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6.1 ÚVODNÍ STAᙀ 

6.1.1 Úvod do problematiky bílinsko-teplické oblasti 
 
Bílinsko-teplická oblast  SHP sice co do plochy produktivního bilanაního 

vývoje uhelné sloje pᖐedstavuje nejmenᘐí აást severoაeské  hnᆰdouhelné pánve, 
ale zato se vyznaაuje hned nᆰkolika zásadními specifiky, kterými jsou: 

 
• výrazné vymezení pánevní struktury mezi geomorfologickou kulisou 

krystalinika Kruᘐných hor na severozápadᆰ a okrajovými výbᆰ០ky 
neovulkanitᛰ Ⴠeského stᖐedohoᖐí na stranᆰ jihovýchodní. 

• maximální strmost okrajových geologických struktur nᆰkterých partií 
výchozových oblastí sloje a maximální hloubky jejího ulo០ení. 

• nejvᆰtᘐí podíl ploch pᖐerubaných pᖐedchozími etapami hlubinné tᆰ០by 
uhlí. 

• maximální kumulace historických lomových provozᛰ a opuᘐtᆰných 
uhelných malolomᛰ provozovaných hlavnᆰ v období let 1900 a០ 1970. 

• realizace hlubinné a povrchové tᆰ០by hnᆰdého uhlí v území ochranných 
pásem zdrojᛰ pᖐírodních léაivých a minerálních vod, které pokrývají 
plochu vymezené oblasti cca z 80% (lázeᒀská místa Bílina a Teplice). 

 
Proto០e ᖐeᘐené území bílinsko-teplické oblasti je historicky silnᆰ 

industrializované, hustᆰ osídlené a báᒀsky tᆰ០ebnᆰ ovlivᒀované minimálnᆰ  od 
poloviny 19. století, stᖐetává se zde pestrá smᆰsice protichᛰdných აinností, zájmᛰ 
აi omezení vyplývajících z celé ᖐady platných legislativních aktᛰ (Horní zákon, 
Stavební zákon, Lesní zákon, Lázeᒀský zákon aj.) 

I kdy០ vizuální projevy báᒀské devastaაní აinnosti se zdánlivᆰ kumulují do 
území doposud აinného Dolu Bílina a jeho vnᆰjᘐích výsypek (Radovesice  a 
Pokrok), jsou skuteაné historické devastace soustᖐedᆰny do dílაí აásti teplické. Ta 
byla toti០ a០ minimálnᆰ do roku 1989 pova០ována za nástupní prostor výhledových 
a perspektivních velkolomᛰ Barbora a Proboᘐtov a jejich výsypek, které, dle velké  
აi reálné varianty vyuhlení SHP, mᆰly být realizovány  v první polovinᆰ 21. století.  

Území bývalých malolomᛰ proto bylo pouze doაasnᆰ rekultivováno 
ozelenᆰním, tedy აinnostmi, které jsou velmi vzdáleny souაasnému pojetí 
technických stabilizací, koneაných rekultivací a revitalizací. 

Je proto také evidentní, ០e právᆰ teplická oblast je lokalitou nejაetnᆰjᘐích, 
nejrozsáhlejᘐích a nejpokroაilejᘐích deformací celé Ⴠeské republiky. 

Vzhledem k tomu, ០e ᖐeᘐení nápravných opatᖐení bylo oddalováno po dobu 
nᆰkolika desetiletí, dosáhly sesuvné deformace nᆰkterých lokalit v koᘐᙐansko-
hrobské, dubsko-teplické a svᆰtecko-hostomické აásti stupnᆰ obecného ohro០ení        
a havárií. 

Ⴠasový faktor pak výraznᆰ redukoval mo០ná spektra ekonomicky pᖐijatých 
technických ᖐeᘐení. Na tᆰ០ebnᆰ puᘐtᆰných lokalitách pak ji០ nelze provádᆰt jejich 
likvidaci nejefektivnᆰjᘐím a nejlacinᆰjᘐím báᒀským zpᛰsobem, ale daleko 
nároაnᆰjᘐími stavebními dodavatelskými pracemi. 

Podíl sanací, nebo té០ pᖐedrekultivaაních sanaაních úprav, je proto v této 
oblasti v porovnání s rekultivaაními a s revitalizaაními pracemi nepomᆰrnᆰ vyᘐᘐí. 
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6.1.2 Geografické vymezení a báᒀsko-technické posouzení oblasti 
 
Vyhodnocované území bílinsko-teplické oblasti se nachází ve stᖐední 

pánevní აásti bývalého okresu Teplice s აásteაným pᖐesahem do úpadní partie 
kruᘐnohorského svahu na severozápadᆰ a z hlubᘐím pᖐesahem do okrajových 
výbᆰ០kᛰ hlavního hᖐebene Ⴠeského stᖐedohoᖐí na jihu  a jihozápadᆰ. V pozici 
podélného jz.-sv. prota០ení SHP dosahuje nejvᆰtᘐí ᘐíᖐky pánevní prostor na jz. 
mezi Bílinou a Osekem a to cca 10 km. 

Smᆰrem k sv. se zhruba od linie Jeníkov – Háj (oblast lahoᘐᙐského hᖐbetu) 
se pánev výraznᆰ zu០uje na 4 km a vytváᖐí mᆰlაí teplickou აást SHP, která je 
opᆰtnᆰ pᖐiᘐkrcena na cca 2 km mezi Kamenným pahorkem a Stᖐelnou. Okrajové 
sv. omezení bílinsko-teplické oblasti a její pᖐechod do ústecké oblasti se pak 
nachází v prostoru Proboᘐtova a Pᖐítkova, kde dochází k maximálnímu zú០ení na 
necelý 1 km. 

Nadmoᖐská výᘐka osní linie pánevní oblasti se pohybuje kolem 250 m n. m., 
okrajové výchozové oblasti pak stoupají tᆰsnᆰ nad 300 m n. m.  

Území je protkáno hlavnᆰ systémem podkruᘐnohorských potokᛰ აi jejich 
pᖐelo០ek, které v pᖐeva០ujícím smᆰru sz.-jv. protínají pánev napᖐíა a ústí do ᖐeky 
Bíliny.  

Báᒀsko-technické podmínky dílაí lo០iskové აásti pánve nejsou jednoduché 
a აasto se i výraznᆰ mᆰní. V území  proto je nutno vyაlenit hned nᆰkolik აástí, 
které se liᘐí hloubkou ulo០ení uhelné sloje, mocností a charakterem technického 
nadlo០í a pozicí აi úklonem geologických struktur.  Tyto faktory pak výraznᆰ 
ovlivᒀovaly a doposud i ovlivᒀují nejen historii a აasovou posloupnost tᆰ០by uhlí, 
ale i technickou koncepci a zpᛰsob dobývacích metod. 

 
• Jihozápadní აást oblasti, tedy území od západní hranice bývalého okresu 

Teplice zhruba po linii Duchcov – Osek je územím s nejvᆰtᘐí hloubkou ulo០ení 
uhelné sloje, která   v oblasti bývalého mᆰsteაka Hrdlovka dosahuje výᘐek 0 a០ 
160 m n. m. pᖐi technickém nadlo០í o mocnosti 200, ale i 300 a០ 500 m. Úklon 
geologických struktur (vrstev) je ve smᆰru jv. – sz. nejprve mírný (kolem 5°), do 
subhorizontální polohy dochází a០ v prostoru podélné osní linie pánve u 
Hrdlovky a kratᘐí sz. výchozové podkruᘐnohorské kᖐídlo pak pᖐechází do 
sklonᛰ vᆰtᘐích ne០ 30°. V dílაí jihozápadní bílinské აásti se dále výraznᆰ 
uplatᒀuje litostratigrafický sedimentární vliv tzv. „pᖐínosové písაité bílinské 
delty“  tj. výskyt pᖐeva០ujících, rᛰznᆰ zpevnᆰných písაitých sedimentᛰ. Ty tvoᖐí 
prakticky dominující podíl vᘐech nadlo០ních zemin ploᘐᘐího a delᘐího 
jihovýchodního kᖐídla pᖐíაné pánevní struktury. Komplex sedimentárních vrstev 
je geotechnicky nazýván jako písაito-jílovito-karbonátový horizont terciérního 
nadlo០í (PJK horizont) a vyznaაuje se pᖐítomností hornin s obtí០nou 
tᆰ០itelností. Zhruba sz. za linií Liptice – Jeníᘐᛰv Újezd se PJK horizont noᖐí pod 
mladᘐí monotónní a technicky mᆰkაí obzor vlastních terciérních nadlo០ních jílᛰ 
a jílovcᛰ a dochází i k redukci jeho mocnosti a០ k postupnému vyklínᆰní.  
V tᆰchto geologicko-geotechnických podmínkách tedy byla provozována jak 
pᖐedchozí tᆰ០ba hlubinných dolᛰ tak i doposud stále provozovaného lomu 
Bílina (dᖐíve lom Maxim Gorkij).   
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• Stᖐední აást oblasti, tedy území vymezené na jz. linií Duchcov – Osek a na 
sv. linií Kamenný Pahorek – Stᖐelná, má podstatnᆰ mᆰlაí ulo០ení uhelné sloje s 
bází kolem 200 m n. m. a místnᆰ dokonce vyᘐᘐí. 
Do území nezasahuje vliv bílinské pᖐínosové delty a proto je technické nadlo០í 
do mocnosti cca 80 a០ 100 m budováno výhradnᆰ komplexem monotónních 
nadlo០ních jílᛰ bezproblémové tᆰ០itelnosti. 
Geologické struktury pánevní sedimentace jsou zde pomᆰrnᆰ klidné a០ 
subhorizontální, výchozové partie pak dosahují sklonᛰ cca do 10°. 
Nejsvrchnᆰjᘐí აást technického nadlo០í vᘐak tvoᖐí pomᆰrnᆰ mocné (místy  
10 a០ 20 m) akumulace rᛰznᆰ zvodnᆰlých proluviálních kvartérních ᘐtᆰrkᛰ 
náplavových ku០elᛰ Domaslavického a Bouᖐlivého potoka. 
Urაité technologické potí០e dílაí oblasti proto pᖐináᘐely hlavnᆰ აetnᆰjᘐí pᖐíაné 
tektonické zlomy, s poklesy i ᖐádu desítek metrᛰ, a kontakt s ochranným 
pásmem teplické termy. 
Vᆰtᘐí აást území byla nejprve pᖐetᆰ០ena celou ᖐadou hlubinných dolᛰ a ve 
východní polovinᆰ i povrchovými provozy lomᛰ Barbora, Lobkovitz a Otakar, 
které ukonაily svou tᆰ០ební აinnost v období let 1966 a០ 1973. 

