita vody v tomto profilu v jednotlivých parametrech 
mezi I. - V. tᖐídou jakosti, spolu s profilem pro plnᆰní zbytkové jámy Most - Le០áky 
patᖐí k nejvíce zneაiᘐtᆰným. Do III. tᖐídy lze zaᖐadit CHSKMn, CHSKCr, Fe, Mn, 
dusiაnany, index saprobity biosestonu, do IV. tᖐídy konduktivitu, celkový fosfor, 
rozpuᘐtᆰné látky a a០ do V. tᖐídy rozpuᘐtᆰný kyslík, BSK, amoniakální dusík, 
sírany, AOX. 

Výsledky sledování VÚV T.G.M. v tomto profilu v období 2000-2001 
potvrdily výᘐe uvedené údaje. Do III. tᖐídy lze zaᖐadit ukazatele TOC, As, Hg, do 
IV. tᖐ. vodivost, sírany, BSK a do V. tᖐ. amoniakální dusík. Limitní hodnoty naᖐízení 
vlády ა. 82/1999 Sb. byly pᖐekraაovány v ukazatelích dusitany, amoniakální dusík, 
organický dusík, sírany, celkový fosfor, BSK. 

Dne 22.5.2001 byl v tomto profilu odebrán vzorek sedimentᛰ, podle jeho០ 
rozboru obsah tᆰ០kých kovᛰ vyhovuje po០adavkᛰm ჀSN 46 5735 na surovinu pro 
prᛰmyslové komposty. Podle klasifikace ARGE ELBE lze podle obsahu ᘐkodlivin 
a jejich toxického pᛰsobení na biotu zaᖐadit sedimenty v tomto profilu do tᖐídy I-II 
podle obsahu Pb, g-HCH, HCB, do tᖐídy II podle obsahu As, Hg, Zn a metabolitᛰ 
DDT, do tᖐídy II-III podle obsahu Cd a do tᖐídy IV podle obsahu kongenerᛰ PCB. 
 

Potok Bouᖐlivec. Kvalita vody je podle výsledkᛰ rozborᛰ s.p. Povodí Ohᖐe 
za období 1998 - 1999 znaაnᆰ promᆰnlivá, v jednotlivých ukazatelích se pohybuje 
ve tᖐídách I - IV. Do III. tᖐídy lze zaᖐadit vodivost, rozpuᘐtᆰné látky, Fe, Mn, do IV. 
tᖐídy rozpuᘐtᆰný kyslík, BSK, amoniakální dusík, celkový fosfor (60 - 1200 (!!) µg/l), 
sírany. 
 

Osecký potok. Kvalita vody byla pᖐi odbᆰru vzorkᛰ v dubnu 2001 lepᘐí ne០ 
ve stejném období roku 2000, pravdᆰpodobnᆰ díky vyᘐᘐímu prᛰtoku. Vᘐechny 
sledované ukazatele byly na úrovni I. tᖐídy jakosti podle ჀSN 75 7221. 
 

Potoky Lomský a Radაický patᖐí svojí kvalitou k neproblematiაtᆰjᘐím 
malým tokᛰm v celé oblasti. Kvalita vody Lomského potoka kolísá v jednotlivých 
ukazatelích v rozmezí I. a V. tᖐídy: do III. tᖐídy lze zaᖐadit ukazatele dusiაnany, 
CHSKCr, TOC, do IV. tᖐídy amonné ionty, do V. tᖐídy celkový fosfor (104 - 1050 (!!) 
µg/l, BSK, Cd. Po០adavky naᖐízení vlády ა. 81/1999 Sb. na ostatní povrchové 
vody nesplᒀuje v ukazatelích dusitany, amonné ionty, organický dusík, celkový 
fosfor, BSK. Podle informací místních obyvatel je problematická funkce komunální 
აistírny odpadních vod obce Lom, resp. napojení obyvatel na kanalizaci. O tom 
svᆰdაí i výᘐe uvedené spektrum nejhᛰᖐe hodnocených ukazatelᛰ. Pᖐi nᆰkterých 
odbᆰrech (výraznᆰ napᖐ. 22.5.2001) vod potoka znaაnᆰ zapáchala a unáᘐela 
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suspendované látky pᖐipomínající vzhledem surovou odpadní vodu. Obdobné 
poznatky byly zjiᘐtᆰny ji០ v roce 2000. 
 

Jakost vody Radაického potoka se pohybovala ve vᆰtᘐinᆰ sledovaných 
ukazatelᛰ na úrovni I., u nᆰkterých ukazatelᛰ (dusiაnany, sírany, celkový fosfor, 
Cd, Zn) na úrovni II. tᖐídy. Výjimkou byla v odbᆰru 4.4.2001 zjiᘐtᆰná vysoká 
koncentrace PCB - na úrovni a០ V. tᖐídy. Tato kontaminace pᖐekroაila i maximálnᆰ 
pᖐípustné hodnoty naᖐízení vlády ა. 82/1999 Sb. pro ostatní povrchové vody. 
Vzhledem k tomuto zjiᘐtᆰní byl dne 22.5.2001 odebrán z Radაického potoka 
vzorek sedimentᛰ, podle jeho០ analýzy obsah As nevyhovuje po០adavkᛰm ჀSN 
46 5735 na surovinu pro prᛰmyslové komposty. Podle klasifikace ARGE ELBE lze 
podle obsahu ᘐkodlivin a jejich toxického pᛰsobení na biotu zaᖐadit sedimenty 
v tomto profilu do tᖐídy I-II podle obsahu g-HCH a HCB, do tᖐídy II podle obsahu 
Hg, do tᖐídy II-III podle obsahu As, Pb, Zn, do tᖐídy III podle obsahu metabolitᛰ 
DDT, do tᖐídy III-IV podle obsahu Cd a do tᖐídy IV podle obsahu kongenerᛰ PCB. 

Jakost vody ve vᘐech zdrojích pro zatápᆰní a doplᒀování vody jezera Bílina 
by se mᆰla k plánovanému termínu v roce 2037 významnᆰ zlepᘐit. Pᖐesnᆰjᘐí 
prognóza tohoto zlepᘐení by vᘐak v souაasné dobᆰ byla velmi problematická. 
Rozhodnutí o odbᆰrném profilu aj. bude mo០né (nutné) pᖐijmout v patᖐiაném 
pᖐedstihu pᖐed zahájením zatápᆰní. 

 
 
3.4.4  Lo០iska zúrodnitelných hornin v zájmovém území 
 

Zúrodnitelné horniny vyu០itelné pro rekultivaci lokalit Dolᛰ Bílina se 
nacházejí zejména v kvartérních vrstvách, objevují se vᘐak té០ v souvrství 
uhelných slojí a jeho podlo០í. V nadlo០ním souvrství tyto horniny nebyly zjiᘐtᆰny. 
Pro jejich racionální vyu០ití je dᛰle០ité, aby se vyskytovaly v horizontech 
dobývaných jako skrývka pᖐi tᆰ០bᆰ uhlí.  

Pro rekultivaci lokalit Dolᛰ Bílina lze teoreticky vyu០ít zúrodnitelné zeminy 
z celé severoაeské pánve, z ekonomických dᛰvodᛰ se vᘐak dává pᖐednost 
lo០iskᛰm v dobývacím prostoru Dolᛰ Bílina. 

V následujícím textu jsou uvedeny hlavní zúrodnitelné horniny a pᖐíklady 
jejich úspᆰᘐného vyu០ití na lokalitách dolᛰ Bílina. 
 
1. Ornice 

 
Ornice tvoᖐí v pᖐedpolí tᆰ០ebních lokalit zpravidla nespojité polohy o 

mocnosti 0,2 – 0,45 m, v nᆰkterých pᖐípadech a០ pᖐes 1 m.  
Tato kategorie zúrodnitelných zemin pᖐedstavuje nejcennᆰjᘐí rekultivaაní 

aditivum kvartérního geologického pᛰvodu, které by mᆰlo být vyu០íváno výhradnᆰ 
pouze pro zemᆰdᆰlské rekultivaაní úაely. 

Ornice je zpravidla zrnitostnᆰ vyrovnaná, obsah frakce pod 0,01 mm se 
pohybuje v rozmezí 30% - 50%. Je pro ní charakteristické zastoupení kᖐemene, 
kaolinitu, illitu, stop ០ivce, kalcitu, ojedinᆰle montmorillonitu. 

Ornice je ᘐiroce vyu០ívána na vᘐech lokalitách severoაeské pánve, 
nezastupitelná je zejména pᖐi zemᆰdᆰlské rekultivaci. Pro rekultivace lokalit Dolᛰ 
Bílina je v souაasnosti vyu០ívána výhradnᆰ ornice z pᖐedpolí dolu a vnᆰjᘐích 
výsypek. 
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2. Spraᘐe a spraᘐové hlíny 
 
Spraᘐe a spraᘐové hlíny tvoᖐí nespojité polohy v pᖐedpolí dolᛰ Bílina. 

Polohy spraᘐí dosahují mocnosti 1 - 2 m, zcela výjimeაnᆰ a០ 8m. Jsou ve velkých 
objemech vyu០ívány jako rekultivaაní aditivum zejména pᖐi lesnické rekultivaci. Pᖐi 
vyhledávání jejich akumulací a následné selektivní tᆰ០bᆰ nelze prakticky oddᆰlit 
spraᘐe od spraᘐových hlín.  

Spraᘐové hlíny tvoᖐí nejrozᘐíᖐenᆰjᘐí kategorii kvartérních pᛰdních substrátᛰ, 
která je v souაasné dobᆰ vyu០itelná pro potᖐeby lesnických rekultivací. Od pravých 
spraᘐí se liᘐí zejména ni០ᘐím obsahem CaCO3, zrnitostním slo០ením a 
zastoupením jílových minerálᛰ (pᖐeva០uje kaolinit). Texturálnᆰ tᆰ០ᘐí spraᘐové hlíny 
(pᖐeva០uje podíl jílovitých აástic) se vyznaაují ji០ nepᖐíznivými fyzikálními i 
hydrofyzikálními pᛰdními vlastnostmi. Ve vᆰtᘐinᆰ pᖐípadᛰ se jedná o zeminy 
jílovitohlinité, slabᆰ alkalické, slabᆰ vápnité (1-3% CaCO3), popᖐípadᆰ i zcela 
odvápnᆰné. Za nízký lze oznaაit obsah pᖐijatelného fosforu i organické hmoty. V 
zrnitostním slo០ení spraᘐí pᖐeva០uje podíl prachových აástic nad jílovitými. Pᛰdní 
reakce je slabᆰ alkalická, obsah CaCO3 se v០dy pohybuje nad 5%. Sorpაní 
schopnost horniny je stᖐední a០ vysoká v závislosti na výskytu jílových minerálᛰ. 
Pro spraᘐe je charakteristické zastoupení kᖐemene, kaolinitu, illitu, kalcitu a 
stopových obsahᛰ montmorillonitu. 

Pᖐíkladem úspᆰᘐné aplikace spraᘐí a spraᘐových hlín je rekultivace vnitᖐní 
výsypky dolu Bílina. Její budování zaაalo v letech 1979 – 1980, celková 
pᖐedpokládaná výmᆰra აiní 1400 ha. Prᛰzkum lokality probíhal v letech 1997 – 
2001. Dle po០adavkᛰ metodiky vyu០ívání zúrodnitelných zemin a hornin byly na 
základᆰ znalosti charakteru skrývkových hornin dolu Bílina a postupu zakládání 
urაeny jednotlivé horninové typy vyskytující se v tᆰlese výsypky a následnᆰ oblasti 
s potᖐebou aplikace spraᘐí. 

V souladu s metodikou vyu០ívání zúrodnitelných zemin a hornin byla pro 
území s projektovanou lesnickou rekultivací aplikována spraᘐ a spraᘐová hlíny v 
mno០ství 1500-2000 m3.ha-1 Ta byla promísena kᖐí០ovou orbou s výsypkovou 
zeminou do hloubky 0,3-0,4 m. Sklon rekultivovaného povrchu výsypky აinil 
maximálnᆰ 16% (1:6). Jako doplᒀující rekultivaაní opatᖐení byly aplikovány 
komposty s upraveným pomᆰrem C : N (25) v dávce 400 t.ha-1, zapravené do  
0,30 m rekultivovaného povrchu výsypky a zahájen následný dvouletý pᖐípravný 
agrocyklus (pᆰstování plodin na zelené hnojení).  
 
3. Slíny a slínovce 

 
Jedinou tᆰ០enou lokalitou slínovcᛰ v oblasti severoაeské pánve jsou 

slínovce kᖐídového stáᖐí tvoᖐící geologický povrch erozního údolí v podlo០í 
Radovesické výsypky. Navzdory horᘐím vlastnostem oproti spraᘐím byly pou០ity 
pᖐi rekultivaci Radovesické výsypky. Tᆰ០ba slínovcᛰ toti០ probíhala 
v bezprostᖐední blízkosti výsypky, co០ podstatnᆰ sní០ilo náklady. Jde o zatím 
ojedinᆰlý pᖐíklad vyu០ití slínovcᛰ pro tyto úაely v severoაeské pánvi.  

Slíny a slínovce vyu០ívané pᖐi rekultivaci jsou tvoᖐeny smᆰsí kalcitu, 
kᖐemene, illitu a kaolinitu. Zrnitost je ovlivnᆰna obsahem kalcitu a u აerstvých 
slínovcᛰ tvoᖐí znaაný podíl ᘐtᆰrk a០ kameny. Obsah kalcitu kolísá cca mezi 40-
55%. Pᛰdní reakce ve vodním výluhu bývá zpravidla slabᆰ zásaditá, hodnoty 
sorpაní kapacity a pᖐijatelných ០ivin jsou nízké. 
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Jediným pᖐíkladem úspᆰᘐné aplikace slínovcᛰ pro rekultivaაní úაely je 
právᆰ Radovesická výsypka. Její budování zaაalo roku 1964. Byla situována do 
katastrálního území osad Radovesice, Kostomlaty a Svᆰtec. Má protáhlý tvar od 
jihovýchodu k severozápadu a její území spadá do vlastní vrchoviny Ⴠeského 
stᖐedohoᖐí. Jde o nejrozsáhlejᘐí dosud provozovanou výsypku Dolᛰ Bílina. Pᖐi její 
rekultivaci byla vyu០ívána metodika RNDr. Fiᘐery. Meliorace povrchu výsypky 
Radovesice zaაínala návozem 0,3 m slínovcᛰ na urაenou plochu a zaoráním 
pluhem do hloubky 0,5-0,7 m. Vzhledem k ulehlosti výsypky, kamenitému 
charakteru slínovcᛰ a po០adované hloubce zaorání ᘐlo o technicky nejnároაnᆰjᘐí 
moment rekultivace. Orbou se na povrch opᆰt dostaly výsypkové materiály, ty byly 
opᆰt povezeny 0,3 m slínovcᛰ a zaorány do hloubky 0,7-1,0 metrᛰ. Tím do smᆰsi 
vstoupil pᛰvodnᆰ zaoraný slínovec a byl získán finální smᆰsný koᖐenící horizont o 
skuteაné hloubce 0,6-1,0 metrᛰ. První úpravy აásti plochy výsypky byla 
dokonაeny ji០ na jaᖐe 1991. 

Vlastnosti vznikajícího koᖐenícího horizontu jsou dlouhodobᆰ prᛰbᆰ០nᆰ 
sledovány. V souაasnosti probíhá výzkum pokusných ploch, na nich០ je 
aplikováno rᛰzné mno០ství slínovcᛰ rᛰzným zpᛰsobem (se zaoráním a bez 
zaorání), pᖐípadnᆰ s pᖐekryvem dalᘐími horninami. V souაasnosti byly aplikované 
dávky slínovcᛰ výraznᆰ sní០eny a dᛰslednᆰji se dbá na homogenizaci slínovce a 
výsypkové zeminy. Vlastní práce probíhají v souladu s platnou metodikou aplikace 
zúrodnitelných hornin, která byla vypracována autory pᖐíspᆰvku ve spolupráci 
s pracovníky Dolᛰ Bílina. 
 
4. Bentonity 

 
Jediná významná lo០iska bentonitu v oblasti severoაeské pánve jsou 

soustᖐedᆰna v okolí Braᒀan. Hlavní tᆰ០ba suroviny pro továrnu v Obrnicích byla 
vázaná na lo០isko Ⴠerný vrch na náhorní ploᘐinᆰ nad údolím Bíliny mezi 
Obrnicemi a Braᒀany. 

Surovina z tohoto lo០iska byla pou០ita pᖐi jediné masivní aplikaci bentonitu 
pro rekultivaci výsypky. V historii აeských rekultivací ᘐlo o první významné pou០ití 
rekultivaაního aditiva. 

Stᖐimická výsypka je umístᆰna východnᆰ od Mostu. Byla sypána v letech 
1959-1973. Rozloha temene výsypky აiní 160 ha a nadmoᖐská výᘐka dosahuje 
330 metrᛰ nad moᖐem. Pᛰvodní lesnická rekultivace probᆰhla v roce 1967. 
Vzhledem k nepᖐíznivým zmᆰnám povrchové zóny výsypky výsadba prakticky 
vyhynula. Souაasnᆰ se projevil znaაný vliv erozních jevᛰ. Na návrh BPT pak byly 
vyu០ity k rekultivaci bentonity z lomu Ⴠerný vrch. Rekultivace byla zahájena v roce 
1974. Vrstva navá០ených bentonitických zemin byla stanovena na 50 cm. Po 
zaorání bylo provedeno zatravnᆰní a pozdᆰji zalesnᆰní. V roce 1988 byla 
zahájena zemᆰdᆰlská rekultivace na pláni výsypky o celkové výmᆰᖐe 89 ha. 

Ve spolupráci Dolᛰ Bílina, VÚHU Most, BP Teplice a VÚMOP Praha byla 
zjiᘐᙐována úspᆰᘐnost zvolené metodiky rekultivace. Na výsypce Stᖐimice bylo 
odebráno celkem 9 vzorkᛰ ze tᖐí sond. Podaᖐilo se odliᘐit svrchní vrstvu tvoᖐenou 
ornicí (event.smᆰsí ornice a bentonitu), stᖐední vrstvu tvoᖐenou bentonitem 
(event.smᆰsí jílu a bentonitu) a pᛰvodní materiál výsypky. 

Svrchní vrstva je z mineralogického hlediska tvoᖐena kᖐemenem, kaolinitem, 
illitem, montmorillonitem. Obაas se vyskytuje pᖐímᆰs ០ivcᛰ, muskovitu. 
Chemismus je pomᆰrnᆰ pᖐíznivý. Pᛰdní reakce je neutrální, sorpce T stᖐední a០ 
vysoká (dle obsahu bentonitu), obsah kalcitu kolísá. Obsah dusíku je nízký, obsah 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 58 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633 
Kapitola 3: Geologické, in០.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých oblastí 

 

humusu stᖐední. Obsah pᖐijatelných ០ivin je u fosforu nízký, u hoᖐაíku a draslíku 
stᖐední a០ vysoký. Ze zrnitostního hlediska jde o zeminy ponᆰkud hrubozrnné, lze 
je charakterizovat jako písაitohlinité a០ hlinité. Pro rekultivaაní úაely jsou 
pᖐijatelné. Stᖐední vrstva je tvoᖐena pᖐevá០nᆰ bentonitem. V mineralogickém 
slo០ení tomu odpovídá výraznᆰjᘐí podíl montmorillonitu. Pᛰdní reakce je slabᆰ 
zásaditá, sorpce T vysoká (s rostoucím obsahem montmorillonitu), roste obsah 
kalcitu. Obsah dusíku i humusu je nízký. Obsah pᖐijatelných ០ivin mírnᆰ stoupá 
oproti svrchní vrstvᆰ. Ze zrnitostního hlediska jsou vzorky mírnᆰ hrubozrnné, 
odpovídají písაitohlinitým a០ hlinitým zeminám. Pᛰvodní materiál výsypky je tvoᖐen 
០lutými jíly s úlomky uhlí. Pro rekultivaაní úაely jsou krajnᆰ nevhodné.  

Výsledky potvrzují úspᆰᘐnost zvolené metody rekultivace výsypky Stᖐimice. 
S ohledem na souაasnou tr០ní cenu suroviny vᘐak dnes prakticky nelze tento 
zpᛰsob rekultivace aplikovat. 
 
5. Organické hmoty 

 
Jedinou zemᆰdᆰlsky vyu០itelnou doprovodnou surovinou ze souvrství 

uhelných slojí jsou v severoაeské hnᆰdouhelné pánvi oxyhumolity. Nejvᆰtᘐí 
význam má stále historické lo០isko Václav u Duchcova tᆰ០ené Doly Bílina. 

Humitany získávané ze suroviny mají v zemᆰdᆰlství velký význam jak 
samostatnᆰ, tak i ve smᆰsi s dalᘐími hnojivy. V rámci technické rekultivace se vᘐak 
nemohou uplatnit s ohledem na relativnᆰ vysokou cenu pᖐi obrovském objemu 
pou០ívaných aditiv. 

V poslední dobᆰ naopak stále roste význam smᆰsi odpadních krátkých 
celulózových papírenských vláken a biologických kalᛰ SEPAPu a.s. ᘀtᆰtí, 
doplnᆰné kᛰrou ze suchého odkornᆰní. Uvedená smᆰs je vyu០ívána jako základní 
organické hnojivo pᖐed výsadbou.  
 
 
3.4.5  Struაná geomechanická charakteristika hornin zájmového území 
 

Rozაlenᆰní území na stratigrafické kvazihomogenní celky vychází 
z geologické situace a zejména z geotechnického hodnocení ing. Dáni. Byl 
rozliᘐen kvartér, jezerní jílovitý horizont, deltový písაitý horizont (ten je dále აlenᆰn 
na tᖐi vrstvy) a nadslojový jílovitý horizont. 

Následující podkapitoly se zabývají popisem tᆰchto horizontᛰ. V០dy je 
uvedena celková charakteristika horizontu, pevnosti v prostém tlaku, zastoupení 
hornin jednotlivých tᖐíd rozpojitelnosti, mocnost horizontu v jednotlivých 
geotechnických oblastech a charakteristika pevných poloh. 
 
1. Kvartérní pokryv 

 
Pokrývá velkou აást zájmového území nezasti០eného skrývkovými ᖐezy. 

Dosahuje mocnosti 0 – 5 m, vyjímeაnᆰ do 10 m. Je tvoᖐen hlinitými sedimenty, 
spraᘐovými hlínami, písაitými ᘐtᆰrky a០ ᘐtᆰrky.  

Z hlediska rozpojitelnosti je v០dy ᖐazen do tᖐídy rozpojitelnosti A. Pᖐi tᆰ០bᆰ 
nezpᛰsobuje potí០e a proto pevnost v prostém tlaku není uvádᆰna. 
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2. Jezerní jílovitý horizont (libkovické souvrství) 
 
Je vyvinut na velké აásti zájmového území. Jeho mocnost obecnᆰ roste od 

východu k západu. V ji០ní აásti území chybí (viz geologické ᖐezy). Obecnᆰ se 
mocnost pohybuje v rozmezí cca 0 – 110 m. Horizont je tvoᖐen ᘐedými 
prachovitými jílovci. Polohy písku se nevyskytují, písაitá pᖐímᆰs pouze pᖐi patᆰ 
horizontu. Prachovité jílovce a០ do hloubek cca nᆰkolika desítek metrᛰ ovlivnily 
zvᆰtrávací procesy, k nim០ doᘐlo vlivem periglaciálního klimatu. Na vᆰtᘐinᆰ 
zájmového území se pᖐi patᆰ horizontu vyskytuje vrstva nabohacená 
karbonatickými pevnými polohami o mocnosti cca 5 m. Cca 5-10 % horizontu (dle 
jeho mocnosti) tvoᖐí vrstva tᖐídy rozpojitelnosti D pᖐi jeho patᆰ. 

Prᛰmᆰrná hodnota pevnosti v prostém tlaku აiní pro zájmový horizont  
1,0 MPa. Tᖐída rozpojitelnosti se pohybuje v rozmezí B – C. Dle geologických ᖐezᛰ 
lze konstatovat, ០e horniny tᖐídy rozpojitelnosti B აiní cca 55 %, horniny tᖐídy 
rozpojitelnosti C (pᖐi ni០ᘐí hranici tᖐídy) აiní cca 35 % a horniny tᖐídy rozpojitelnosti 
D (5 m horizont pᖐi patᆰ vrstvy) cca 5-10 %. U pevných poloh karbonatického typu 
dosahuje pevnost v prostém tlaku a០ 25 MPa. 
 