 
• Východní აást oblasti je prostorem oznaაovaným té០ jako „dílაí teplická აást 

SHP“. a se rozkládá na sv. od linie lahoᘐᙐského hᖐbetu (Kamenný Pahorek – 
Stᖐelná) a konაí na sv. v místᆰ maximálního zú០ení pánve u Proboᘐtova. 
Z hlediska báᒀsko-geologických podmínek dobývání se jedná o obdobu 
pᖐedchozí stᖐední აásti. Pouze se zde zvýrazᒀuje dílაí tektonické omezení 
pánevní struktury na severu  v oblasti Dubí a na jihu v oblasti Teplic. 
Kaskádovité uspoᖐádání jednotlivých tektonických ker se zaklesáváním 
smᆰrem   k severu pak zpᛰsobuje, ០e maximální hloubky ulo០ení sloje a 
nejvᆰtᘐí mocnosti nadlo០í se nacházejí tᆰsnᆰ pod Kruᘐnými horami v oblasti 
Dubí. 
Naopak v protilehlé oblasti mezi Újezdeაkem, ᖀetenicemi, Teplicemi a 
Trnovany se hlubinnᆰ pᖐerubaná a dnes plnᆰ zvodnᆰná uhelná sloj nachází v 
hloubkách kolem 10 a០ 20 metrᛰ. 
Prakticky celé území „teplické აásti SHP“, s výjimkou ochranných pilíᖐᛰ obcí  a 
silnic, bylo hlubinnᆰ pᖐerubáno a západní polovina následnᆰ pᖐetᆰ០ena 
postupem lomových provozᛰ Dolᛰ Dukla v Pozorce. Tᆰ០ební აinnost 
posledních povrchových lomᛰ ჀSM a Liebig zde byla vedena v letech 1952 a០ 
1973. 
Hlubinný dᛰl Jaroslav v Proboᘐtovᆰ, známý té០ výskytem zvodnᆰlých 
kuᖐavkových pískᛰ, byl uzavᖐen ji០ v roce 1968. 

 
• Jihovýchodní okrajovou აást oblasti tvoᖐí jednak dva vᆰtᘐí lalokovité 

výbᆰ០ky pánve do území Ⴠeského stᖐedohoᖐí (svᆰtecko-ᘐtrbický  zabruᘐansko-
hostomický) a nᆰkolik malých separátních denudaაních uhelných pánviაek v 
oblasti Ⴠeského stᖐedohoᖐí (kᖐemý០ská, b០anská a ០alanská). 
Charakteristickým spoleაným rysem hlubᘐích lalokovitých výbᆰ០kᛰ i mᆰlkých 
pánviაek je jejich úzká vazba na bílinskou písაitou pᖐínosovou deltu, tedy 
dominantní podíl pískᛰ v tercierním nadlo០í. Ⴠasto velmi komplikovaná je 
pozice a úklon rozhodujících vrstveních struktur  a nahodilý výskyt 
kuᖐavkových pískᛰ. Minimální geologickou zajímavostí je té០ výskyt  mladᘐích 
აediაových pᖐíkrovᛰ v terciérním jílovito-písაitém nadlo០í svᆰtecko-ᘐtrbického 
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laloku a separátní kᖐemý០ské pánviაky. Právᆰ tento აediაový pᖐíkrov 
kᖐemý០ské pánviაky byl dᛰvodem, ០e v 80. letech 20. století nebylo toto 
separátní lo០isko povrchovᆰ exploatováno. 

Z hlediska báᒀsko-technických podmínek dobývání a hydrogeologických 
pomᆰrᛰ bylo vedení hlubinné a následnᆰ povrchové tᆰ០by uhlí komplikované 
a výtᆰ០nosti celkovᆰ ni០ᘐí. Proto byla tᆰ០ba posledního hlubinného dolu 
Svornost v Ohníაi zastavena v roce 1978 a posledního povrchového lomu 
Jarmila v Lyskovicích pak v roce 1966. 
Zbytkové jámy lomᛰ Lotta-Marie ve Svᆰtci se pak staly buჰ pozdᆰjᘐím 
úlo០iᘐtᆰm popílkᛰ z elektrárny Ledvice nebo v pᖐípadᆰ Jarmily a Chotovenky 
skládkou komunálních odpadᛰ. 

 

6.1.3 Dosavadní vývoj báᒀské აinnosti v oblasti  
 
Nejstarᘐí dochované písemné záznamy o dobývání uhlí na území dneᘐní 

ჀR pocházejí z poაátku 15. století.  
Shodou okolností se jedná o záznam z duchcovské mᆰstské knihy z roku 

1403, který dokladuje, ០e jistý duchcovský mᆰᘐᙐan prodal svᛰj podíl na uhelném 
dole skupinᆰ horníkᛰ  z Míᘐnᆰ. Jako místo dolu se uvádí tzv. Grenzwald (Hraniაní 
les), co០ mᆰlo být místo mezi Duchcovem a Lahoᘐtí a nepochybnᆰ by se muselo 
jednat o prostor uhelné ᘐachty zalo០ené v mᆰlkém denudaაním výchozu uhelné 
sloje. 

V bílinsko-teplické oblasti SHP je v období let 1740 a០ 1850 provozováno 
nᆰkolik uhelných dolᛰ na bílinsku, duchcovsku i teplicku, které jsou situovány 
vesmᆰs do mᆰlაích výchozových oblastí pánve, ale nezaznamenávají ០ádný 
výraznᆰjᘐí rozvoj. 

K zásadnímu zlomu dochází a០ poაátkem 2. poloviny 19. století s 
výstavbou ០elezniაních tratí v oblasti SHP (1858 a០ 1871) a s hojnᆰjᘐím 
zavádᆰním parních strojᛰ pro odvodᒀování dolᛰ a jako tᆰ០ních strojᛰ. 

V údobí 1800 – 1944 bylo otevᖐeno 166 dolᛰ z toho 54 na Bílinsku, 50 na 
Duchcovsku a 62 na Teplicku. 

Do konce druhé svᆰtové války bylo v provozu 254  báᒀských dᛰlních 
provozᛰ z toho pak 104 na Teplicku, 66 na Duchcovsku a 84 na Bílinsku. 

I kdy០ pᖐeva០ují hlubinné doly, je existence prvních lomových provozᛰ ve 
vᘐech dílაích აástech oblasti shodnᆰ uvádᆰna ji០ v období let 1870 a០ 1875. Tento 
údaj potvrzují i archivní báᒀskogeologické mapy F. Wolfa mᆰᖐ.  1: 10 000 z roku 
1879, které mimo jiné dokladují historické pozice dᛰlních vleაek, pᛰvodních 
vodních tokᛰ a nebývalé mno០ství rozsáhlých vodních ploch. 

Období „novovᆰku“ báᒀské tᆰ០ební აinnosti v bílinsko-teplické oblasti je pak 
datováno rokem 1945. 

 
Období po roce 1945 

Konec druhé svᆰtové války zaznamenal na dobu nᆰkolika týdnᛰ prakticky 
úplné pᖐeruᘐení báᒀské tᆰ០ební აinnosti v obou podkruᘐnohorských revírech. Bylo 
to vᘐak údobí velmi krátké a po nᆰkolika týdnech se opᆰt rozbᆰhla tᆰ០ba na 
bílinských lomech Patria, Rudiay I a II, Ignis a na dolu Masaryk, na duchcovsku 
pak na dolech Alexander, Barbora a Hana a lomech Konkordia a Václav. Ve 
stejném termínu se rozbíhá tᆰ០ba v okrajových oblastech a to lomem Lotta-Marie 
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ve Svᆰtci a Karolina v B០anech a doly Svornost v Ohníაi a Pᖐemysl v ័alanech. 
Vᘐechny byly v té dobᆰ souაástí novᆰ vzniklého národního podniku „Severoაeské 
hnᆰdouhelné doly v Mostᆰ“. 

Od roku 1952 dochází na bílinsku  a teplicku k první koncentraci tᆰ០ebních 
závodᛰ do kombinátního uspoᖐádání SHD, jeho០ souაástí se staly samostatné 
národní podniky Jirásek, J. Fuაík, Svoboda, M. Gorkij a Svornost, ᖐízené 
oborovým ᖐeditelstvím (Oᖀ) Bílina a n. p. Karel nále០ejícím pod Oᖀ) Teplice. 

Dalᘐí organizaაní zmᆰny pokraაovaly i v letech 1956, 1957 a 1958, které 
vᘐak nebyly pro báᒀský rozvoj oblasti nikterak podstatné. 

V pováleაném období bylo v bílinsko-teplické oblasti provozováno  
10 hlubinných dolᛰ a 12 pᖐevá០nᆰ malým lomᛰ, tedy zhruba polovina z 
pᖐedváleაného poაtu. 

Podíl povrchové lomové tᆰ០by vᘐak postupnᆰ narᛰstal a stal se pro tuto 
oblast dominantním. 

Zásadní organizaაní zmᆰna nastává v roce 1964, kdy se zᖐízením 
oborového ᖐeditelství SHD Most  vzniká  nový n.p. Doly Julia Fuაíka Bílina 
lomovými závody  M. Gorkij, A. Jirásek, J. Fuაík, Dukla a Pokrok. Hlubinnou tᆰ០bu  
v oblasti pak provozuje jen n. p. Mír. 

V tomto období dochází k ukonაování tᆰ០ební აinnosti v dílაí teplické 
oblasti  a k utlumování v duchcovské oblasti. 

Báᒀské aktivity se pᖐesouvají výhradnᆰ na bílinsko a pᖐináᘐejí spolu 
zásadní kvalitativní a kvantitativní technologickou zmᆰnu, tedy pᖐechod 
malolomové tᆰ០by na kontinuální velkolomovou tᆰ០bu uhlí odpovídající svᆰtovými i 
evropským parametrᛰm. Toto pozitivum vᘐak pᖐináᘐí i celou ᖐadu negací do oblasti 
zahlazování následkᛰ a následných rekultivací, které jsou naopak utlumovány აi 
omezovány. 

Tato situace trvá i po roce 1976, kdy se organizaაní jednotky mᆰní na 
koncernové uspoᖐádání, které zde báᒀsky  realizují k. p. Doly J. Fuაíka v Bílinᆰ  se 
závody Velkolom M. Gorkij, A. Jirásek a Pokrok a k. p. Doly Klementa Gottwalda  
v Bᖐe០ánkách. V letech 1983 a០ 1988 pak vrcholí nejen tᆰ០ební აinnost v SHR, ale 
i v této vyhodnocované oblasti. 

Po roce 1989 doᘐlo jen ke zmᆰnᆰ centrálního orgánu na „Spoleაný podnik 
SHD Most“ a na s.p. Doly Bílina a  po jeho likvidaci v roce 1991 byla v revíru 
zahájena privatizace a restrukturalizace uhelného hornictví. 