3. Deltový písაitý horizont 

 
Je vyvinut v celém zájmovém území. Tvoᖐí ho rozmanité písაito-jílovité 

horniny. Horniny tᖐídy rozpojitelnosti A – B (píseაné აoაky a okolní písაité jílovce) 
tvoᖐí cca 35 % mocnosti horizontu, horniny tᖐídy rozpojitelnosti C 55 % (jílovce, 
prachovité jílovce) a zbytek pᖐipadá na horniny tᖐídy rozpojitelnosti D, E. Jejich 
mocnost vᘐak znaაnᆰ místnᆰ kolísá. Hodnoty pevnosti v prostém tlaku s hloubkou 
rostou. 

Pevné polohy tvoᖐí pískovce i karbonáty, pískovcové აoაky vᘐak dosahují 
mnohem vyᘐᘐí mocnosti. Pevnost v prostém tlaku pískovcᛰ kolísá v ᘐirokém 
rozpᆰtí cca 10-90 MPa dle míry zpevnᆰní. Pevnost v prostém tlaku karbonátᛰ 
vᆰtᘐinou აiní 20-30 MPa. 

Deltový písაitý horizont byl s ohledem na fyzikálnᆰ-mechanické vlastnosti 
hornin rozაlenᆰn na tᖐi vrstvy: 
 

• vrstva prvního deltového písაitého horizontu 
 
Vrstva je tvoᖐena pᖐevá០nᆰ jílovci a písაitými აoაkami. Je vytvoᖐena 

na celém území (s výjimkou ji០ních svahᛰ). Pevné polohy jsou tvoᖐeny 
pískovci, jejich mocnost zpravidla nepᖐesahuje 0,5 m (výjimkou je 
geotechnická poloha 7 a zejména 3, kde mocnost pevných poloh narᛰstá). 

Prᛰmᆰrná hodnota pevnosti v prostém tlaku აiní pro zájmový horizont 
1,7 MPa. Tᖐída rozpojitelnosti se pohybuje v rozmezí B – C ve 
srovnatelném zastoupení. Píseაné აoაky jsou ᖐazeny do tᖐídy rozpojitelnosti 
A (viz mocnosti pískᛰ v mapách izolinií). Pevnost v prostém tlaku se u 
pískovcᛰ pohybuje dle charakteru zpravidla v prvních desítkách MPa  
(do 30 MPa). 
 
• vrstva druhého deltového písაitého horizontu 

 
Vrstva je tvoᖐena pᖐevá០nᆰ písაitými jíly, pískᛰ se vyskytuje málo. Je 

vytvoᖐena na celém území (s výjimkou ji០ních svahᛰ) . Pevné polohy jsou 
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tvoᖐeny pískovci, jejich mocnost zpravidla nepᖐesahuje 0,5 m, (výjimkou je 
geotechnická poloha 7 a zejména 3, kde mocnost pevných poloh narᛰstá). 

Prᛰmᆰrná hodnota pevnosti v prostém tlaku აiní pro zájmový horizont 
2,2 MPa. Tᖐída rozpojitelnosti se pohybuje v rozmezí B – C, tᖐída 
rozpojitelnosti C výraznᆰ pᖐevládá (cca 2:1). Píseაné აoაky jsou ᖐazeny do 
tᖐídy rozpojitelnosti A (viz mocnosti pískᛰ v mapách izolinií). 
 
• vrstva tᖐetího deltového písაitého horizontu 

 
Vrstva je tvoᖐena rozmanitými písაito-jílovitými horninami. Je 

vytvoᖐena na celém území. Pevné polohy jsou tvoᖐeny pískovci, jejich 
mocnost je místy znaაná.  

Prᛰmᆰrná hodnota pevnosti v prostém tlaku აiní pro zájmový horizont 
2,6 MPa. Vyskytuje se tᖐída rozpojitelnosti C. V oblastech pískovcᛰ se 
vyskytuje a០ tᖐída rozpojitelnosti E, která výjimeაnᆰ mᛰ០e tvoᖐit a០ 50-70 % 
vrstvy. Pevnost v prostém tlaku აiní u pevných poloh pískovcového typu 
obvykle desítky MPa, byla zjiᘐtᆰna i hodnota 91 MPa. 

 
4. Nadslojový jílovitý horizont 

 
Je vyvinut na celém území. Tvoᖐí ho výhradnᆰ nepísაité pevné jílovce. Pᖐi 

jeho bázi se vyskytuje poloha nabohacená karbonatickými pevnými proplástky o 
mocnosti cca 10 metrᛰ. 

Prᛰmᆰrná hodnota pevnosti v prostém tlaku აiní pro zájmový horizont  
2,65 MPa. Tᖐída rozpojitelnosti se pohybuje v rozmezí C – D. Je zde cca 50 % 
hornin tᖐídy rozpojitelnosti C a 50 % hornin tᖐídy rozpojitelnosti D. Horniny tᖐídy D 
le០í pᖐi bázi horizontu, dosahují mocnosti cca 10 m. Tato vrstva je nabohacena 
karbonatickými pevnými polohami. Hodnoty pevnosti v prostém tlaku u nich 
dosahují cca 20 – 30 MPa. 
 
3.4.6 Podrobná charakteristika jednotlivých dílაích oblastí 
 

Vlastní dᛰl Bílina a jeho pᖐedpolí jsou charakterizovány vyაerpávajícím 
zpᛰsobem v pᖐedcházejícím textu. Tato kapitola se proto zamᆰᖐuje pᖐedevᘐím na 
hlavní vnᆰjᘐí a vnitᖐní výsypky dolu Bílina a dále na oblast Jeníkova a Proboᘐtova.  
 
3.4.6.1 Hlavní výsypky dolu Bílina 
 

Oblast Stᖐimické výsypky o výmᆰᖐe cca 180ha se nachází mezi mᆰstem 
Most a obcí Braᒀany. Svahy výsypky jsou zalesnᆰny, ale jak ji០ bylo napsáno, po 
neúspᆰᘐném prvotním zalesnᆰní byl k melioraci povrchu nevhodných, 
fytotoxických zemin výsypky a vytvoᖐení koᖐenícího horizontu pou០it bentonit. 
Unikátní meliorace byla vyhodnocena jako úspᆰᘐná a základní výsadba lesnické 
rekultivace probᆰhla podle plánu. V souაasné dobᆰ je tato lesnická rekultivace 
ukonაena a აeká na nového majitele. Jedineაná metoda meliorace výsypky 
bentonitem je sledována Výzkumným ústavem meliorace a ochrany pᛰdy Praha a 
Výzkumným ústavem pro hnᆰdé uhlí v Mostᆰ. Tyto instituce vyhodnocují 
pedogenetický proces tvorby antropogenní pᛰdy. Na náhorní planinᆰ Stᖐimické 
výsypky byla provedena zemᆰdᆰlská rekultivace. Na základᆰ zkuᘐeností ze svahᛰ 
i zde byla pou០ita metoda meliorace povrchu výsypky bentonitem. Na upravený 
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povrch výsypky byla navezena ornice a následoval agrocyklus. Na temeni výsypky 
se nachází letiᘐtᆰ, které zde bylo vybudováno náhradou za likvidované v pᖐedpolí 
lomu. Parametry vzletové a pᖐistávací dráhy odpovídají souაasným po០adavkᛰm 
pro letový provoz malých letadel. Celý areál Stᖐimické výsypky je pᖐipraven 
k pᖐedání mᆰstu Most, které svým územním plánem zajistí celkovou revitalizaci 
tohoto území. 

 
Oblast Radovesické výsypky o celkové výmᆰᖐe cca 1200 ha se nachází 

mezi mᆰstem Bílina a obcemi Kuაlín, Kostomlaty a Svᆰtec. Je to nejvᆰtᘐí vnᆰjᘐí 
výsypka provozovaná v naᘐí republice. Provozní აinnost dolu bude ukonაena 
v roce 2003 a následnᆰ budou probíhat rekultivaაní práce. Problematika 
Radovesické výsypky a rekultivace ukládaných zemin jsou samostatnou kapitolou 
აeské rekultivaაní ᘐkoly. Tak, jak bylo uvedeno v pᖐedchozích kapitolách, byla zde 
uplatnᆰna dalᘐí ojedinᆰlá metoda rekultivace nevhodných a toxických zemin 
výsypky slínovci, které se nacházely v podlo០í výsypky. Na Radovesické výsypce 
bude ulo០eno pᖐes pᛰl miliardy m3 nadlo០ních zemin. Pᛰvodní mísovité údolí tak 
bude pᖐetvoᖐeno v kopcovitý novotvar obrovských rozmᆰrᛰ. Pou០itím melioraაních 
slínovcᛰ a jejich aplikací do upraveného povrchu výsypky vznikne nový koᖐenící 
horizont, který díky zlepᘐeným fyzikálním a chemickým vlastnostem vytvoᖐí 
obdobu pᛰvodního pᛰdního profilu pᖐed radovesického údolí. Na upraveném 
meliorovaném povrchu se ji០ provádí biologická rekultivace. Jedná se pᖐevá០nᆰ o 
lesnické rekultivace o výmᆰᖐe 300 ha, ale v blízkosti mᆰsta Bíliny je provádᆰna 
lesoparková úprava pro budoucí pᖐímᆰstskou zeleᒀ o výmᆰᖐe cca 200 ha. Na 
vhodných plochách výsypky Jirásek byla provedena zemᆰdᆰlská rekultivace o 
výmᆰᖐe cca 180 ha.  
 

Oblast výsypky Pokrok o výmᆰᖐe cca 800 ha se nachází u mᆰsta 
Duchcova a Osek. Je to druhá provozovaná vnᆰjᘐí výsypka dolu. I kdy០ mluvíme o 
vnᆰjᘐí výsypce, jedná se v tomto pᖐípadᆰ pᖐevá០nᆰ o vyu០ití prostoru bývalého 
lomu Pokrok, který byl v minulosti vytᆰ០en, postupem dolu Bílina zpᆰtnᆰ zasypán a 
jeᘐtᆰ na nᆰm vznikla pᖐevýᘐená výsypka. Na tuto výsypku jsou ukládány zeminy 
z prvního ᖐezu, které jsou rekultivaაnᆰ vhodné i pro pᖐímou lesnickou rekultivaci. 
Tato výsypka bude provozována a០ do roku 2010. V souაasné dobᆰ jsou na აásti 
výsypky o výmᆰᖐe cca 150 ha rozpracovány lesnické a zemᆰdᆰlské rekultivace. 
Charakter tvaru výsypky, ukládaných zemin a blízkost sídel mᆰsta Osek a 
Duchcov pᖐedurაují, aby toto území získalo v budoucnosti charakter pᖐímᆰstské 
zóny s vyu០itím pro krátkodobou rekreaci. Tyto zámᆰry jsou i ve zpracovaných 
rekultivaაních studiích. 
 

Oblast výsypky Braᒀany o výmᆰᖐe cca 100 ha se nachází mezi ji០ními 
svahy dolu a obcí Braᒀany. Proto០e se jedná o velmi exponované místo, je 
v rekultivaაních plánech celé toto území rekultivováno lesnicky. Cílem je vytvoᖐení 
zeleného pásu mezi dolem a obcí Braᒀany tak, aby se zmírnily negativní dopady 
tᆰ០by, která se k obci pᖐibli០uje. V souაasné dobᆰ je rozpracováno 90 ha 
lesnických rekultivací. Zalo០ené mladé kultury lesních dᖐevin byly vysázeny do 
upraveného povrchu výsypky, kde pᖐed výsadbou byly plochy pᖐevrstveny 
spraᘐemi o mocnosti 30 cm a doplnᆰny vysokou dávkou organických kompostᛰ.  

 
Rekultivace oblasti vnitᖐní výsypky byla zahájena v roce 2000. Na vnitᖐní 

výsypku jsou sypány opᆰt pᖐevá០nᆰ tᆰ០ko rekultivovatelné zeminy a proto se zde 
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vyu០ívá k úspᆰᘐné melioraci povrchu pᖐevrstvení spraᘐí doplnᆰnou o vysokou 
dávku organických kompostᛰ. Výsledky jsou okam០itᆰ zᖐetelné a roაní pᖐírᛰstky na 
jednotlivých lesních výsadbách jsou toho dᛰkazem. Na náhorní planinᆰ výsypky je 
ji០ realizována zemᆰdᆰlská rekultivace s rozptýlenou zelení. Na dalᘐí etapy 
rekultivace si budeme muset poაkat, proto០e technologický celek, který bude 
dosypávat koneაné etá០e výsypky, musí nejdᖐíve ukonაit აinnost na výsypce 
Pokrok. Pro rekultivaci to znamená, ០e na vnitᖐní výsypku se dostane a០ po roce 
2010. Pᖐínosem ale bude, ០e sem budou ukládány zeminy z prvního ᖐezu, co០ je 
pᖐíznivé pro rekultivaci.  
 
 
3.4.6.2 Oblast Jeníkov 

 
Oblast tvoᖐí uhelné lo០isko Jeníkov. Jeho zásoby byly odepsány na základᆰ 

likvidaაního výpoაtu zásob realizovaného v roce 1998. 
Údajᛰ o podlo០í lo០iska je k dispozici velmi málo a pocházejí vesmᆰs 

z ᖐídké sítᆰ strukturních vrtᛰ. Bezprostᖐední podlo០í lo០iska hnᆰdého uhlí je 
budováno jílovými sedimenty souvrství podlo០ních jílᛰ a pískᛰ. Charakteristickou 
horninou tohoto souvrství jsou prachovité, místy a០ slabᆰ písაité jílovce ᘐedých 
barev s აastými prouhelnᆰlými rostlinnými zbytky a აetnými výskyty konkrecí 
sideritu a sirníkᛰ. Bᆰ០nᆰ se vyskytují i polohy pelokarbonátᛰ obvykle do maximální 
mocnosti nᆰkolika desítek cm. Ve svrchní აásti souvrství pᖐibývá organických 
zbytkᛰ a v jílovcích se postupnᆰ objevuje uhelná pᖐímᆰs, které do nadlo០í pᖐibývá. 
První uhelné polohy jsou nesouvislé a jsou tvoᖐeny uhelnatými jílovci nebo silnᆰ 
jílovitým uhlím. Pᖐechod z podlo០í do uhelné sloje (souvrství hnᆰdouhelných slojí) 
je pozvolný. 

Terciérní lo០isko hnᆰdého uhlí je na lokalitᆰ tvoᖐeno jednou uhelnou slojí, 
která neobsahuje výraznᆰjᘐí jílovité vlo០ky. Sloj na lokalitᆰ je vyvinuta jako tzv. 
jednotná sloj a je mo០no ji rozdᆰlit na tᖐi lávky. Severozápadní výchoz uhelné sloje 
je strmý, jihovýchodní pozvolný. V ji០ní აásti lo០iska je sloj ukonაena 
Döllingerským zlomem. Ve výchozech byla zalo០ena ᖐada mᆰlkých povrchových 
lomᛰ a lze zde pᖐedpokládat i výskyt nedokumentovaných „selských“ dobývek. 
Uhelná sloj byla prakticky na celé hodnocené ploᘐe hlubinnᆰ pᖐerubána. Uhlí patᖐí 
pᖐevá០nᆰ do skupiny humitᛰ, uhlí saprodetritické patᖐí do pᖐechodné skupiny 
saprohumitᛰ. Stupnᆰm prouhelnᆰní spadá uhlí do vyᘐᘐí hnᆰdouhelné ortofáze.  

Nadlo០í lo០iska dosahuje maximální mocnosti více ne០ 200 m a je tvoᖐeno 
pᖐevá០nᆰ jílovitými horninami. V tᆰsném nadlo០í sloje je mo០no místy vyაlenit 
horizont kávovᆰ hnᆰdých bituminózních jílovcᛰ s bohatými zbytky fauny a 
flóry.Výᘐe jsou sedimenty pomᆰrnᆰ jednotvárné a svᆰdაí o velmi klidném 
sedimentaაním prostᖐedí. Typické nadlo០ní jílovce jsou hnᆰdoᘐedé, na აerstvém 
lomu tmavᆰ hnᆰdoᘐedé, slabᆰ prachovité, místy nevýraznᆰ laminované. 
Prachovitá pᖐímᆰs je tvoᖐena pᖐedevᘐím kᖐemenem, dále pak sideritem, 
muskovitem a organickými úlomky. V jílovité slo០ce pᖐevládá kaolinit nad illitem a 
montmorillonitem. Ojedinᆰle se v nadlo០ních jílech vyskytují polohy pevných 
pelokarbonátᛰ o mocnosti nᆰkolika cm (max.desítek cm). Ve svrchní აásti 
nadlo០ních jílovcᛰ je mo០no pozorovat projevy fosilního zvᆰtrávání, které se 
projevuje zmᆰnou barvy hornin na okrovou a០ rezavou a zmᆰnou jejich fyzikálních 
vlastností. V oblasti Domaslavic se v nadlo០ním souvrství vyskytují písაité 
sedimenty. Jedná se patrnᆰ o výplavové ku០ely tokᛰ, stékajících z kruᘐnohorského 
„prahu“do pánevního jezera. Do stᖐední აásti dobývacího prostoru zasahuje od 
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severovýchodu písაité tᆰleso,ulo០ené bezprostᖐednᆰ na hlavᆰ sloje. Jedná se o 
bílý, pᖐevá០nᆰ hrubozrnný písek dosahující maximální mocnosti okolo 5 m. 

Kvartérní pokryv je v severní აásti území reprezentován pᖐevá០nᆰ 
nevytᖐídᆰnými balvanitými hlinitojílovitými ᘐtᆰrkopísky a sutᆰmi dosahujícími 
maximálních mocností (a០ 20 m) pᖐi vyústᆰní kruᘐnohorských potokᛰ do pánve. 
Valouny a úlomky hornin krystalinika a paleoryolitu dosahují velikosti do 20 (místy 
do 60 cm). Mocnost kvartérních sutí klesá smᆰrem od úpatí Kruᘐných hor do 
centra pánve. V ji០ní აásti lokality byly zasti០eny hlíny o mocnosti nᆰkolika m. Na 
povrchu kvartérních hornin je vyvinut horizont pᖐevá០nᆰ kamenité ornice o 
mocnosti do 30 cm. 
 
 
3.4.6.3 Oblast Proboᘐtov 

 
Jde o oblast uhelného lo០iska Proboᘐtov, jeho០ zásoby byly odepsány na 

základᆰ likvidaაního výpoაtu zásob realizovaného v roce 1998. 
Podlo០í lo០iska je prozkoumané pouze აásteაnᆰ. Za nejhlubᘐí podlo០í 

pánve je pova០ován kᖐemitý porfyr. Na základᆰ nadmoᖐských výᘐek pᆰti vrtᛰ 
zastihujících porfyr je dedukována stará pᖐíაná tektonická linie, která vychází 
z údolí potoka Horská Bystᖐice a pokraაuje kolem výchozu porfyru (tzv.Luisina 
skalka) za ji០ním výchozem uhelné sloje na okraji Novosedlic. Podle této poruchy 
poklesla východní აást o cca 80 m. Kᖐída vychází na povrch jednak za ji០ním 
výchozem v Novosedlicích a jednak lemuje linii kruᘐnohorského zlomu. Dále byla 
zasti០ena nᆰkolika vrty avᘐak kromᆰ vymezení spodních hrubozrnných kᖐemitých 
pískovcᛰ a svrchních slínovcᛰ nebyla blí០e zkoumána. Na bázi terciéru jsou 
uvádᆰny pestrobarevné tufitické jíly vulkanické série, které vyplᒀují deprese a 
prolákliny v pᖐedmiocénním reliéfu. Tomu odpovídá i jejich rovnomᆰrná mocnost. 

Produktivní série zaაíná ᘐedými jíly, výᘐe hnᆰdoᘐedými a០ აernohnᆰdými 
s pᖐímᆰsí uhelného pigmentu. Mocnost ᘐedých jílᛰ se pohybuje okolo 6 m. Ve 
svrchních polohách se objevují cm a០ dm polohy uhlí jílovitého. Tato poloha 
odpovídá souvrství podlo០ních jílᛰ a pískᛰ. Smᆰrem do nadlo០í pᖐibývá slojek a 
proplástky jílu se zmenᘐují, a០ na bázi hlavní sloje úplnᆰ zmizí. Mocnost této 
pᖐechodné vrstvy, resp.spodní lávky, je v prᛰmᆰru 2-6 m. Hlavní sloj, která byla 
hlubinnᆰ dobývána, resp.svrchní lávka dosahuje v dobývacím prostoru prᛰmᆰrné 
mocnosti 9-11 m. Místy obsahuje drobné jílovité proplástky cm mocnosti. Uhelná 
sloj je vyvinuta v území dobývacího prostoru Proboᘐtov pᖐevá០nᆰ v dvoulávkovém 
vývoji. Celková mocnost sloje je závislá na pᛰvodní morfologii dna pánve a 
pohybuje se od 0 do 19 m. 

Uhelná sedimentace byla ostᖐe ukonაena náhlým pᖐínosem anorganického 
materiálu. Nadlo០í sloje je pᖐedstavováno komplexem ᘐedých a០ tmavᆰ ᘐedých 
jemnᆰ slídnatých jílᛰ a jílovcᛰ s polohami pelosideritᛰ cm a០ dm mocnosti. 
V tᆰsném nadlo០í se vyskytují hnᆰdé a០ აernohnᆰdé polohy s uhelnou pᖐímᆰsí. 
Ojedinᆰle jsou popsány výskyty jemnᆰ písაitých slídnatých jílovcᛰ do 10 m 
mocnosti. Celková mocnost nadlo០ního souvrství dosahuje a០ 150 m. Na vrtu  
MV 10 jsou ve svrchní აásti profilu uvádᆰny polohy hnᆰdoაerných jílovcᛰ 
s uhelnou pᖐímᆰsí v celkové mocnosti cca 5 m. Zhruba v centrální აásti území se 
na hlavᆰ sloje vyskytuje nepravidelné tᆰleso jemnozrnných a០ hrubozrnných pískᛰ 
a ᘐtᆰrkᛰ o mocnosti do 25 m pᛰvodnᆰ silnᆰ zvodnᆰlých. Tᆰleso je prota០eno cca 
s.-j. smᆰrem napᖐíა celým územím. Výskyt jemnozrnných jílovitých pískᛰ, 
podstatnᆰ menᘐí mocnosti, byl zjiᘐtᆰn i ve Kvartérní pokryv je charakterizován 
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pomᆰrnᆰ pestrými a rᛰznᆰ zrnitými typy sedimentᛰ. Pᖐi sz. i jv. Okraji pᖐevládají 
deluviální sedimenty s prᛰmᆰrnou mocností do 2 m, které pᖐecházejí smᆰrem do 
centra pánve do proluviálních sedimentᛰ s balvany a០ 1 m velkými a promᆰnlivým 
podílem písაité a jílovité slo០ky s celkovou mocností a០ 20 m. Na ji០ním okraji 
pánve se místy vyskytují spraᘐe a spraᘐové hlíny do 10 m mocnosti. 
Nezanedbatelné jsou v území i antropogenní sedimenty, zejména výsypky 
uhelných lomᛰ, odvaly hlubinných dolᛰ, skládky odpadᛰ a აetné navá០ky.  
 
 
3.5 Oblast dolᛰ Palivového kombinátu Ústí nad Labem 
 
3.5.1 Celková geologická situace zájmového území 
 

ᖀeᘐení území patᖐí do východní აásti severoაeské hnᆰdouhelné pánve. 
Jedná se o lo០isko hnᆰdého uhlí, které je souაástí terciérní pánve vzniklé na 
jihovýchodním okraji saxoturingika, pᖐi jeho kontaktu s bohemikem (Malkovský 
1979). Na saxonsky tektonicky rozpadlém fundamentu, tvoᖐeném horninami 
krystalinika, svrchní kᖐídy a vulkanicko-detritické série, se vytvoᖐila poაátkem 
miocénu jezerní pánev. Po vyrovnání აlenitého reliéfu a zpomalení subsidence 
vzniká hnᆰdouhelný moაál. Organogenní sedimentace je náhle ukonაena 
zrychlenou subsidencí pánevního dna. Po ukonაení sedimentace nadlo០ích jílᛰ 
(ve vzniklém jezeᖐe) dochází k tektonickému rozpadu pánve a intenzivnímu 
zvedání bloku Kruᘐných hor a bloku Ⴠeského stᖐedohoᖐí, které je provázeno 
rozsáhlou denudací.  