Výsledkem je souაasný stav, kde jediný provozovaný lom Bílina je jako 
organizaაní jednotka Doly Bílina souაástí akciové spoleაnosti Severoაeské doly 
Chomutov. 

K termínu pᖐedkládání této studie dochází k ukonაení báᒀských prací na 
nejvᆰtᘐí vnᆰjᘐí výsypce revíru – výsypka Radovesice a aktivnᆰ báᒀsky je 
provozován pouze lom Bílina s vnitᖐní výsypkou a vnᆰjᘐí výsypka Pokrok. 

Pokud vezmeme v úvahu, ០e k zásadnímu pᖐechodu cyklické  malolomové 
tᆰ០by do moderní kontinuální velkolomové tᆰ០by doᘐlo zhruba v roce 1964, pak lze 
celé následné údobí charakterizovat jako éru maximální koncentrované tᆰ០ební 
აinnosti v bílinsko-teplické oblasti SHP. 

Za následných osmatᖐicet let pak n. p. DJF (1964 – 1989) a následnᆰ lom 
Bílina (do roku 2002) vytᆰ០il celkem 317,2 mil. tun uhlí a odkryl 1555,2 mil. m3 
skrývky. 

Prᛰmᆰrné roაní výkony pak dosáhly 8,35 mil. tun uhlí, pᖐi maximu  pᖐes   
9,3 mil. tun  v letech 1971 a 1972 a v letech 2001 a 2002 (9,39 a 9,02 mil. tun). 
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Dlouhodobé prᛰmᆰrné výkony skrývky pak აiní 40,93 mil. m3 zeminy.  Této 
prᛰmᆰrné hodnoty bylo dosa០eno ji០  v roce 1984 a maxima 67,13 mil. m3 pak v 
roce 1989. 

Doprovodné údaje k historii a vývoji báᒀské აinnosti v bílinsko-teplické 
oblasti SHP pak upᖐesᒀují následující doplᒀující obrázky, na kterých v aktuálním 
mapovém podkladu mᆰᖐítka 1: 25 000 dokumentujeme pozici hlavních starých 
dolᛰ jednotlivých dílაích oblastí. 
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6.1.4 Douhlení hnᆰdouhelných zásob dostupných v rámci územnᆰ     
ekologických limitᛰ 
 
Více jak 150letou intenzivní velkoprᛰmyslovou tᆰ០bou bylo v území SHP 

vytᆰ០eno více jak 3,5 miliardy tun hnᆰdého uhlí. 
Pokud z toho vyplývá, ០e pᖐevá០ná აást plochy pánve je  pᖐerubána, platí to 

jeᘐtᆰ více pro tzv. centrální mostecko-bílinskou აást a pro východní teplicko-
ústeckou აást ve smyslu geologického აlenᆰní. 

Po politicko-spoleაenských zmᆰnách na sklonku roku 1989, vzrostlo 
ekologické povᆰdomí a tlaky na nápravu nepᖐíznivého stavu ០ivotního prostᖐedí 
hlavnᆰ v oblastech obou podkruᘐnohorských hnᆰdouhelných pánví. 

Za této situace pᖐijala აeská vláda v roce 1991 rozhodnutí o útlumu 
hornictví,, které  se dotklo pᖐedevᘐím SHP. Dᛰsledkem toho bylo vydání usnesení 
o územnᆰ ekologických limitech tᆰ០by (vl. usn. ა. 444/91 Sb.), které v bílinsko-
teplické oblasti definovalo nejen mo០ný územní rozsah velkolomu Bílina, ale 
zároveᒀ vylouაilo i pᖐípadnou otvírku perspektivních a výhledových velkolomᛰ 
Barbora a Proboᘐtov. 

Pro hodnocenou oblast to tedy znamená, ០e v území bude nadále 
provozován pouze jediný uhelný lom Bílina s plánovanou ០ivotností do období let 
2035 a០ 2040. Souაástí tohoto lomu jsou dnes jeᘐtᆰ dvᆰ vnᆰjᘐí výsypky 
Radovesice a Pokrok. 

První, jinak nejvᆰtᘐí vnᆰjᘐí výsypka v SHP ukonაí svou აinnost ve druhé 
polovinᆰ roku 2003, druhá výsypka Pokrok se stane poslední vnᆰjᘐí výsypkou 
revíru s plánovaným provozem do roku 2010. 

V souაasné dobᆰ má provozní plocha dᛰlní აinnosti lomu b9lian rozlohu  
3150 ha  a výhledovᆰ se uva០uje se záborem dalᘐích 400 ha.  

Celkový zábor území pro tᆰ០ební აinnost tedy bude pᖐedstavovat 3500 ha,  
tj. cca 7,5 % rozlohy bývalého okresu Teplice. Na vlastní tᆰ០bu uhlí pak organicky 
navazuje provoz úpravny uhlí Ledvice a elektrárny Ledvice I. a II. 

Lom Bílina je lokalitou, její០ tᆰ០ba, v rámci stanoveného dobývacího 
prostoru, není hranicemi  stanovenými vládním usnesením ა. 444/91 omezována. 
Pokud by doᘐlo ke zruᘐení limitᛰ, existuje i reálná technická mo០nost s tᆰ០bou 
pᖐípadnᆰ   za hranicemi pokraაovat. 

V souაasnosti nejvᆰtᘐí hnᆰdouhelný lom ჀR, který se vyvíjí  paralelním 
postupem tᆰ០ebních ᖐezᛰ západním smᆰrem, disponuje k roku 2003 vytᆰ០itelnými 
zásobami  o objemu cca 250 mil. tun uhlí. Tyto zásoby pak dávají pᖐedpoklad 
douhlení v letech 2035 a០ 2040. 

Nespornou výhodou lomu Bílina je vysoká 30 a០ 50 m mocnost uhelné sloje 
a její kvalita (výhᖐevnost 13-14 MJ.kg-1 a sirnatost do 1 %). Pozitivnᆰ lze hodnotit                                
i geomechanickou kvalitu skrývaných nadlo០ních zemin, které umo០ᒀují tᆰ០ební 
postupovat pod  strmᆰjᘐím generálním sklonem skrývkových ᖐezᛰ. a pod 
strmᆰjᘐím generálním obrysem svahu vnitᖐní výsypky. Báᒀský provoz se technicky 
pomᆰrnᆰ dobᖐe vypoᖐádal i s dalᘐím specifickým problémem lokality, tj. s výskytem 
a tᆰ០bou pevných poloh pískovcᛰ  a karbonátᛰ.  

Z hlediska pᖐípadných dalᘐích postupᛰ za souაasné hranice limitᛰ bude 
rozhodující ekonomika tᆰ០by vyplývající z nejvyᘐᘐího pᖐíkryvného pomᆰru mezi 
vᘐemi provozovanými lomy na území ჀR. 
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V mo០ných smᆰrových postupech do geologické struktury centrální აásti 
SHP bude skrývkový pomᆰr dále narᛰstat a dále  bude nutno uva០ovat s obnovou 
technologických tᆰ០ebních zaᖐízení. 

Ekologické a devastaაní dopady pᖐípadného dalᘐího tᆰ០ebního postupu  za 
souაasné hranice by ji០ nebyly tak dramatické a koncentrovaly by se do území v 
minulosti  devastovaného hlubinnou tᆰ០bou. 

Netýkaly by se vᘐak ji០ vyhodnocované bílinsko-teplické oblasti, ale dotkly 
by se sousední mostecko-komoᖐanské oblasti. 

 
 

6.2 ჀLENᆠNÍ OBLASTI NA ÚZEMNÍ CELKY 
 
Vzhledem k velkému rozsahu je bílinsko-teplická oblast აlenᆰna na tyto 

აásti: 
 
Ø Teplická აást 
Ø Bílinsko-duchcovská აást 
Ø Radovesická výsypka a okolí 

 
 
6.3 CHARAKTERISTIKA CELKOVÉ KONCEPCE SANACE OBLASTI 

 
Z hlediska ᖐeᘐené problematiky se „náhrady na likvidaci následkᛰ“ týkají 

hlavnᆰ následujících tᖐech problémových  kategorií: 
 
• sesuvné devastace svahᛰ, 
• rekultivací, 
• revitalizací. 
 
K této posloupnosti je vᘐak nutno zdᛰraznit, ០e kategorie sanace skluzᛰ 

nemᛰ០e být ᖐeᘐena bez následné rekultivace a revitalizace a kategorie rekultivace 
bez následné revitalizace. 

Podnᆰty zaაlenᆰné do sanace skluzᛰ jsou jednoznaაnᆰ technicky, აasovᆰ i 
ekonomicky nejnároაnᆰjᘐí. Jejich rozsah toti០ oddalováním a neᖐeᘐením neustále 
narᛰstá, ve vᆰtᘐinᆰ pᖐípadᛰ se jedná o devastace havarijních stavᛰ s rᛰzným 
stupnᆰm obecného ohro០ení.  

 
Sesuvné devastace svahᛰ 

Z pohledu kategorizace báᒀských აinností se sanace kumulují do oblastí 
dotაených hlavnᆰ povrchovou dᛰlní აinností, tedy na území skrývkových svahᛰ 
bývalých uhelných malolomᛰ a svahᛰ jejich vnᆰjᘐích აi vnitᖐních výsypek. 

Zmínᆰné svahy tᆰchto pᖐed 30 a០ 50 lety tᆰ០ebnᆰ opuᘐtᆰných lokalit jsou 
dnes posti០eny pokroაilými formami a pestrými druhy rozsáhlých sesuvᛰ a 
sesuvných oblastí. Jen na prostorovᆰ velmi omezené oblasti východního okraje 
centrální აásti SHP (Bílinsko)  a v prostoru separátního území teplické აásti SHP 
(Teplicko), byly do roku 2000 vymezeny plochy sesuvᛰ o rozloze 100 a០ 150 ha. 

Ve tᖐech pᖐípadech se jedná o tᆰ០ební lokality uhelných malolomᛰ, 
odᘐtᆰpných závodᛰ a provozᛰ spravovaných buჰ n. p. Dukla v Pozorce nebo  
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n. p. Doly Júlia Fuაíka v Bílinᆰ. Jejich právním nástupcem se a០ do doby 
privatizace stal s. p. Doly Bílina. 

Z pohledu územního a ploᘐného rozlo០ení se rozhodující sesuvné lokality 
kumulují do dílაích oblastí, které pracovnᆰ oznaაujeme jako: 

 
- dubsko-teplická oblast 
- koᘐᙐansko-hrobská oblast 
- svᆰtecko-hostomická oblast 
- duchcovsko-zabruᘐanská oblast  
- b០ansko-០alanská oblast. 

 
Ve výაtu zdánlivᆰ absentuje braᒀanská oblast, neboᙐ se jedná o území, 

které je a po jistou delᘐí dobu stále bude pod pᖐímým vlivem tᆰ០ebních postupᛰ 
velkolomu SDCH - Doly Bílina. 