Úplný stratigrafický profil lo០iskem a jeho podlo០ím je mo០no sestavit na 
základᆰ výsledkᛰ strukturních vrtᛰ GÚ 25 a TH 11: 
 

• krystalinikum 
• svrchní kᖐída 
• terciér - vulkanicko-detritická série 

– podlo០ní souvrství 
– souvrství hnᆰdouhelných slojí 
– nadlo០ní souvrství 

• kvartér 
 
(pou០íváme stratigrafické აlenᆰní terciéru v០ité v SHR - Hurník, Marek 1962). 
 

Krystalinické horniny byly, vedle uvedených vrtᛰ, zasti០eny jeᘐtᆰ dalᘐími 
tᖐemi vrty v okolí lo០iska (GÚ 24, TH l0, TH 20) ve velkých hloubkách, na povrch 
vᘐak vycházejí a០ ve svazích Kruᘐných hor. Svrchnokᖐídové sedimenty byly, mimo 
uvedené vrty, zasti០eny jeᘐtᆰ nᆰkolika vrty lo០iskového prᛰzkumu, v pᖐímém 
podlo០í souvrství hnᆰdouhelných slojí. Na povrch vycházejí kᖐídové horniny v 
erozním údolí ᖐeky Bíliny a na úpatí Kruᘐných hor. Horniny vulkanicko-detritické 
série vytváᖐejí v okolí lo០iska ploᘐnᆰ nejrozsáhlejᘐí výchozy. Na vlastním lo០isku 
vᘐak byly zachyceny pouze malým mno០stvím vrtᛰ pᖐi výchozech uhelné sloje. 

Rozsah pánevních terciérních sedimentᛰ je dán na ji០ním, východním a 
severním okraji denudaაním výchozem. Západním smᆰrem pokraაují miocénní 
sedimenty k Teplicím a dále do centrální აásti severoაeské hnᆰdouhelné pánve. O 
pᛰvodnᆰ podstatnᆰ vᆰtᘐím sedimentaაním prostoru v miocénu svᆰdაí denudaაní 
zbytky pánevních sedimentᛰ na horninách vulkanicko-detritické série. 
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Na tektonické stavbᆰ území se projevila jak postsedimentární tak 
pᖐedsedimentární tektonika. Zatím co o postsedimentární tektonice máme 
mno០ství údajᛰ (zvláᘐᙐ z hlubinnᆰ dobývané uhelné sloje), na rozsah 
pᖐedsedimentární tektoniky mᛰ០eme usuzovat pouze z nᆰkolika údajᛰ denudaაní 
úrovnᆰ svrchnokᖐídových hornin. Postsedimentární zlomy jsou poklesového 
charakteru o výᘐce skoku 0 – 30 m. Mají dva smᆰry: první SV - JZ se stáაením do 
smᆰru V - Z a úklonem k SZ i JV a druhý smᆰr S - J se stáაením do smᆰru SV - JZ 
a úklony k V i Z. Podrobnᆰ se charakteristikou ᘐirᘐího okolí lo០iska zabývá starý 
výpoაet zásob, a nejnovᆰjᘐí poznatky jsou shrnuty v publikaci ÚÚG "Geologie 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve a jejího okolí" - Malkovský et. al. 1985. 
 
 
3.5.2 Charakteristika hornin z hlediska rekultivaაní vyu០itelnosti 
 
• kvartér 
 
Kvartérní sedimenty z hlediska petrologického mᛰ០eme rozdᆰlit na: 
 

- fluviální - ᘐtᆰrky, ᘐtᆰrkopísky, aluviální náplavy 
- proluviální - slabé opracované ᘐtᆰrky a svahové sutᆰ 
- eolické - spraᘐové hlíny (degradované spraᘐe) 

 
• hlinité zeminy  
 
spraᘐové hlíny - ០lutohnᆰdé a ០luté, silnᆰ jílovité, s obsahem cicvárᛰ, obsah 
písაité slo០ky silnᆰ kolísá a je celkovᆰ velmi nízký, dle pedologického hodnocení 
se jedná o degradované spraᘐe,  
 
svahové hlíny - hnᆰdé a០ tmavᆰ hnᆰdé jílovité i písაité s kameny vᆰtᘐích prᛰmᆰrᛰ  
(pᖐevá០nᆰ tvoᖐené vulk. horninami) - silnᆰ zahlinᆰné proluviální sedimenty,  
 
aluviální hlíny - hnᆰdé jílovito-písაité s rᛰzným podílem skeletu, 
 
pᛰdy - tmavohnᆰdé humózní, 
 
terasové ᘐtᆰrky - dobᖐe opracované ᘐtᆰrky s písაitou mezerní hmotou, místy 
charakteru ᘐtᆰrkopískᛰ a០ pískᛰ, materiál valounᛰ je tvoᖐen pᖐevá០nᆰ kᖐemenem, 
 
aluviální ᘐtᆰrky - velmi hrubé a០ balvanité s písაitou a hlinitopísაitou mezerní 
hmotou, základním materiálem balvanᛰ je აediა. 
 
• nadlo០ní souvrství 

 
Nadlo០ní souvrství je pᖐevá០nᆰ tvoᖐeno kvazihomogenními vrstvami ᘐedých 

jílᛰ. Pouze nad stropem sloje se lokálnᆰ vyskytují l - 2 polohy sideritických jílovcᛰ. 
V ji០ní აásti lo០iska se na stropu sloje vyskytuje cca l cm mocná vrstviაka 
hrubozrnného písku a០ ᘐtᆰrაíku, která v bývalém lomu Barbora nabývala mocnosti 
a០ 8 m. Pᛰvod a geneze této polohy ᘐtᆰrაíku není jasný. 
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• souvrství hnᆰdouhelných slojí 
 

Souvrství hnᆰdouhelných slojí je tvoᖐeno uhelnou slojí s jílovými proplástky 
a polohou jílovcᛰ na bázi - tzv. neuhelným vývojem.  
 
• uhelná sloj  

 
Uhelná sloj je vedle makro popisu charakterizována obsahem popela (jako 

hlavní technologickou charakteristikou), který charakterizuje mno០ství popelovin v 
uhlí. 

Dle makro popisu jsou zde zastoupeny následující uhelné typy: 
 
- uhlí xylitické 
- uhlí detritické 
- uhlí xyliticko-detritické, páskované, detriticko-xylitické 
- uhlí jílovité 
- uhelnatý jílovec 

 
Petrograficky byla uhelná sloj zpracována pouze u vrtu TCH 76 a to 4 

vzorky uhlí popelnatosti do 30 %. Jedná se o uhlí xyliticko-detritické a detritické s 
აoაkami xylitu. Mikroskopicky je detritická hmota tvoᖐena detrinitem, úlomky 
rostlinných tkání, vlákny xylitického pᛰvodu, rezinitovými tᆰlísky a ojedinᆰle jsou v 
ní pᖐítomny mikrospáry a zrna pryskyᖐice. Sulfidická mineralizace zjiᘐtᆰna vᛰbec 
nebyla a veᘐkerá mineralizace je tvoᖐena radiálnᆰ paprsაitými agregáty uhliაitanᛰ. 

Dle petrografického vyhodnocení je dokumentován stupeᒀ prouhelnᆰní - 
hnᆰdouhelná ortofáze.  
 
• jílovce neuhelného vývoje 

 
Jedná se o jílovce vᆰtᘐinou hnᆰdých odstínᛰ s obsahem uhelné drti, 

pᖐípadnᆰ drobnými proslojkami jílovitého uhlí. Mineralogické slo០ení je obdobné 
proplástkᛰm jílovitých hornin ve sloji, pouze mírnᆰ vzrᛰstá obsah sideritu 
(Sloupská 1985). 
 
• podlo០ní souvrství 

 
Typickým sedimentem podlo០ního souvrství jsou svᆰtle ᘐedé sideritické 

jílovce. Pᖐítomnost sideritu ve formᆰ mikrokonkrecí a ooidᛰ (kulovitá tᆰlíska do 
velikosti 2 mm) mᆰla za následek jejich popis jako písაitou pᖐímᆰr ve starᘐích 
vrtech. Zvýᘐený obsah sideritu je charakterizován také zvýᘐeným obsahem Fe2O3 
v chemických analýzách. 

Pᖐi bázi souvrství bývají pestrobarevné jílovce s promᆰnlivým podílem 
jílovitᆰ rozlo០eného vulkanogenního materiálu. Dále byly v podlo០ním souvrství 
zasti០eny písky. Jedná se jemnozrnné a០ stᖐednᆰ zrnité slabᆰ jílovité písky okrovᆰ 
០luté barvy. 
 
• vulkanicko-detritické série 

 
Horniny vulkanicko-detritické série byly zasti០eny malým mno០stvím vrtᛰ na 

okraji lo០iska a odkryty v odlehაovacích lomových ᖐezech za jeho ji០ním okrajem. 
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Z tᆰchto kusých údajᛰ mᛰ០eme provést následující petrografickou charakteristiku 
horninových typᛰ: 

Horniny აediაového charakteru - v nezvᆰtralém stavu popisovány jako 
ᘐedoაerné nebo modroაerné აediაe s karbonátovou výplní puklin zvᆰtralé jako 
០lutoᘐedé, hnᆰdavᆰ-აervené, jílovité, sideritizované zvᆰtralé აediაe (vulkanity). 
 

Tufity - pestrobarevné písაito-jílovité 
Tufy - zelenoᘐedé, ᘐedozelené a០ zelené s ០ilkami karbonátᛰ 
Uhlí - málo mocné slojky hnᆰdoაerného lupenitého uhlí 
Diatomity - bé០ovᆰ hnᆰdé s otisky listᛰ 

 
 
3.5.3 Lo០iska zúrodnitelných hornin 
 

Pᖐi tᆰ០bᆰ uhlí na Lomu Chabaᖐovice se nabízely mo០nosti vyu០ití i dalᘐích 
surovin. Jsou to jednak kvartérní sedimenty reprezentované spraᘐovými hlínami a 
jednak terciérní sedimenty, a to nadlo០ní a podlo០ní jílovce. Vᘐechny tyto suroviny 
se v dolovém poli vyskytují ve znaაném mno០ství, pohybujícím se ᖐádovᆰ 
v mil. m3. Tᆰ០ební zájem se na LCH v minulosti soustᖐeჰoval pouze na tᆰ០bu uhlí 
obdobnᆰ jako na jiných dᛰlních podnicích. Nový pohled na ekonomiku tᆰ០by nás 
pᖐimᆰl k tomu, abychom zvá០ili mo០nost vyu០ití ostatních tᆰ០ených zemin, do 
jejich០ odklizu jsou vkládány nemalé finanაní prostᖐedky. Mo០nost zhodnotit 
alespoᒀ აást tohoto tᆰ០eného mno០ství (v prᛰmᆰru 12 mil. m3 roაnᆰ) mohlo 
podstatnᆰ vylepᘐit ekonomiku podniku. 
 
 
3.5.3.1 Spraᘐové hlíny 
 

Vzhledem k jejich velkému mno០ství (asi 60 mil. m3) tvoᖐily horizont, který 
nutil k pᖐemýᘐlení o mo០ném vyu០ití ne០ je pouhé ukládání do výsypky. Ji០ v 
minulosti byly charakterizovány jako podorniაní vrstvy vhodné k rekultivaაním 
úაelᛰm, ale malý zájem v konfrontaci s velkým mno០stvím vedl spíᘐe k 
selektivnímu ukládání a eventuální mo០nosti pozdᆰjᘐího vyu០ití. Existence ᖐady 
starých cihelen, provozovaných v minulosti v oblasti SHR a vyu០ívaných jako 
suroviny spraᘐové hlíny, nás vedla k zámᆰru ovᆰᖐit kvalitu této suroviny z hlediska 
vhodnosti pro cihláᖐskou výrobu. Surovina byla zkouᘐena v ÚNS Kutná Hora. 
Podle technologické charakteristiky se jedná o montmorillonicko-hydroslído-
kaolinitový písაito-jílový prachovec s podstatným zastoupením volného kᖐemene. 

Jílové minerály jsou velice jemnozrnné (Ga = 37,1). Celkovᆰ je surovina 
velmi plastická (Gp = 15,2). Vysoká plasticita (tomu odpovídající vysoká pracovní 
vlhkost, vysoké smrᘐtᆰní suᘐením a vysoká citlivost k suᘐení) a nevyhranᆰný 
prᛰbᆰh slinování podmiᒀují vyu០itelnost suroviny v cihláᖐské a keramické výrobᆰ 
jen ve smᆰsích s jinými surovinami. Svým mineralogickým slo០ením není 
uzpᛰsobena tvorbᆰ stabilního vápenato-kᖐemiაitého nebo ០ivco-hydroslído-
kᖐemiაitého stᖐepu. Výhodou je malý obsah organických látek, tak០e odpadá 
nebezpeაí vzniku აerného jádra a tak je mo០no pou០ít i rychlovýpal. Dalᘐí výhodou 
je, ០e není náchylná k tvorbᆰ výkvᆰtu a má pᖐedpoklady pro mrazuvzdornost 
výrobkᛰ s hrubým stᖐepem. Barva stᖐepu do okam០iku napuchávání (1030°C a 
7°C nasákavosti) je svᆰtle cihlová a០ cihlová, expandující stᖐep je hnᆰdoაervený. 
Bohu០el, v celém rozsahu spádového výpalu (900 - 1050°C) se na stᖐepu objevují 
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bílé teაky, jako pozᛰstatek vápnitých cicvárᛰ, co០ je hodnoceno negativnᆰ. Netvoᖐí 
se ani stabilní stᖐepová fáze. Splᒀuje naopak hodnoty bezzávadnosti z hlediska 
radioaktivity. 

Dále bylo sledováno chování suroviny pᖐidáním 5 % slínu, fonolitu a tefritu. 
V tᆰchto pᖐípadech se závislost smrᘐtᆰní a nasákavosti na teplotᆰ projevuje teprve 
pᖐi teplotách nad 1050°C , kdy dochází k rychlejᘐímu poklesu nasákavosti a rᛰstu 
smrᘐtᆰní. Varianta s pᖐidáním slínu vykázala nejideálnᆰjᘐí kontrastní hodnoty obou 
sledovaných parametrᛰ. Rovnᆰ០ i ostatní mᆰᖐené technologické parametry 
odpovídají hodnotám cihláᖐských hmot. I v tomto pᖐípadᆰ vᘐak obsahují vypálené 
cihelky bílá zrnka po vápnitých cicvárech. Toto by bylo mo០né eliminovat vᆰtᘐím 
zdrobnᆰním pou០ité spraᘐe. V prᛰbᆰhu zkouᘐek bylo pᖐistoupeno k ovᆰᖐení 
mo០nosti ostᖐení suroviny keramzitovým pískem, který zᛰstane jako odpad z 
výroby keramzitu po odsítování. Keramzit byl drcen na აelisᙐovém drtiაi a 
válcovém mlýnu tak, aby proᘐel sítem o velikosti ok 1 mm. Tím drcený keramzit 
zrnitostnᆰ odpovídá stᖐednᆰ hrubozrnným pískᛰm. Surovina s obsahem 50 - 55 % 
drceného keramzitového ostᖐiva vykazuje pᖐíliᘐ vysokou nasákavost (nad 20 %). 
Pᖐi sní០ení obsahu ostᖐiva na 40 a 30 % klesá nasákavost k hodnotám 17 - 15 %, 
ale ani u tᆰchto hmot nedochází k po០adované tvorbᆰ stability stᖐepu ve vᆰtᘐím 
teplotním intervalu. Z toho vyplývá dᛰle០itost optimální granulometrické skladby 
keramzitového ostᖐiva. 

Z posouzení tᆰchto výsledkᛰ vyplývá, ០e ve zpracované hmotᆰ je mo០no 
pᖐedpokládat obsah spraᘐové hlíny v mno០ství asi 50 %, zbývající აást hmoty by 
pak tvoᖐil podíl ostᖐících komponentᛰ s tavícími úაinky, pᖐídavky ménᆰ plastických 
jílᛰ, eventuálnᆰ pᖐídavky kalcitických surovin. Podle laboratorních testᛰ bylo 
dosa០eno stabilního páleného stᖐepu v kombinaci 50 % spraᘐe a 50 % stᖐednᆰ 
hrubozrnného kᖐemenného písku. Pᖐi zkouᘐkách s keramzitovým ostᖐivem se 
prokázala dᛰle០itost jeho granulometrického slo០ení. Vhodnᆰjᘐí se jeví ostᖐivo s 
vyᘐᘐím stupnᆰm zdrobnᆰní ne០ odpovídá stᖐednᆰ hrubozrnným pískᛰm a v 
mno០ství 40 - 50 %. V testování suroviny se pokraაuje. 
 
 
3.5.3.2 Nadlo០ní jílovce pro výrobu keramzitu 
 

Na testování této suroviny se podílely VÚNS Karlovy Vary, VÚSH Brno, 
Projektový a vývojový ústav Karlovy Vary a ÚNS Kutná Hora. Výsledky 
laboratorních prací provedených ve VÚNS Karlovy Vary, lze pou០ít zejména v 
oblasti chemického slo០ení, naopak expandaაní zkouᘐky vykazují pᖐíliᘐ velký 
rozptyl, který je podle naᘐeho názoru zapᖐíაinᆰn nevhodnou technologií zkouᘐek 
(napᖐíklad temperace zkuᘐebních tᆰlísek v laboratorní peci pᖐi teplotᆰ 600 oC po 
dobu dvou hodin). V mnoha pᖐípadech toti០ nedoᘐlo k expandaci, ale naopak k 
slinutí vzorku, tak០e výsledná objemová hmotnost pᖐesáhla objemovou hmotnost 
pᛰvodního materiálu. 

Ztrátu ០íháním znaაnᆰ ovlivᒀuje pᖐítomnost organických látek. Nízké údaje 
koncentrace síry odpovídají celkové nízkému obsahu síry i v uhelné sloji na 
lo០isku. Hodnoty SiO2 byly urაovány dopoაtem pᖐi pou០ití hodnot ostatních slo០ek. 
Tímto zpᛰsobem stanovené hodnoty jsou u silikátové analýzy srovnatelné s 
gravimetrickým stanovením, proto០e pᖐesnost stanovení SiO2 nebývá u podobných 
silikátových materiálᛰ pᖐíliᘐ vysoká. Nízká hodnota obsahu CaO prakticky vyluაuje 
pᖐítomnost kalcitu nebo dolomitu, které pᖐedstavují ne០ádoucí pᖐímᆰs pᖐi výrobᆰ 
cihláᖐského zbo០í. Nízký obsah fluoru je z ekologického hlediska velmi pᖐíznivý a 
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zjiᘐtᆰné hodnoty jsou v porovnání se surovinami, které se zpracovávají 
keramickými a cihláᖐskými technologiemi spíᘐe ni០ᘐí. 

Z diskutovaných výsledkᛰ vyplývá, ០e ani chemické slo០ení ani obsah 
radionuklidᛰ neprezentují surovinu jako závadnou z ekologických a zdravotnických 
hledisek. Z tohoto dᛰvodu zbývá vyᖐeᘐit chování suroviny pᖐi expandaci. Tyto 
zkouᘐky byly zadány VÚSH Brno. V první fázi bylo dodáno pᆰt vzorkᛰ odebraných 
ze tᖐetího skrývkového ᖐezu. Mimo chemické analýzy, která vykázala shodné 
výsledky s hodnotami ÚNS Karlovy Vary, byla provedena rentgenová analýza, 
která prokázala, ០e z krystalických minerálᛰ je hlavní slo០kou kᖐemen provázený 
sideritem a v nepatrném mno០ství ០ivcem. Jílové podíly tvoᖐí kaolinit a illit, v 
nepatrném mno០ství se vyskytuje chlorid a kalcit. 

Diferenაní termická analýza potvrdila, ០e se jedná o smíᘐenou 
mineralogickou strukturu kaolinit - illit, pᖐiაem០ ០árovou expanzi pᖐíznivᆰ ovlivᒀuje 
illit. Vliv kaolinitu je ménᆰ pᖐíznivý. Pᖐi ០árové mikroskopické analýze dochází k 
tᆰmto zmᆰnám: 
 

    
3.5.3.3 Podlo០ní jílovce (TiO2 jíly) 

  
V poslední dobᆰ se objevila velice efektivní mo០nost vyu០ívání podlo០ních 

jílovcᛰ pro cihláᖐskou výrobu. Zájem je o karbonátické jílovce vyu០itelné pro 
výrobu zdících prvkᛰ nestandardních barev. Vyu០ití je urაováno obsahem FeO3 a 
TiO2. Jako nejkvalitnᆰjᘐí surovina se jeví jílovce s obsahem TiO2 nad 5 %. 
Laboratorní zkouᘐky prokázaly mo០nost výroby kvalitního materiálu. 
 
 
3.5.4 Hydrogeologické pomᆰry ᘐirᘐího okolí 
 

Podle hydrogeologického აlenᆰní severoაeské hnᆰdouhelné pánve (Berka 
1974) je území souაástí chabaᖐovické oblasti. Nejstarᘐí stratigrafickou jednotku 
pᖐedstavuje krystalinikum kruᘐnohorské soustavy, které jako celek je pova០ováno 
za relativnᆰ nepropustné podlo០í sedimentární výplnᆰ pánevního komplexu. 
Svrchnokᖐídové sedimenty podle litologického vývoje a hydrogeologických 
vlastností აleníme na svrchní pískovcový vývoj, slínovcový vývoj a bazální 
pískovcový horizont.  

Pod pojmem bazální pískovcový horizont je zahrnován pískovcový, 
slepencový a kᖐemencový vývoj cenomanu a spodního turonu, jeho០ mocnost 
dosahuje a០ nᆰkolik desítek metrᛰ. V tomto prᛰlinovᆰ a puklinovᆰ propustném 
horizontu existuje artéská zvodeᒀ, její០ vzájemná hydraulická souvislost byla 
prokázána v rámci výzkumu ústeckých terem (Ⴠadek, Hazdrová, Kaაura 1968). Za 
infiltraაní území se pova០uje krystalinikum Kruᘐných hor a výchozové partie 
pískovcᛰ pᖐi kruᘐnohorském zlomovém pásmu.  

Nadlo០í bazálního pískovcového horizontu tvoᖐí komplex a០ 350 m 
mocných zpevnᆰných pelitických sedimentᛰ slínovcového typu (stᖐední turon, 
coniak), který lze jako celek pova០ovat za izolátor. Neobjasnᆰna je vᘐak otázka 
propustnosti poruchových pásem. Piezometrická hladina kᖐídových vod bazálního 
pískovcového horizontu pᖐevyᘐuje na vᆰtᘐinᆰ území úroveᒀ uhelné sloje, co០ 
vytváᖐí teoretický pᖐedpoklad pro mo០nost pᖐetoku. Vᘐeobecnᆰ se vᘐak pova០ují 
tyto poruchy za prakticky nepropustné.  
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Svrchní pískovcový horizont je zachován jako denudaაní troska v prostoru 
na jih od Tuchomyᘐle a Trmic a pak východnᆰ od Ústí nad Labem. Zahrnuje 
pískovce santonu a nejsvrchnᆰjᘐího coniaku. Jeho okraj zachytil u Tuchomyᘐle vrt 
GU 25, kde piezometrická hladina tohoto pískovcového kolektoru nedosahuje 
úrovnᆰ slojového souvrství.  

Terciérní komplex zaაíná vulkanickodetritickou sérií, kterou reprezentují 
vulkanické a tufitické horniny znᆰlcového a აediაového typu. Tyto tvoᖐí rᛰznᆰ 
mocné podlo០í mladᘐím pánevním ulo០eninám, bývají velmi აasto pomᆰrnᆰ 
hluboko jílovitᆰ navᆰtralé a mají tak obdobnou izolaაní funkci jako svrchnokᖐídové 
slínovce.  

Bezprostᖐední podlo០í souvrství hnᆰdouhelných slojí pak tvoᖐí podlo០ní 
souvrství, které je zastoupeno rᛰznorodým horninovým materiálem, pocházejícím 
ze splachᛰ z vulkanických hornin, svrchní kᖐídy a krystalinika. Jeliko០ jde v 
podstatᆰ o jílovité ulo០eniny, zesiluje toto souvrství tᆰsnící úაinek mezi slojí a 
podlo០ím. V podlo០ním souvrství byl u Hrbovic jeᘐtᆰ zjiᘐtᆰn lokální výskyt pískᛰ, 
jejich០ hydrogeologický význam je zanedbatelný.  