 Specifickým rysem vᘐech uvedených dílაích oblastí je, ០e zbytkové jámy 
bývalých lomᛰ byly po ukonაení tᆰ០by samovolnᆰ zatopeny a svahy skrývek აi 
výsypek buჰ pᖐirozenᆰ nebo umᆰle ozelenᆰny. 

V pᖐípadᆰ prvních dvou  oblastí se jednalo o cílenᆰ sledovaný zámᆰr, neboᙐ 
doაasnᆰ opuᘐtᆰné zbytkové jámy lomových provozᛰ mᆰly být v prvním pᖐípadᆰ 
nástupním prostorem výhledového velkolomu Proboᘐtov a ve druhém pak 
velkolomu Barbora (dle velké i reálné varianty generelu rozvoje tᆰ០eb v SHR 
platného do roku 1993). 

S pᖐípadným dotᆰ០ováním zbytkᛰ uhelných zásob se dokonce uva០ovalo i 
ve zbývajících tᖐech dílაích oblastech. 

Spoleაným rysem vᘐech oblastí bylo, ០e doაasným აi pᖐípravným 
rekultivacím nepᖐedcházely dᛰslednᆰjᘐí zabezpeაovací vodohospodáᖐská opatᖐení 
nebo sanace, byᙐ na dobu doაasnou. 

K termínu ukonაení tᆰ០ební აinnosti byly svahy lomᛰ a výsypek povᆰtᘐinou 
zdánlivᆰ stabilní, ale tento stav pᖐetrvával maximálnᆰ nᆰkolik let. 

Zhruba po deseti letech od opuᘐtᆰní tᆰ០ebních lokalit, ale v ᖐadᆰ pᖐípadᛰ ji០ 
dᖐíve, se v geologicky, hydrogeologicky a geotechnicky exponovaných územích 
postupnᆰ vytvoᖐily dílაí   lokality s min. 30 % ploch posti០ených sesuvy rᛰzných 
druhᛰ a vývojových typᛰ. 

Proto០e v té dobᆰ se jeᘐtᆰ jednalo o území s vymezenými dobývacími 
prostorami, tedy pod dozorem státní báᒀské správy, byla v pᖐípadᆰ dílაích lokalit s 
obecným ohro០ením naᖐízena nápravná havarijní opatᖐení (napᖐ. sanace 
severního svahu lomu Otakar pod Hrobem – 1988 a០ 1991; sanace severního 
svahu Dukla - ჀSM pod silnicí Pozorka – Mstiᘐov -1991    a០ 1996). 

Slo០itᆰjᘐí situace vᘐak nastala v pᖐípadᆰ lokalit, kde riziko obecného 
ohro០ení bylo ni០ᘐí, nebo po zruᘐení DP a následném pᖐevedení pozemkᛰ na 
jiného u០ivatele, které probᆰhly v rámci privatizace v roce 1995.   

Proto០e platné legislativní úpravy Horního zákona (ა. 44/1988 Sb.) 
neumo០ᒀují novᆰ vzniklým právním subjektᛰm tᆰ០ebních organizací po០ít 
povinných rezerv mimo DP a jiné právní normy tyto pᖐípady nikterak neoᘐetᖐují, 
nastala patová situace, ០e povinnost ᖐeᘐit vzniklou havárii nebylo komu ulo០it. 

Legislativnᆰ „oᘐetᖐenou neაinností“ a postupným pᛰsobením faktoru აasu                        
a klimatických vlivᛰ nabývaly sesuvné oblasti na velikosti a sesuvné devastace 
postupnᆰ postihly více ne០ 50 a០ 60 % celkových svahových ploch. 
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V ᖐeᘐeném vymezení území Teplicka a Bílinska je tohoto stavu dosa០eno 
hned  na nᆰkolika lokalitách bývalých lomᛰ (napᖐ. Otakar, Barbora, ჀSM, Liebig, 
Jarmila a Lotta  - Marie). 
 
Charakteristika dílაích sesuvných oblastí 
Dubsko-teplická oblast  

Jedná se o správní území mᆰst Teplice a Dubí a obce Újezdeაek, které 
bylo dotაeno povrchovou tᆰ០ební აinností Dolᛰ Dukla  Pozorka n. p. – lom ჀSM a 
lom Liebig v letech 1952 a០ 1973. 

Lom ჀSM 
Po dlouhou dobu zde byla nejexponovanᆰjᘐí sesuvnou oblastí plocha 

severních skrývkových svahᛰ lomu ჀSM pod silnicí Pozorka-Mstiᘐov, kterou se 
podaᖐilo celkem úspᆰᘐnᆰ sanovat v období let 1991 a០ 1996 nákladem víc ne០ 
100 mil. Kა v tehdejᘐích cenách. V následujících letech bylo území pᖐedáno 
Lesᛰm ჀR, které ji០ neᖐeᘐily vzniklý dílაí sesuv v území „pod Barborkou“. 

Z dᛰvodu ohro០ení silnice byl pro tento pᖐípad vypracován a mezirezortní 
komisi FNM pᖐedán projekt na sanaci vzniklé havárie (BPT-04/2003). Projektem 
vyაíslené realizaაní náklady jsou odhadovány do 20 mil. Kა, za pᖐedpokladu, ០e 
práce budou zahájeny v roce 2003. 

Výraznᆰ komplikovanᆰjᘐí je situace na zbývajících svazích okolo zatopené 
bezodtoké zbytkové jámy, její០ hladina se v posledních 8 letech výraznᆰ zvýᘐila na 
souაasnou úroveᒀ + 262,50 m n. m.   

Rozsáhlými aktivními sesuvnými deformacemi je dnes poruᘐen hlavnᆰ 
východní skrývkový svah pod Pozorkou, na kterém sesuvy pokrývají opᆰt více ne០ 
50 % plochy. 

K výrazné aktivizaci sesuvᛰ doᘐlo i na ji០ním a západním výsypkovém 
svahu, kde sesuvy pokrývají cca 30 % ploch. 

Z hlediska obecného ohro០ení je nejzáva០nᆰjᘐí situace u východního svahu 
pod Pozorkou. 

Z pohledu reálných technických nápravných opatᖐení je zde mo០no 
uva០ovat pouze se sanaაními prvky ve svahu a hlavnᆰ pᖐi horní hranᆰ svahu, co០ 
nevyluაuje pᖐípadné demolice pᖐilehlých obytných objektᛰ, zábory pozemkᛰ a 
rozsáhlé zemní აi technické sanaაní práce. 

Dalᘐí komplikace zpᛰsobuje i vzestup hladiny vody v bezodtoké retenci, 
která zpᛰsobuje dalᘐí aktivizace svahových pohybᛰ a ohro០uje provoz აerpací 
stanice u០itkových vod sklárny Barevka a objektᛰ areálu Dukla. 

Pro území východních, ji០ních a západních svahᛰ ჀSM nebyla doposud 
vypracována ucelenᆰjᘐí aktuální komplexní in០enýrskogeologická dokumentace, 
tedy vstupní podklad pro projekt sanace. Logicky absentuje i realizaაní projektová 
dokumentace. 

Stav lokality je havarijní, situace se stále zhorᘐuje a proto je nezbytné, aby 
nápravným sanaაním opatᖐením byla pᖐiᖐazena prvoᖐadá priorita. 

Pᖐi ᖐeᘐení problematiky lomu ჀSM nelze opomenout ani  
- ᖐeᘐení trvalé stabilizace hladiny na úroveᒀ max. 260 m n. m.  
- ᖐeᘐení úprav a revitalizace toku Mstiᘐovského potoka mezi Mstiᘐovem  a 

vodní nádr០í Mstiᘐov. 
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Lom Liebig 
Je tᆰ០ební lokalitou se zatopenou zbytkovou jámou „Stᖐíbrᒀák“, která se 

nachází ji០nᆰ od Pozorky v prostoru vymezeném na východᆰ mezinárodní silnicí 
I/8 (E 55) a na jihu tratí ჀD Oldᖐichov-Dᆰაín. Od zhruba 1 km severnᆰ vzdálené 
lokality ჀSM je oddᆰlena tᆰlesem spoleაné vnitᖐní výsypky. 

Pokud vnitᖐní výsypku, která nebyla nasypána do výᘐkové úrovnᆰ 
pᛰvodního terénu, pᖐiᖐadíme k této lokalitᆰ, vyაleníme dalᘐí rozsáhlou oblast 
devastaაních sesuvᛰ ohro០ujících území veᖐejných zájmᛰ. 

V tomto prostoru se toti០ rozsáhlé pokroაilé a aktivní sesuvy nacházejí: 
- na ji០ním svahu nedosypaného lomu pod ji០ním okrajem Pozorky 
- na východním svahu pᖐiléhajícím k silnici I/8 (E 55) 
- na ji០ním svahu pᖐiléhajícím k trati ჀSD, ke které se pᖐibli០ují ji០ na 

vzdálenost nᆰkolika desítek metrᛰ 
- na ji០ním svahu výsypky uklonᆰném do retence Stᖐíbrᒀák. 
V tomto území není funkაní odvodᒀovací systém výsypky u boაních svahᛰ 

a té០ dochází k postupnému zvyᘐování hladiny vody v bezodtoké retenci (aktuálnᆰ 
246,40 m n. m. … 06/2003).  

Hladina vody stoupla od 12/1993 do 06/1995 z úrovnᆰ 242,20 na úroveᒀ 
245,32, ale od 06/1995 do 06/2003 stoupla hladina vody pouze o 1,08 m tedy na 
kótu 246,40. Z tohoto vývoje lze vyvodit, ០e hladina je ji០ stabilizována v rozsahu 
cca 246,10 – 246,70. Toto pᖐesvᆰdაení je podlo០eno i roაními srá០kovými úhrny 
pᖐedchozích let, které byly podstatnᆰ vyᘐᘐí ne០ je dlouhodobý prᛰmᆰr. 

Z pohledu obecného ohro០ení je dnes nejkomplikovanᆰjᘐí situace v 
jihovýchodní oblasti, kde je  pᖐímo ohro០ena traᙐ ჀD Oldᖐichov – Dᆰაín i silnice I/8. 

I v pᖐípadᆰ této lokality absentují komplexní vstupní mᆰᖐiაské a 
in០enýrskogeologické podklady a samozᖐejmᆰ i projektová realizaაní 
dokumentace.  

Vzhledem k tomu, ០e stav lokality a rozsah devastací se neustále zhorᘐuje 
a zvᆰtᘐuje, je nezbytné doporuაit ᖐeᘐení jako havarijní s prvoᖐadou prioritou. 

Aktuálnost ᖐeᘐení výᘐe uvedených problémᛰ dubsko-teplické oblasti je 
podporováno po០adavky  a výhledovými zájmy mᆰst Teplice a Dubí.  