S ohledem na vyhodnocované lo០isko je hlavní litostratigrafickou jednotkou 
souvrství hnᆰdouhelných slojí. Uhlotvorná sedimentace zde nebyla výraznᆰji 
naruᘐována a tak uhelná sloj má jednotný charakter. Sloj je ulo០ena ve tvaru 
asymetrické mísy a je na vᆰtᘐinᆰ území pᖐerubaná hlubinnou tᆰ០bou.  

Hydrogeologické podmínky uhelné sloje a vývoj re០imu slojových vod 
hodnoceného území jsou podrobnᆰ zhodnoceny a popsány v ᖐadᆰ prací (Berka 
1966, 197l, 1974, Rᛰ០iაka 1980) a proto jen velmi struაnᆰ pᖐipomeneme to 
nejpodstatnᆰjᘐí.  

Uhelná sloj má díky pánvovitému ulo០ení a uzavᖐení mezi nepropustné 
horniny podmínky pro vznik artéské nádr០e. Její propustnost se mnohonásobnᆰ 
zvᆰtᘐila hlubinným rozfáráním. Vytvoᖐily se nové spádové pomᆰry, naruᘐila se 
vodotᆰsnost vᆰtᘐiny poruch a infiltraაní kapacita se jeᘐtᆰ zvᆰtᘐila o zálomové 
trhliny poruᘐeného nadlo០í. Nejlepᘐí infiltraაní mo០nosti poskytuje 
podkruᘐnohorský výchoz sloje od Unაína smᆰrem na západ, kde zvodnᆰlé ᘐtᆰrky 
a sutᆰ umo០ᒀují plynulé napájení. Dobré infiltraაní podmínky jsou jeᘐtᆰ u Trmic, 
kde výchoz sloje pᖐekrývá zaznamenány prᛰsaky potoაní vody do dᛰlních dᆰl u 
Tuchomyᘐle, Roudníkᛰ a Otovic a v letech 1975 a 1978 provalení vody z 
modlanské vodní nádr០e.  

V hlubinných dolech docházelo ke znaაným pᖐítokᛰm podzemních vod, 
které musely být po dobu tᆰ០by odაerpávány. Jeᘐtᆰ i po skonაení hlubinné tᆰ០by 
byly do roku 1963 udr០ovány v provozu აerpací stanice na dolech Kateᖐina, 
Milada, Prokop Holý a 5. kvᆰten (jáma TETR). Pak se postupnᆰ ukonაilo აerpání 
na Kateᖐinᆰ (1963) a Miladᆰ (1967) a ve staᖐinách se vytvoᖐila rozsáhlá nádr០ 
podzemní vody. Ⴠerpacím centrem se stal Prokop Holý a pᖐítoky od JV 
zachycovala აerpací stanice na jámᆰ TETR.  

Od konce roku 1978 se podle po០adavku na odvodnᆰní pᖐedpolí 
otevíraného lomu Chabaᖐovice znovu zahájilo აerpání z jámy Kateᖐina, za pou០ití 
ponorných აerpadel. Ke sledování a ᖐízení odvodᒀování byly v roce 1977 
provedené pozorovací vrty znaაené Hl a០ H6. V souაasné dobᆰ je jáma Kateᖐina 
jediným místem v celé východní აásti pánve, kde se აerpá voda ze staᖐin.  

Více jak 7leté sledování re០imu slojových vod jasnᆰ potvrdilo, ០e jejich 
pohyb smᆰᖐuje k odvodᒀovacímu centru na Kateᖐinᆰ a hladiny podzemní nádr០e 
staᖐinových vod kolísají v závislosti na odაerpávaném mno០ství vody.  
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Souvrství nadlo០ních jílᛰ zahrnuje soubor pelitᛰ jen místnᆰ s podᖐadnou 
písაitou pᖐímᆰsí. Tento komplex dosahující témᆰᖐ 200 m mocnosti plní ve vztahu k 
uhelné sloji funkci stropního izolátoru. 

Kvartérní pokryv აleníme z hlediska zrnitostního slo០ení a tedy i 
propustnosti na: 

 
- hlíny spraᘐné a svahové 
- ᘐtᆰrky terasové a proluviální 
- sutᆰ a ᘐtᆰrkopísაitá deluvia 
- údolní náplavy 

 
Podrobné zhodnocení výskytu, rozsahu a hydrogeologických vlastností 

tᆰchto ulo០enin poskytuje ᖐada prací regionálního charakteru a tak jen struაnᆰ.  
 

Pᖐevá០ná აást hodnoceného území je pokryta hlínami, zastoupenými ve 
znaაné míᖐe spraᘐemi a spraᘐovými hlínami, které díky specifickým strukturnᆰ-
mechanickým vlastnostem plní funkci poloizolátoru. Pozornost zaslou០í zejména 
mocné celky mezi Tuchomyᘐlí a Hrbovicemi a dále pak u Lochoაic a ័ichlic.  

Hydrogeologicky nejvýraznᆰjᘐími kvartérními kolektory jsou 
podkruᘐnohorské sutᆰ a ᘐtᆰrky, zejména v územích navazujících na kruᘐnohorské 
potoky. Terasové ᘐtᆰrky jako denudaაní zbytky se vyskytují v nᆰkolika stupních. 
Nejstarᘐí se vyskytují mezi Kvítkovem a Sezemicemi, severnᆰ od Habᖐí a dále pak 
u Ústí n. L. 

Ni០ᘐí terasový stupeᒀ pᖐedstavují ᘐtᆰrky mezi Tuchomyᘐlí a Hrbovicemi a u 
Trmic. Pᖐes dobrou propustnost nepᖐedstavují terasové ᘐtᆰrky významnᆰjᘐí 
kolektory, neboᙐ postrádají mo០nosti výraznᆰjᘐího napájení.  

Nejni០ᘐí terasové ᘐtᆰrky jsou v podstatᆰ souაástí údolních náplavᛰ 
souაasných vodoteაí a jsou vᆰtᘐinou trvale zvodnᆰné. Nejvýznamnᆰjᘐí údolní 
náplav má ᖐeka Bílina a dále pak Modlanský, Zalu០anský a ័dírnický potok. 
 
 
 
 
3.5.5 Vyu០ití území s ukonაenou báᒀskou აinností 
 

V souladu s ᖐadou dosud zpracovaných a na rᛰzných úrovních 
projednaných materiálᛰ je navr០en jako koneაný zpᛰsob revitalizace zbytkové 
jámy Lomu Chabaᖐovice její zatopení vodou. Pᖐedlo០ení dokumentace pro územní 
rozhodnutí pᖐedcházela celá ᖐada studií zhotovených zejména v roce 1997 
Rekultivaაní výstavbou Most, a. s. (R - Princip Most s. r. o.) a Palivovým 
kombinátem Ústí, s. p. Ty ᖐeᘐily, vᆰtᘐinou i variantnᆰ, problematiku revitalizace 
nejen zbytkové jámy, ale celého ᘐirᘐího zájmového území Lomu Chabaᖐovice. 
Nejzáva០nᆰjᘐí z nich a z hlediska realizace nejslo០itᆰjᘐí je právᆰ problematika 
zbytkové jámy po tᆰ០bᆰ. 
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3.5.5.1 Parametry nádr០e 
 

Návrh kóty hladiny vychází z po០adavku umo០nit budoucí propojení jezera 
zbytkové jámy horizontálním kanálem na úroveᒀ pracovní kóty 144,7 m n.m. 
s ᖐekou Bílinou. 

Mezi zbytkovou jámou a ᖐekou Bílinou je vᘐak území s velmi vysokou 
industriální zátᆰ០í. Od doby, kdy byl tento návrh pᖐedlo០en (studie ჀGÚ Praha - 
prosinec 1995), doᘐlo v daném prostoru k výstavbᆰ dalᘐího prᛰmyslového závodu 
- spalovny nebezpeაného odpadu. Poloha tohoto závodu prakticky znemo០ᒀuje 
pᛰvodní pᖐedstavu o vedení definitivního propojovacího kanálu mezi tᆰlesem 
០eleznice ჀD a ᖐekou Bílinou v ose a paralelnᆰ s osou Zalu០anského potoka. 
Proto bylo navr០eno kompromisní ᖐeᘐení, v kterém se doporuაuje realizovat tzv. 
doაasné propojení a po pᖐípadném rozhodnutí pᖐísluᘐných orgánᛰ a zabezpeაení 
finanაních prostᖐedkᛰ vybudování definitivního propojení jezera zbytkové jámy s 
ᖐekou Bílinou. 

Pᖐitom kóta hladiny jezera bude pᖐi doაasném propojení na úrovni  
145,3 m n.m. a pᖐi definitivním propojení na úrovni 144,7 m n.m. 

Pro trasu doაasného propojení se ponechává nedotაená zatrubnᆰná trasa 
Zalu០anského potoka v prostoru úpravny vody Teplárny Trmice. Na nᆰj pak vá០e 
niveleta pᖐevodu nulového sklonu mezi zatrubnᆰným úsekem a jezerem a tedy i 
doაasná minimální úroveᒀ hladiny vody v jezeru. 

Ⴠást úprav trasy poაítá s vyu០itím stávajícího koryta, a to a០ k silniაnímu 
mostu pᖐed spalovnu odpadᛰ. Vzhledem k zahloubení vodorovné nivelety nad a 
pod úrovní terénu je dále navr០ena trubní trasa, která pod tratí ჀD projde 
protlakem. Dalᘐí აást trasy (pᖐevod vody pᖐes bývalé uhelné depo) je ᖐeᘐena 
zatrubnᆰným kanálem. Definitivní propojení ᖐeky Bíliny s jezerem zbytkové jámy 
vodorovným kanálem bude mít samostatnou trasu. Zaústᆰní do ᖐeky Bíliny bude 
situováno výᘐe proti proudu ᖐeky (smᆰrem k obci Koᘐtov). Z nᆰho je odvozena 
koneაná úroveᒀ hladiny vody v jezeru. 

Pᖐi kótᆰ hladiny na úrovni 145,3 m n. m. bude mít vzniklé jezero: 
 
 plochu     247,80 ha 
 objem vody      35 mil m3 
 prᛰmᆰrnou hloubku   15 m 
 maximální hloubku   23,3 m 

 
 
3.5.5.2 Zatápᆰní zbytkové jámy 
 

Ve vᘐech dosud zpracovaných materiálech se dávala pᖐednost zatápᆰní 
zbytkové jámy z kruᘐnohorských potokᛰ, jmenovitᆰ Zalu០anským potokem  
(z nádr០e Kateᖐina) a აásteაnᆰ Modlanským potokem (z nádr០e Modlany). Tyto 
nádr០e a potoky jsou souაástí tzv. vodohospodáᖐské soustavy Kateᖐina. Referát 
០ivotního prostᖐedí OkÚ Teplice ulo០il PKÚ v rozhodnutí z listopadu 1995 
zabezpeაit provozování vodohospodáᖐské soustavy Kateᖐina dle schváleného 
komplexního manipulaაního ᖐádu s nutností splnit zejména následující podmínky: 
 

• nemᆰnit ᘐirᘐí územní vztahy soustavy nádr០í Kateᖐina a Modlany, 
• zachovat dosavadní re០im podzemních vod, 
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• zachovat funkce a význam jednotlivých vodohospodáᖐských dᆰl vაetnᆰ 
hydrotechnických výpoაtᛰ obsahujících mj. zásady pro zachování 
stability vodohospodáᖐských dᆰl. 

 
Minulé i souაasné hydrotechnické výpoაty byly provádᆰny na základᆰ 

hydrotechnických dat, poskytnutých Ⴠeským hydrometeorologickým ústavem v 
Ústí nad Labem. Podle prᛰbᆰ០ných pozorování se vᘐak pᖐedpokládá, ០e v tᆰchto 
tocích protéká zejména v letních mᆰsících podstatnᆰ ménᆰ vody, ne០ by 
odpovídalo tᆰmto datᛰm. Proto je provádᆰno od února letoᘐního roku pravidelné 
mᆰᖐení ve vybraných profilech této vodohospodáᖐské soustavy, které by mᆰlo 
postupnᆰ upᖐesnit skuteაné prᛰtoky v jednotlivých tocích. 