 
Koᘐᙐansko-hrobská oblast 

Nepochybnᆰ navᘐtᆰvovanᆰjᘐí a mediálnᆰ i známᆰjᘐí správní území mᆰst 
Hrob a Koᘐᙐany a obce Újezdeაek je dalᘐím rozsáhlým územím sesuvných 
devastací antropogenního pᛰvodu, které vznikly v souvislosti s povrchovou 
tᆰ០ební აinností Dolᛰ Dukla, jmenovitᆰ lomu Otakar (1958-1966) a lomu Barbora 
(1956-1973). 

Co do plochy sesuvᛰ a velikosti potencionálnᆰ ohro០eného území je 
dokonce vᆰtᘐí ne០ dᖐíve diskutovaná dubsko-teplická oblast. 

Stabilitní problematika oblasti je známa ji០ z údobí let 1980 a០ 1985, kdy 
bylo nutno havarijnᆰ ᖐeᘐit problémy ohro០ení toku Bouᖐlivého potoka pod Hrobem 
აi pᖐedᆰlu Otakar a Barbora. 

Zlomovým mezníkem se pak stal rok 1987, kdy nové rozsáhlé sesuvné 
destrukაní vlivy dosáhly ji០ního okraje mᆰsta Hrob a OBÚ v Mostᆰ vyhlásil pro tuto 
აást zájmového území havarijní stav. Samotné vyhláᘐení havarijního stavu vᘐak 
nikterak nezabránilo dalᘐímu zhorᘐování situace a po jarním tání roku 1988 doᘐlo 
k následné havárii koryta Bouᖐlivého potoka. 
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A០ tyto skuteაnosti byly impulsem k zahájení sanaაních a stabilizaაních 
prací na severních svazích bývalého lomu Otakar. Ty byly provedeny v letech 
1989 a០ 1992 a financovány tᆰ០ební organizací DJF Bílina. Investiაní náklady, 
hrazené z fondu ᘐkoda náhrad, აinily bez nákladᛰ na vybudování náhradní 
pᖐelo០ky potoka, více ne០ 100 mil. korun, s potokem pak cca 150 mil. korun.   

S odvoláním havarijní situace výraznᆰ poklesly vnᆰjᘐí tlaky a zájem o 
pokraაování v realizaci dalᘐích plánovaných sanaაních etap. 

Tato situace se jeᘐtᆰ zhorᘐila po privatizaci tᆰ០ebních organizací v roce 
1995 a po následném pᖐedání pozemkᛰ Lesᛰm ჀR. 

Snad jediným pozitivem oblasti je dokonalá znalost a ucelenost vstupních 
podkladᛰ postupnᆰ etapovᆰ doplᒀovaných v období následujících let (BPT 1988; 
1994; 1996 a 2001). Z nich ale také vyplývá podlo០ené a alarmující zjiᘐtᆰní o 
dramatickém nárᛰstu ploᘐné rozlohy devastovaných území a výskytu 
nejpokroაilejᘐích forem sesuvných pohybᛰ.      

Tyto skuteაnosti jsou nezávisle podpoᖐeny opakovanými apely samospráv 
mᆰst Hrobu a Koᘐᙐany z roku 2000, které vᘐak zᛰstaly doposud bez odezvy. 

Zhruba aktuální situaci oblasti dokladuje komplexní  podkladový elaborát 
Báᒀských projektᛰ Teplice z 03/2001 „Komplexní zhodnocení sesuvných území 
bývalých lomᛰ Barbora a Otakar“, který obsahuje i rizikovou analýzu dílაích lokalit. 

Tento vstupní podklad byl pak následnᆰ pou០it k vypracování projektu 
sanaაních prací pro nejrizikovᆰjᘐí lokalitu „Sanace nejohro០enᆰjᘐích აástí 
sesuvných území pod koᘐᙐanským hᖐbitovem“  (BPT 12/2001). 

Po drobných aktualizacích byl tento projekt pᖐedlo០en v 10/2002 
mezirezortní komisi FNM k zaᖐazení do programu odstranᆰní ekologických ᘐkod, 
vzniklých v souvislosti s tᆰ០ební აinností státních hnᆰdouhelných spoleაností v 
Ústeckém a Karlovarském kraji. 

Projekt byl pᖐijat a zaᖐazen do  prioritní kategorie havárií s plánovaným 
zahájením stavebních prací k termínu 1. 4. 2003. Vzhledem k rozsahu sesuvných 
devastací a stanovených priorit je sledováno rozაlenᆰní nápravných prací do tᖐí 
etap: 

  I. svahy pod koᘐᙐanským hᖐbitovem a pᖐedᆰl 
 II. svahy v západním pᖐedpolí retence Otakar 
III. svahy pᖐi záapdním a sz. okraji retence Barbora. 
 
Z tohoto souboru vᘐak pᖐedlo០ený projekt ᖐeᘐí pouze vymezené území        

1. etapy a udr០ovací zabezpeაovací práce v územích 2. a 3. etapy. V souvislosti s 
výᘐe uvedeným je nutno zdᛰraznit, ០e pro vymezená území II. a III. etapy nejsou 
zpracovány projekty sanací a rekultivací. 

Navrhovaná ᖐeᘐení i prostorová vymezení jsou plnᆰ v souladu s po០adavky 
dotაených mᆰst a obcí (Hrob, Koᘐᙐany a Jeníkov) a s jejich územními plány. 

 
Svᆰtecko-hostomická oblast 

Nejvýraznᆰjᘐí a nejucelenᆰjᘐí devastaაní sesuvné svahové deformace této 
oblasti lze situovat hlavnᆰ do území bývalých povrchových lomᛰ Lotta-Marie, 
Jarmila a Jindᖐich ve Svᆰtci. 

Devastace ploᘐiny Pohradické hory, tj, sekundární poruᘐení აediაového 
pᖐíkrovu a propady terénu v dᛰsledku vniku nadlo០ních kuᖐavkových pískᛰ do 
volných hlubinných dᆰl, jsou pak pozᛰstatkem po აinnosti hlubinného dolu Lotta-
Marie. 
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I v tomto pᖐípadᆰ se jedná o území v minulosti nesanovaná ani cílenᆰ 
nerekultivovaná, i kdy០ pokraაování tᆰ០ební აinnosti bylo v této oblasti spíᘐe 
teoretické. 

Báᒀská tᆰ០ební აinnost na zmínᆰných lokalitách byla ukonაena ji០ pᖐed více 
ne០ 35 a០ 50 lety (Lotta-Marie 1952, Jarmila 1966, Jindᖐich 1945). 

Souhrnná plocha sesuvných území zde opᆰtnᆰ dosahuje nᆰkolika desítek 
ha, ale z dᛰvodu pᖐirozeného sukcesního náletového ozelenᆰní je znaაnᆰ 
nepᖐehledná. Skuteაný stav lokality je proto nejlépe patrný v zimních a jarních 
mᆰsících nebo pᖐi podrobných terénních rekognoskacích území. 

Pokud by území mᆰlo vybudován funkაní odvodᒀovací  systém, nemuselo                  
by docházet ke vzniku nejpokroაilejᘐích vývojových fází devastaაních proudových 
sesuvᛰ a svahové deformace by mohly být ponechány jako pᖐirozený krajinotvorný 
prvek. To by vᘐak bezpodmíneაnᆰ likvidovalo jakékoliv úvahy o dalᘐím jiném 
vyu០ití území. 

V dílაím území hodnocené oblasti vᘐak v ka០dém pᖐípadᆰ odmítáme 
varianty totálních sanací, které by likvidovaly pᖐirozenᆰ vzniklé revitalizaაní prvky a 
biokoridory.  

Na nejvᆰtᘐích sesuvných lokalitách, tj. na východním svahu lomu Lotta-
Marie a na ji០ním svahu lomu Jarmila proto doporuაujeme ᖐeᘐit dᛰsledná 
odvodᒀovací a drená០ní opatᖐení omezující dalᘐí aktivizaci a rozᘐiᖐování sesuvᛰ a 
protierozivní ochrany písაitých a uhelných partií svahu. 

V pᖐípadᆰ naplnᆰní po០adavku obce Svᆰtec na pᖐípravu lehké prᛰmyslové 
zóny na upravené ploᘐinᆰ bývalého plaviᘐtᆰ popílkᛰ Elektrárny Ledvice by vᘐak 
bylo nutno uva០ovat s vybudováním ochranného zemního valu pod patou svahu a 
s vybudováním funkაního systému odvodnᆰní. 

Specifický problém ploᘐiny Pohradické hory a propadᛰ terénu po bývalé 
hlubinné აinnosti v souvislosti s ekofarmou lze ᖐeᘐit buჰ ohrazením a oplocením 
dotაeného území nebo zasypáním jam existujících propadᛰ.  
 
Rekultivaაní opatᖐení 

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

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

Pᖐi rekultivacích je dobré znát mo០nosti budoucího vyu០ití území a 
pᖐizpᛰsobit její ᖐeᘐení daným skuteაnostem. Ⴠím dál více bude kladen dᛰraz na 
ostatní rekultivace, které umo០ní rᛰzné rekreaაní a sportovní aktivity v zájmovém 
území. Do této kategorie spadají napᖐ. menᘐí parkové úpravy, rozsáhlejᘐí 
lesoparky, ochranné zelené pásy, remízky a jiná rozptýlená zeleᒀ v krajinᆰ, plochy 
umo០ᒀující klidovou i aktivní rekreaci, ale také plochy vᆰnované ochranᆰ pᖐírody 
(územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, atypická აi vzácná 
stanoviᘐtᆰ (ekotopy) umo០ᒀující výskyt chránᆰných druhᛰ apod.) 
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Velmi dᛰle០itou slo០kou krajiny je obnova hydrologické sítᆰ vაetnᆰ rᛰzných 
vodních ploch, nádr០í, poldrᛰ, mokᖐadᛰ apod., které plní funkci zadr០ení vody 
v krajinᆰ a umo០ᒀují její samoაiᘐtᆰní.  

Úაelné rozlo០ení a napojení vytváᖐené obslu០né cestní sítᆰ umo០ní lepᘐí 
budoucí vyu០ití území. Pozdᆰji je vyu០itelné i jako síᙐ cyklostezek a pᆰᘐích tras. 

Z výᘐe uvedeného vyplývá, ០e kdy០ pᖐi plánování a realizaci ze zákona 
povinné rekultivace zohledníme budoucí vyu០ití, ᘐirᘐí územní vazby a potᖐeby 
krajiny a jejích obyvatel, sní០í se nám náklady na dalᘐí revitalizaაní opatᖐení. 
Dᛰle០ité je si rovnᆰ០ uvᆰdomit, ០e ᖐada problémᛰ vznikla nedostateაnou 
následnou údr០bou rekultivovaných ploch.   

 
Revitalizaაní opatᖐení 

Kromᆰ ji០ výᘐe uvedeným sanacím sesuvných území je hlavním úაelem 
revitalizaაních opatᖐení zejména obnova vodních slo០ek krajiny vაetnᆰ jejich 
doprovodné vegetace, pᖐíprava území pro jejich následné vyu០ívání a nápravu 
dosud neᖐeᘐených, nebo nedostateაnᆰ ᖐeᘐených ᘐkod vzniklých dᛰlní აinností. 

Samostatným problémem je vodní retence Kᖐinec sv. od Duchcova, kde je 
permanentním აerpáním udr០ována vodní hladina v úrovni únosné pro blízkou 
zástavbu mᆰsta. Po០adavkem je tedy gravitaაní odvedení pᖐebyteაných vod do 
Bouᖐlivce. Toho lze dosáhnout  pouze ra០enou ᘐtolou délky cca 2 000 m. 

Obnova lesních a zemᆰdᆰlských pozemkᛰ je souაástí rekultivaაní აinnosti a 
jejich údr០ba by mᆰla být plnᆰ v kompetenci následných u០ivatelᛰ území. Za 
revitalizaაní opatᖐení lze v tomto pᖐípadᆰ pova០ovat zakládání pastevních areálᛰ, 
podpora vzniku farem აi statkᛰ hospodaᖐících na tᆰchto územích. Do rekonstrukce 
starᘐích rekultivaაních porostᛰ  jsou zaᖐazeny jednak plochy sanací svahových 
deformací, kde dojde k likvidaci pᛰvodních porostᛰ (obnova lesa je souაástí 
sanace) a jednak v blízkosti intravilánu obcí, kde se jedná o rozpadající se 
topolové აi olᘐové monokultury, jejich០ melioraაní funkce konაí a je tᖐeba je 
podsadit cílovými dᖐevinami. 

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

Velmi dᛰle០itou souაástí obnovy krajiny je propojení tᆰ០bou pᖐeruᘐených 
vazeb územního systému ekologické stability. V pánevní oblasti se აasto právᆰ 
rekultivované plochy stávají ekostabilizujícím prvkem v krajinᆰ. Pᖐi realizaci nových 
rekultivací je tᖐeba postupovat s ohledem na zájmy ochrany pᖐírody. 

Souაástí revitalizace území je té០ zajistit dostateაný pᖐístup do 
rekultivovaných ploch a to systémem cest, cyklostezek a pᖐípadnᆰ i komunikací. 
V komunikacích jsou zahrnuty  zejména obnovy historických propojení obcí a to v 
okolí Radovesické výsypky a propojení Ledvic a Duchcova.  

Souაástí revitalizaაních opatᖐení jsou také rekonstrukce komunikací podél 
lomu a výsypky Radovesice, které byly posti០eny zatí០ením tᆰ០kých dᛰlních 
mechanismᛰ. 

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

 
6.4.1 Teplická აást 
 
6.4.1.1 Vymezení a souაasný popis 

 
Teplická აást bílinsko-teplické oblasti je vymezena zruᘐenými dobývacími 

prostory: Háj, Jeníkov, Oldᖐichov, Koᘐᙐany, Pozorka, Proboᘐtov. Jedná se o 
pomᆰrnᆰ ᘐiroký pás krajiny probíhající podél úpatí Kruᘐných hor. Ⴠást zahrnuje 
tyto obce s jejich správním územím: 

 
   Dubí 
   Háj u Duchcova 
   Hrob 
   Jeníkov 
   Koᘐᙐany 
   Novosedlice 
   Osek 
   Proboᘐtov 
   Teplice 
   Újezdeაek  
 
Teplicko je charakterizováno velkoploᘐnými historickými devastacemi. Tato 

აást, jak ji០ bylo v pᖐedchozím textu konstatováno, byla toti០ a០ do roku 1989 
pova០ována za nástupní prostor výhledových a perspektivních velkolomᛰ Barbora 
a Proboᘐtov a jejich výsypek, které dle velké აi reálné varianty vyuhlení SHP, mᆰly 
být realizovány v první polovinᆰ 21. století.  

Území bývalých malolomᛰ proto bylo pouze doაasnᆰ rekultivováno 
ozelenᆰním, tedy აinnostmi, které jsou velmi vzdáleny souაasnému pojetí 
technických stabilizací, koneაných rekultivací a revitalizací.  

Z dneᘐního pohledu se jedná o ukonაené rekultivace lesnické, zemᆰdᆰlské 
a vodní.. Jádrovou oblastí celého prostoru se stala zbytková jáma lomu Barbora, 
která byla zatopena a je rekreaაnᆰ vyu០ívána pᖐedevᘐím. 

Pomineme-li veᘐkeré negativní jevy spojené s nedostateაnou stabilizací (ty 
by mᆰly být pᖐednostnᆰ vyᖐeᘐeny), je tᖐeba zkonstatovat, ០e mezi Hájem u 
Duchcova a Novosedlicemi resp. Teplickou aglomerací vznikl rekultivaაní აinností 
pomᆰrnᆰ velký komplex zalesnᆰných ploch v kombinaci s plochami vodními a 
pomístnᆰ s trvalými travními porosty. Takto rozsáhlý prostor zatím nemá v pánevní 
oblasti s ukonაenou tᆰ០bou obdoby a z toho pramení jeho velký ekostabilizující 
význam a zatím dosud nedostateაnᆰ vyu០ívaný rekreaაní význam i pᖐes to, ០e 
jsme si vᆰdomi nᆰkterých problémᛰ spojených s kvalitou lesních porostᛰ a 
údr០bou krajiny. Pᖐi následné revitalizaci je tᖐeba tento fakt vyu០ít. 

 
 

6.4.1.2 Rekultivace dokonაené a rozpracované k 31.12.2002 
 
V zájmovém prostoru jsou pouze ukonაené rekultivace, které byly 

provádᆰny od 50.let pᖐedchᛰdci dneᘐních tᆰ០ebních spoleაností SD a.s.,  
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Doly Bílina a MUS a.s. (pota០mo Kohinoor a.s.). Poslední rekultivace byly  
ukonაeny v roce1994 (SD a.s) a v roce 1999 (MUS a.s.)  

   
tab. ა. 1   Ukonაené rekultivace - teplická აást [ha] 

rekultivace tᆰ០ební spoleაnost 
zemᆰdᆰlská lesnická  vodní ostatní  celkem 

SD a.s., DB 12,10 616,84 84,50 29,68 743,12 
MUS a.s. (Kohinoor a.s.) 310,46 253,58 13,12 12,58 589,74 
CELKEM 322,56 870,42 97,62 42,26 1332,86 

 
Jedná se o rekultivace po dolech Barbora 1.máj, Jaroslav a lomech 

Barbora, ჀSM, Liebig, Otakar a Dukla vაetnᆰ jejich výsypných prostor. Ⴠást 
z tᆰchto rekultivací byla provádᆰna jako doაasné vzhledem k uva០ované otvírce 
velkolomᛰ Barbora a Proboᘐtov. Z toho pramení velká აást stabilitních problémᛰ 
dané oblasti (viz výᘐe v textu)  

Rozpracované rekultivace v dané lokalitᆰ nejsou ០ádné. 
 

 
6.4.1.3 Rekultivace zahajované v období 2003-2012 
 
6.4.1.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 

2013 do vyuhlení 
 
6.4.1.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost  

rekultivací v აasovém rozliᘐení 
 
V teplické აásti zájmového území je ukonაena báᒀská აinnost a zruᘐeny 

dobývací prostory, proto zde ០ádné novᆰ zahajované rekultivace nejsou. 
Rekultivaაní práce související se sanací skluzᛰ v problémových lokalitách jsou 
uvedeny dále v textu v kapitole 6.4.1.6. 

 
6.4.1.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 

v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností 
 
6.4.1.6.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 

 
6.1 Sanace sesuvu na svazích bývalého lomu Dukla ჀSM pod silnicí III/1319 
v úseku Pozorka – Mstiᘐov 

 
Sanace území je ᖐeᘐena systémem sbᆰrných a svodných drénᛰ 

v kombinaci se zatᆰ០ovací lavicí. 
 
6.2 Sanace sesuvných území bývalých dolᛰ Barbora a Otakar – I. etapa 

 
Sanace území je ᖐeᘐena odvodnᆰním vodonosných vrstev systémem 

sbᆰrných a svodných drénᛰ v kombinaci se dvᆰmi zatᆰ០ovacími lavicemi 
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6.4.1.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

sanaაní აinnost a havarijní stavy 
 

6.3 Sanace sesuvných území bývalých dolᛰ Barbora a Otakar – II. etapa a III. 
etapa 
          

Sanace území je ᖐeᘐeno odvedením vod z vodonosných vrstev pomocí 
sbᆰrných a svodných drénᛰ do vodních retencí zbytkových jam.Stabilita svahu je 
dosa០ena výstavbou zatᆰ០ovacích lavic. Celková plocha sanovaného území je 
310 tis.m2, z toho je 143 tis.m2 ve II.etapᆰ a  167 tis.m2 ve III.etapᆰ. 
 
 
6.4 Sanace sesuvᛰ ჀSM 
 
          Sanace nestabilních svahᛰ je ᖐeᘐena odvodnᆰním vodonosných vrstev 
pomocí drénᛰ v kombinaci se zatᆰ០ovacími lavicemi. 
          Stabilita ji០ních a západních svahᛰ vodní retence ჀSM je ᖐeᘐena 
odlehაením svahᛰ v jejich horní აásti. 
          Na stabilizovaných svazích bude provedena lesní rekultivace. 
           K zajiᘐtᆰní stability svahᛰ lokality ჀSM je nutné stabilizovat hladinu na max. 
kótᆰ 260,00 m n. m. Proto je nezbytné zajistit propojení vodní retence ჀSM s 
vodní retencí Dukla. Retence Dukla má ji០ pᖐepad do Lesního potoka. 
          Celková plocha sanovaného území je 118 tis.m2. 
 
 
6.5 Stabilizace hladiny ჀSM 
 
           Pro zajiᘐtᆰní maximální kóty hladiny ve vodní retenci 260,00 m n.m. 
z dᛰvodu ᖐeᘐení stability sesuvných území je nutné vybudovat propojení nádr០í 
ჀSM a Dukla. Nádr០ Dukla má pᖐepad do Lesního potoka. Délka propojení je  
cca 330 m. Vzhledem k tomu, ០e maximální rozdíl mezi niveletou propojení a 
stávajícím terénem je 14 m je nutné ᖐeᘐit propojení zatrubnᆰním. Propojovací 
potrubí bude budováno z odlehაovacího záᖐezu hloubky cca 10 m. Potrubí 
propojení bude realizováno v აásteაnᆰ pa០eném výkopu hloubky max. 4,0 m. 
           Povrch odtᆰ០ovaného záᖐezu bude ohumusován a oset travným semenem. 
Na ploᘐe bude provedena აásteაná lesní rekultivace. 
           Zemní práce budou v rozsahu cca 30 tis.m3. 
 