V rámci studijního ᖐeᘐení napouᘐtᆰní jezera zbytkové jámy byly posuzovány 
tyto varianty: 

 
1. z Centrální pᖐelo០ky (CPP) II (mezi nádr០í Kateᖐina a obcí Chabaᖐovice) 

gravitaაním zpᛰsobem (otevᖐený kanál, potrubí), 
2. z centrální pᖐelo០ky III (v prostoru bývalé obce Hrbovice) podzemní 

ᘐtolou, resp. აerpáním, 
3. z ᖐeky Bíliny gravitaაnᆰ s vyu០itím ji០ dᖐíve zmínᆰného vodorovného 

propojení. 
 
Z ekonomických i ekologických dᛰvodᛰ (mo០nost biologického 

pᖐedაiᘐᙐování napouᘐtᆰcí vody) a relativnᆰ lepᘐí vstupní kvality vody, ale i ve 
snaze nenaruᘐit re០im ve vodohospodáᖐské soustavᆰ Kateᖐina, byla doporuაena k 
realizaci varianta gravitaაního napouᘐtᆰní z Centrální pᖐelo០ky potokᛰ II, a to 
otevᖐeným korytem vedeném v podstatᆰ v trase dneᘐního výtlaაného potrubí 
აerpání dᛰlních vod pᖐes nádr០ Zalu០any. Z provedených hydrotechnických 
výpoაtᛰ vyplývalo, ០e prᛰmᆰrné mno០ství vody protékající CPP II je cca 350 l/s.  

Pᖐi vyu០ití prᛰmᆰrného prᛰtoku ve výᘐi 200 l/s by jezero na kótu hladiny 
145,3 m n. m. bylo napuᘐtᆰno za cca 5,5 rokᛰ. Pro zjednoduᘐené výpoაty byly 
uva០ovány (mimo vodoteაí) tyto hodnoty:  

 
prᛰmᆰrná srá០ka      590 mm/rok 
prᛰmᆰrný výpar    730 mm/rok  
prᛰmᆰrný výpar z hladiny     1,5 mil. m3/rok  
koef. odtoku (50 % úაinek vegetace . 0,25)  
pᖐítok z vlastního podpovodí   2 mil. m3/rok  

 
Vzhledem k obavám, ០e mno០ství vody, které bude k dispozici pro 

napouᘐtᆰní je malé (a dostateაnᆰ neovᆰᖐené), je doporuაeno k napouᘐtᆰní 
zbytkové jámy vyu០ít dvou stávajících potrubních ᖐadᛰ, které slou០í jednak pro 
vypouᘐtᆰní dᛰlních vod do CPP II a jednak jako pᖐívod po០ární vody do lomu z 
nádr០e Kateᖐina. 

Dle zpracované dokumentace bude k dispozici pro napouᘐtᆰní v závislosti 
na stanovení výᘐe minimálního prᛰtoku v CPP II (20 l/s, resp. 50 l/s) 4 497 000 m3, 
resp. 4 117 000 m3 za rok. 

 Tyto hodnoty vᘐak byly vypoაteny na základᆰ v აase málo ovᆰᖐených 
údajᛰ, tudí០ mohou být rovnᆰ០ nadhodnoceny. Proto doporuაujeme posílení 
kapacity napouᘐtᆰní zbytkové jámy pᖐechodným pᖐeაerpáváním vody z ᖐeky Bíliny, 
pᖐiაem០ pro napouᘐtᆰní by se აásteაnᆰ vyu០ila trasa koryta kanálu, kterým budou 
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odvádᆰny pᖐebyteაné vody z jezera. Ⴠást trasy by tvoᖐil novᆰ vybudovaný trubní 
pᖐevod vody. Jednalo by se o mno០ství cca 300 l/s. Toto mno០ství byl mohlo 
výraznᆰ urychlit dobu napouᘐtᆰní zbytkové jámy (prᛰmᆰrný pᖐítok ve výᘐi 300 l/s 
pᖐedstavuje cca 9,5 mil. m3 za rok). Doba napouᘐtᆰní by se potom mohla zkrátit na 
cca 3 - 4 roky. 

Zkrácení doby napouᘐtᆰní má velký význam pro zajiᘐtᆰní stability svahᛰ 
nádr០e, proto០e prᛰbᆰ០né svahy, které nebudou chránᆰny technickými ani 
biologickými opatᖐeními, budou vystaveny vodní erozi po výraznᆰ kratᘐí období. 
 
 
3.5.5.3 Kvalita vody v nádr០i 
  

Jezera (vodní nádr០e) se liᘐí od tokᛰ zejména hloubkou a prᛰtokem. Jedná 
se v podstatᆰ o stagnující vodu, u ní០ je mo០no regulací pᖐítoku a აásteაnᆰ i 
odtoku ovlivᒀovat její chemické slo០ení. Voda v nádr០i postupnᆰ mᆰní svoje 
fyzikální, chemické a biologické vlastnosti. Vlastnosti vody v nádr០i se mᆰní ve 
smᆰru horizontálním i vertikálním. Navíc nejenom v jednotlivých obdobích, ale i 
bᆰhem dne.  

V první fázi napouᘐtᆰní zbytkové jámy lze pᖐedpokládat, ០e kvalita vody v 
nádr០i nebude odpovídat kvalitᆰ napouᘐtᆰcí vody, ale bude horᘐí vzhledem k velké 
styაné ploᘐe mezi vodou, dnem a svahy nádr០e. Uplatní se zde ve vᆰtᘐí míᖐe 
výluhy ze zemin, აásteაnᆰ i pᖐi nedokonalé izolaci zbytkᛰ uhelné sloje i výluhy z 
ní. Postupnᆰ vᘐak tohoto vlivu bude ubývat a v nádr០i zaაnou s აím dále vᆰtᘐí 
intenzitou pᛰsobit vlastní fyzikální, chemické a biologické procesy, vedoucí ke 
zlepᘐení kvality vody. Tyto procesy lze urაitým zpᛰsobem usmᆰrᒀovat. 

Nádr០e zbytkových jam i jejich okolí by mᆰly naplᒀovat funkci krajinnᆰ 
estetickou, ekologickou a rekreaაnᆰ sportovní. K tomu je tᖐeba, aby výsledná 
kvalita vody odpovídala pᖐísluᘐnému standardu. V ჀR není zatím pro takovéto 
vodní nádr០e vydána ០ádná norma. Vypovídajícím kritériem pro posouzení 
výsledné kvality vody v jezeᖐe nejsou limity dané naᖐízením vlády ა. 171/1992 Sb., 
ani rozdᆰlení na tᖐídy აistoty podle ჀSN 75 7221. Ty mohou slou០it pouze jako 
orientaაní ukazatele. Toto nelze hodnotit jako nedostatek legislativy, ale jako zcela 
nový problém, který dosud აeká na své vyhodnocení a solidní analýzu. Proto pro 
urაení charakteru nádr០e (jezera) je vhodnᆰjᘐí dᆰlení dle trofie (Rast 1989) na 
jezera: 

 
• oligotrofní (obsah celkového fosforu je menᘐí ne០ 0,0l mg/l, chlorofylu 

ménᆰ ne០ 2 g/l, prᛰhlednost vody vᆰtᘐí ne០ 4 m) 
• mezitrofní (celkový fosfor ménᆰ ne០ 0,025 mg/l, chlorofyl ménᆰ ne០ 7 g/l, 

prᛰhlednost vᆰtᘐí ne០ 2,5 m) 
• eutrofní (celkový fosfor ménᆰ ne០ 0,l mg/l, chlorofyl ménᆰ ne០ 40 g/l, 

prᛰhlednost vᆰtᘐí ne០ 1 m) 
• hypertrofní (celkový fosfor více ne០ 0,l mg/l, chlorofyl více ne០ 40 g/l, 

prᛰhlednost menᘐí ne០ 1 m). 
 

Napᖐ. dle Naᖐízení vlády l7l/1992 je limitní hodnotou pro vypouᘐtᆰní do 
veᖐejné vodoteაe obsah fosforu ve výᘐi 0,4 mg/l, co០ pro jezera znamená 
výraznou hypertrofii). 

Pro prᛰbᆰh procesᛰ ve vodᆰ nádr០í zbytkových jam je dᛰle០itá jejich teplotní 
stratifikace, která ovlivᒀuje míru promíchávání vody. U tzv. holomiktického typu 
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jezer zpravidla alespoᒀ jednou roაnᆰ dojde k úplnému promíchání vodních mas. 
Druhá skupina jezer, která se nazývá meromiktická, se vyznaაuje tím, ០e nejhlubᘐí 
vrstvy nazývané monolimnion, jsou trvale ve stagnaci (nezúაastᒀují se sezónního 
promíchávání vody). Meromix vzniká zejména u hlubokých jezer a u jezer, jejich០ 
plocha je relativnᆰ malá oproti jejich hloubce. 

Výhodou tᆰchto jezer je pᖐedevᘐím to, ០e nejhlubᘐí აást jezera pᖐebírá v 
podstatᆰ úlohu jímky, do které se dostávají nerozpustné i rozpustné látky, rᛰzné 
zbytky organizmᛰ s tím, ០e se dále nezúაastᒀují kolobᆰhu látek, který probíhá ve 
vrchních აástech jezera. 

Podle zahraniაních zkuᘐeností a odborné literatury je mo០no oაekávat 
vytvoᖐení meromiktických jezer hlubokých nejménᆰ 70 m. 

V letních mᆰsících dochází v podmínkách mírného podnebního pásma k 
ustálení horní prohᖐáté vody (epioimnion), vrstvy s rychlým poklesem teploty vody 
(metalimnion) a spodní studené vrstvy (hypolimnion). V horní prosvᆰtlené a 
prohᖐáté vrstvᆰ probíhá primární produkce, tzn. vytváᖐení nové organické hmoty z 
vody, kysliაníku uhliაitého a sluneაní energie. Ⴠást vytvoᖐené organické hmoty 
klesá ke dnu a rozkládá se v hypolimnionu, pᖐiაem០ se spotᖐebovává kyslík. 
Zároveᒀ s sebou tyto sedimentující აástice odnáᘐejí fosfor z epilimnia a tak 
omezují dalᘐí primární produkci. V jarních a podzimních mᆰsících dochází v 
naᘐich zemᆰpisných ᘐíᖐkách k promíchávání prakticky celé vrstvy vody a tím 
zároveᒀ k obohacení hypolimnia kyslíkem a naopak horních vrstev vody fosforem. 

Mimo období cirkulace vody se kyslík do hypolimnia hlubᘐích nádr០í 
prakticky nedostává. Pokud je zásoba kyslíku v hypolimniu z období jarní cirkulace 
dostateაná, dochází trvale k mineralizaci organických látek pᖐicházejících sem z 
epilimnia. Fosfor je pevnᆰ vázán v sedimentech, kde se zpravidla hromadí v 
pomᆰrnᆰ velkém mno០ství. Jestli០e je zásoba kyslíku v hypolimniou nedostateაná, 
dojde bᆰhem letního období k jeho vyაerpání. Potom se intenzivnᆰ ze dna 
uvolᒀuje fosfor, který následnᆰ podporuje produkci rostlinné biomasy. Jestli០e 
dojde k vyაerpání kyslíku u dna, pak dochází mimo jiné k ne០ádoucímu 
uvolᒀování ០eleza a manganu ze sedimentᛰ. Objem hypolimnia ve vztahu k 
objemu epilimnia je jedním ze zásadních kriterií pro budoucí kvalitu vody v nádr០i 
zbytkové jámy (აím vᆰtᘐí je tento pomᆰr, tím pᖐíznivᆰjᘐí jsou pᖐedpoklady pro 
optimální kvalitu vody). 

Proto z hlediska budoucí trofie nádr០e je nutno preferovat hlubᘐí nádr០e 
pᖐed mᆰlაími. Pro intenzitu primární produkce je nejაastᆰji rozhodující pᖐísun 
fosforu (jako limitující ០iviny). Nejvᆰtᘐí pᖐísun je vᆰtᘐinou zpᛰsoben pᖐitékající 
povrchovou vodou, menᘐí ze srá០kové vody a jeho toku ode dna nádr០e. 
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