 
6.6 Sanace sesuvᛰ Liebig 
 
           Sanace nestabilních svahᛰ je ᖐeᘐena odvedením vod z vodonosných vrstev 
sbᆰrnými a svodnými drény do vodní retence a vybudováním zatᆰ០ovací lavice pᖐi 
patᆰ svahu. 
           Ve východní a ji០ní აásti území je nutné provést odlehაení horní აásti 
svahu. 
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           Sanace sesuvného území v severozápadní აásti bude provedena 
odlehაením svahu. Celkový rozsah sanovaného území je 99 tis. m2. 
           Na stabilizovaných svazích bude provedena lesní rekultivace vაetnᆰ 
zatravnᆰní eroznᆰ ohro០ených ploch 
 
 
6.7 Sanace sesuvᛰ Hrob 
 
           Pᖐi jihovýchodním okraji Hrobu je nutné sanovat sesuvné území 
skrývkového ᖐezu bývalého lomu Otakar. Sesuvné projevy  zapᖐíაinily odstávku 
pᖐivadᆰაe pitné vody Háj-Stᖐelná DN 800 a აásteაnᆰ ji០ ohro០ují prᛰmyslovou a 
obytnou zástavbu mᆰsta. Sesuvné území má rozlohu 4,50 ha. Sanace bude 
provedena odvodnᆰním území sbᆰrnými a svodnými drény a vybudováním 
zatᆰ០ovací lavice. 
 
II. a) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ lesních porostᛰ 

 
V zájmovém území jsou rekultivaაní porosty vysazovány od 50. let. Dnes   

jsou vᘐechny lesnické rekultivace pova០ovány za ukonაené a vᆰtᘐinou pᖐedané 
následným u០ivatelᛰm. Jejich údr០ba a dalᘐí vývoj tak spadá do jejich 
kompetence. 

Výjimkou jsou prostory, kde v dᛰsledku sanaაních prací dojde k vykácení 
porostᛰ, zde pochopitelnᆰ souაástí sanaაních prací bude i následná obnova lesa. 
Ta by se mᆰla vést v duchu moderního zpᛰsobu lesnické rekultivace, kde je 
upuᘐtᆰno od vysazování monokultur rychle rostoucích melioraაních dᖐevin napᖐ. 
topolᛰ a olᘐí jako tomu bylo v 50. a 60. letech. 
 
6.8 Rekonstrukce porostu Koᘐᙐany.  

 
Dalᘐí výjimku jsme uაinili v pᖐípadᆰ blízkosti intravilánu obcí, kde zejména 

topolové monokultury zpᛰsobují pylové alergie a vzhledem k jejich stáᖐí cca 40 let 
vykazují na nepᖐíznivých výsypkových stanoviᘐtích známky rozpadu. Jako 
nejvhodnᆰjᘐí se jeví výrazné prosvᆰtlení porostu a podsadba vzrostlejᘐími 
(odrostky) cílovými dᖐevinami (dub, javor, lípa apod.) a celková pᖐemᆰna na 
lesoparkový charakter. 
 
 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
6.9 Rekonstrukce odtoku z nádr០e Dukla 
 
          Souაasný odtok z nádr០e Dukla do Lesního potoka je ocelovou rourou, 
která je ulo០ena cca 200 mm pod úrovní cesty. V místᆰ odtoku a v jeho okolí jsou 
zbytky betonových konstrukcí. 
          V rámci rekonstrukce odtoku z nádr០e budou betonové a pᖐípadné ocelové 
konstrukce demolovány. 
          Stávající odtok z nádr០e bude pᖐebudován. 
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          Vtokový objekt do odpadu bude z kamenného zdiva, potrubí odpadnu 
(odtoku) bude z betonových trub (pᖐípadnᆰ PVC). Výtokové აelo bude opᆰt 
z kamenného zdiva. Koryto za zatrubnᆰním a v místᆰ zaústᆰní bude opevnᆰno 
kamenným záhozem. 
 
 
6.10 Revitalizace bývalého havarijního koryta Bouᖐlivce 
 
           Pro zajiᘐtᆰní havarijní situace na Bouᖐlivci pod Hrobem, bylo vybudováno 
pᖐi východní okraji Hrobu havarijní koryto do nádr០e Otakar. 
          V souაasné dobᆰ není toto koryto pou០íváno jako pᖐepadové a jeho rozmᆰry 
a zejména opevnᆰní bᖐehᛰ je nepᖐimᆰᖐené. Dno koryta bylo tvoᖐeno tᆰ០kým 
kamenným záhozem do betonového lo០e,bᖐehy jsou z betonových svislých stᆰn 
ᘐíᖐky 600 mm a výᘐky minimálnᆰ 1 000 mm. 
          Odstavením koryta doᘐlo k jeho zanáᘐení a k rᛰstu náletových dᖐevin a 
bylin. 
           Podél koryta byla vybudována panelová cesta s výhybnami. 
           Rekultivaაní úpravy podél stavby nebyly neprovedeny, úklid pᖐebyteაného 
materiálu nebyl té០ plnᆰ proveden. 
          V rámci revitalizace celého území havarijního koryta Bouᖐlivce bude 
provedena demolice betonových stᆰn koryta, svahy koryta budou vysvahovány ve 
sklonu 1:2 a budou ohumusovány a osety travním semenem. 
           Prostor mezi komunikací a lesem bude terénnᆰ upraven, აásteაnᆰ 
ohumusován a oset travním semenem, zbytek bude zalesnᆰn. 
           Celková délka revitalizaაních úprav koryta je 1 400 m. 
 
 
6.11 Revitalizace Mstiᘐovského potoka 
 
          Mstiᘐovský potok pod Mstiᘐovem probíhá územím, které bylo zasa០eno 
nestabilitou severozápadního svahu lomu ჀSM a komplikacemi pᖐi zakládání 
vnitᖐní výsypky do údolní nivy pᛰvodního koryta potoka. 
           Dno potoka je v této oblasti cca 3,5 m pod úrovní dodateაnᆰ nasypaného 
terénu, co០ znaაnᆰ ztᆰ០uje údr០bu koryta. Z ji០ní strany ke korytu potoka zasahuje 
svah výsypky. 
          Revitalizace potoka spoაívá ve vyაiᘐtᆰní koryta potoka od napadané zeminy 
a v proᖐezávkách náletových dᖐevin a v rekonstrukci propustku. 
           Propustek bude prodlou០en a bude opatᖐen აely z kamenného zdiva. 
           Délka revitalizované აásti potoka je 320 m. 
 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
Územní systém ekologické stability 
 

Podél zájmového území na úboაích svahᛰ Kruᘐných hor probíhá 
nadregionální biokoridor „K4 – Kruᘐné hory“. Ochranná zóna se v tomto pᖐípadᆰ 
týká osy biokoridoru, který má charakter mezofilní hájový. V této zónᆰ je dᛰle០ité 
vytvoᖐit co nejhustᘐí síᙐ jednotlivých prvkᛰ ÚSES a ochránit tak druhovᆰ bohatá 
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ekotonová (pᖐechodová) spoleაenstva. Na tomto biokoridoru nám le០í regionální 
biocentrum RBC 1346 – Domaslavické údolí (bioregion 1.59 – kruᘐnohorský). 
Z tohoto RBC nám napᖐíა zájmovým územím prochází regionálního biokoridoru  
RBK 562 a០ k reg. biocentru RBC 1348 – Duchcovské rybníky (bioregion 1.1 -  
mostecký).  

V prostoru zájmového území jde o pestrou mozaiku  lesᛰ, remízkᛰ, trvale 
zatravnᆰných ploch , mokᖐin a vodních ploch s pomᆰrnᆰ bohatým druhovým 
zastoupením zejména ptactva. Cílovými lesními spoleაenstvy jsou typická dubová 
buაina, typická buková doubrava, habrová doubrava, podél potokᛰ a vodních 
ploch azonální spoleაenstvo olᘐin, v plochách s vysokou hladinou podzemní vody 
spoleაenstva topolových აi jilmových doubrav.  

Je tᖐeba si uvᆰdomit, ០e právᆰ tento prostor vznikl rekultivaაní აinností 
zejména po hlubinném dobývání. Dále se v území nachází celá ᖐada lokálních 
biocenter právᆰ na zalesnᆰných výsypkách a bývalých tᆰ០ebních lokalitách.  

Vᆰtᘐina z tᆰchto prvkᛰ ÚSES je alespoᒀ აásteაnᆰ funkაních a návrh péაe o 
nᆰ spoაívá v údr០bᆰ a zlepᘐení stávajícího stavu. Úzce souvisí s péაí o stávající 
lesní pᖐevá០nᆰ rekultivaაní porosty. Je to vᘐak problémem souაasných vlastníkᛰ a 
u០ivatelᛰ území. K zachování charakteru trvalých travních porostᛰ, luk a pastvin je 
nutné minimálnᆰ jednou roაnᆰ kosení tᆰchto ploch. Zamezí se tak ᘐíᖐení 
náletových dᖐevin (zejména ᘐípku) a invazních rostlin (napᖐ. kᖐídlatky – rdesno 
sachalinské). Mokᖐiny a vodní plochy je vᆰtᘐinou nejlépe ponechat pᖐirozenému 
vývoji s omezením vᘐech negativních jevᛰ, které ohro០ují kvalitu vody. 

Zahrnutí pomᆰrnᆰ velkého prostoru do územního systému ekologické 
stability nevyluაuje nᆰkteré aktivity v zájmovém území napᖐ. rekreaაní vyu០ití – 
turistické აi cyklistické stezky. Rovnᆰ០ hospodaᖐení v lesích nelze vylouაit, naopak 
je ០ádoucí s jistým omezením co se týაe zpᛰsobu a s postupným omezením 
nepᛰvodních hospodáᖐsky významných druhᛰ (v pᖐípadᆰ tohoto regionu zejména 
dubu აerveného, borovice აerné, nᆰkt. topolových kᖐí០encᛰ, modᖐínu opadavého 
apod.) 
 
 

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

 
6.12 Cyklostezka – ჀSM – Liebig 
           

Cyklostezka vede po stávajících cestách a na východním okraji navazuje na 
komunikace Mstiᘐov – Koᘐᙐany u nádr០e Mstiᘐov. Její trasa  vede pᖐes hráz 
nádr០e na vnitᖐní výsypku a podél areálu Dukla dále pokraაuje k nádra០í Lesní 
Brána. Východní აást trasy cyklostezky je podél ji០ního okraje zbytkové jámy 
Liebig a០ k silnici I/13 pod Pozorkou. 
          Ⴠást trasy povede po nové komunikaci, která bude vybudována v rámci 
sanace sesuvᛰ Liebig. 
           Délka trasy je 3,5 km, ᘐíᖐka cyklostezky je 3,0 m. 
           Stávající cesty, které cyklostezka vyu០ívá je nutné opravit v délce  
cca 1 040 m, na trase bude zᖐízeno jedno odpoაinkové místo s pᖐístᖐeᘐkem, 
laviაkami a informaაními tabulemi. 
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6.13 Cyklostezka Újezdeაek – Teplice 
 
           Cyklostezka vede po stávajících cestách a zaაíná v centru Újezdeაku. 
Vede severovýchodním smᆰrem pᖐes výsypkové tᆰleso k benzinové pumpᆰ u 
silnice I/13 na severozápadním okraji Teplic. Vyústᆰní je na místní komunikaci u 
hᖐbitova. Celková délka trasy je 1,9 km, ᘐíᖐka cyklostezky je 3 m. 
           Stávající cesty, které cyklostezka vyu០ívá je nutné opravit v délce  
cca 880 m, na trase bude zᖐízeno jedno odpoაinkové místo s pᖐístᖐeᘐkem, 
laviაkami a informaაními tabulemi. 
 
 
6.14 Cyklostezka Újezdeაek – Pozorka 
 
           Cyklostezka vyu០ívá stávající cestní síᙐ a vede ze severovýchodního okraje 
Újezdeაku podél dráhy ០elezniაního tᆰlesa ke stávajícímu podjezdu. Po pᖐekonání 
០eleznice pokraაuje mezi zbytkovými jámami ჀSM a Liebig do Pozorky. 
           Délka trasy je 1,8 km, ᘐíᖐka cyklostezky je 3,0 m. 
           Stávající cesty, které cyklostezka vyu០ívá je nutné opravit v délce  
cca 900 m, na trase bude zᖐízeno jedno odpoაinkové místo s pᖐístᖐeᘐkem, 
laviაkami a informaაními tabulemi. 
 
 
6.15 Cyklostezka Koᘐᙐany – Mstiᘐov 
 
           Cyklostezka navazuje na komunikaci Koᘐᙐany – Stᖐelná ve vzdálenosti cca 
350 m od Koᘐᙐan. Trasa cyklostezky vede po stávajících lesních cestách. Vyústᆰní 
trasy je na komunikaci Koᘐᙐany – Mstiᘐov ve vzdálenosti cca 330 m od obce. 
           Délka trasy je 1,8 km, ᘐíᖐka cyklostezky je 3,0 m. 
           Stávající cesty, které cyklostezka vyu០ívá je nutné opravit v délce  
cca 800 m, na trase bude zᖐízeno jedno odpoაinkové místo s pᖐístᖐeᘐkem, 
laviაkami a informaაními tabulemi. 
 
 
6.16 Cyklostezka barborská osmiაka 
 
          Cyklostezka tvoᖐí okru០ní trasu podél vodních retencí Barbora a Otakar. 
Kᖐí០ení tras je na pᖐedᆰlu obou retencí pod Koᘐᙐanami. Trasa cyklostezky 
prochází východní აástí Koᘐᙐan, Oldᖐichovem a ji០ním okrajem Hrobu. Ⴠást trasy 
v délce cca 1,1 km vede po obnoveném komunikaაním propojení Hrob – 
Oldᖐichov. 
          V místech sanací sesuvných území vede trasa po novᆰ vytvoᖐeném tᆰlese v 
rámci sanace. 
          Úsek mezi Hrobem a retencí Otakar je veden po stávající panelové 
komunikaci, která bude v místech naruᘐení vyrovnána. 
          Délka trasy je 8,8 km, ᘐíᖐka cyklostezky je 3,0 m. 
          Stávající cesty, které cyklostezka vyu០ívá je nutné opravit v délce  
cca 3,3 km, na trase budou zᖐízeny 3 odpoაinková místa s pᖐístᖐeᘐky, laviაkami a 
informaაními tabulemi. 
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6.17 Cyklostezka Koᘐᙐany – Verneᖐice 
 
          Cyklostezka navazuje na trasu Koᘐᙐany – Mstiᘐov a konაí pᖐi východním 
okraji Hrobu, kde navazuje na barborskou osmiაku. Cyklostezka vede po 
stávajících cestách. 
           Délka trasy je 930 m, ᘐíᖐka cyklostezky je 3,0 m. 
           Stávající cesty, které cyklostezka vyu០ívá je nutné opravit v délce  
cca 300 m, na trase bude zᖐízeno jedno odpoაinkové místo s pᖐístᖐeᘐkem, 
laviაkami a informaაními tabulemi. 
 
 
6.18 Rozᘐíᖐení sportoviᘐtᆰ Koᘐᙐany 
 
           Plocha pod stávajícím fotbalovým hᖐiᘐtᆰm o výmᆰᖐe 0,85 ha bude urovnána 
a bude na ní navezena ornice. Následnᆰ bude plocha zatravnᆰna. Dalᘐí vyu០ití 
plochy pro jednotlivá sportovní odvᆰtví bude podle poptávky v obci. 
          Úprava plochy je zahrnuta do „koncepce“ z dᛰvodᛰ likvidace sportoviᘐᙐ obce 
dᛰlní აinností. 
 
 
6.19 Sportoviᘐtᆰ v bývalém areálu dolu Jaroslav – Novosedlice 
 
           Plocha pro sportoviᘐtᆰ o rozloze 2,7 ha bude terénnᆰ urovnána, bude na ní 
navezena ornice a bude zatravnᆰna. 
           K ploᘐe bude prodlou០ena pᖐípojka pitné vody, kanalizace a nn. 
 
 
6.20 Obnova historické trasy Osek-Duchcov.  

 
Jedná se o pᆰᘐí a cyklistickou cestu v historické trase spojnice 

Duchcovského zámku a kláᘐtera Osek o délce 2,3 km. Tato trasa byla v minulosti 
pᖐeruᘐena lomem Pokrok a následnᆰ sypáním výsypky. Dnes je v prostoru 
s ukonაenou báᒀskou აinností. Trasa má vazbu i na nauაnou stezku Slovanské 
hradiᘐtᆰ a აásteაnᆰ smᆰrem k Duchcovu byla ji០ obnovena. Technicky je tᖐeba 
doᖐeᘐit pᖐechod osob pᖐes ០elezniაní traᙐ. Mo០ným ᖐeᘐením je zᖐízení lávky nad 
korytem v prostoru  ០elezniაního pᖐemostᆰní Oseckého potoka tak, aby byl 
umo០nᆰn pᆰᘐí prᛰchod. 
 
 

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

 
6.21 Obnova propojení Hrob – Oldᖐichov 
 
           Komunikaაní propojení umo០ní pᖐímé spojení Hrobu s rekreaაní oblastí 
Barbora. V horní აásti vede trasa po pᛰvodní komunikaci, v dolní აásti (západnᆰ 
od vodní retence) vyu០ívá stávající cestní síᙐ. Na komunikaci se nepᖐedpokládá 
provoz nákladní dopravy. Celková délka trasy je 3 270 m. 
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6.22 Oprava komunikace Mstiᘐov – Koᘐᙐany 
 
          Komunikace je vybudována აásteაnᆰ na výsypkovém tᆰlese. Úsek v délce  
2 400 m (na tᆰlese výsypky) je zasa០en dodateაnými terénními poklesy. 
          V poᘐkozeném úseku je nutné vyrovnat a zpevnit pláᒀ komunikace a polo០it 
nové konstrukაní a krycí vrstvy komunikace. 
 
6.4.1.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
            v území navazujícím na báᒀskou აinnost  
 
6.4.1.7.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

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

 
Platí toté០, co bylo konstatováno v kapitole 6.4.1.6.2 

 
6.23 Proboᘐtov-rekonstrukce porostu.  

 
Jedná se o zanedbaný porost v tᆰsné blízkosti intravilánu obce. Výmᆰra აiní 

7,7 ha. Je zde ᖐada mokᖐin, porost je místy neprᛰchozí. Území bylo v minulosti 
posti០eno hlubinnou tᆰ០bou dolu Jaroslav. Náprava spoაívá v probírce porostu, 
doplnᆰní cílovými dᖐevinami a omezení keᖐového podrostu. 
 
 

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

 
6.24 Proboᘐtov-rekonstrukce ploch na lesopark  

 
Tyto plochy tvoᖐí zanedbané louky s rozptýlenou zelení mezi Proboᘐtovem 

a Pᖐítkovem na poddolovaném území, jsou rozdᆰleny ០elezniაní tratí na dvᆰ 
plochy o výmᆰᖐe cca 21 a 20 ha. Návrh revitalizace spoაívá v pᖐemᆰnᆰ ploch na 
lesopark s pᆰᘐími chodníky, posezením, ohniᘐtᆰm, pᖐírodní tᆰlocviაnou apod. 
Rozptýlenou zeleᒀ bude tᖐeba doplnit. Plocha by mᆰla slou០it ke krátkodobé 
rekreaci obyvatel severovýchodní აásti Teplické aglomerace a zároveᒀ jako 
nástupní prostor do Kruᘐných hor. 
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II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
6.25 Osek – pᖐíprava území a STV prᛰmyslové zóny 

 
Území pro prᛰmyslovou zónu je situováno u ០elezniაní stanice ჀD.          

Plocha zóny se pᖐedpokládá 5,2 ha. Území bude terénnᆰ upraveno, bude 
pᖐivedena pitná voda a bude zajiᘐtᆰn zdroj elektrické energie. Deᘐᙐová kanalizace 
bude zaústᆰna do pᖐilehlé vodoteაe a následnᆰ do Louაenského potoka. Pro 
likvidaci splaᘐkových vod je nutné vybudovat vlastní ჀOV. 
 
6.26 Obnova komunikace Háj – Osek 
 
          V souvislosti s bývalou stavební uzávᆰrou v obci je navr០ena obnova 
komunikaაního propojení v délce 580 m. 
 
 
6.27 Háj – rekonstrukce místní komunikace 
 
          V souvislosti s bývalou stavební uzávᆰrou v obci doᘐlo k destrukci místní 
komunikace v délce 270 m. Tato komunikace bude rekonstruována v celé délce. 
 
 
6.28 Jeníkov odstavné plochy u Barbory 
 
           Pro vytvoᖐení dostateაné kapacity parkovacích míst u rekreaაního areálu 
Barbora jsou navr០eny 3 odstavná parkoviᘐtᆰ o celkové ploᘐe 1 700 m2. 
Parkoviᘐtᆰ budou mít zpevnᆰný praᘐný povrch. 
 
 
6.29 Novosedlice – pᖐíprava území a STV pro výstavbu RD 
 
           Náhradou za zruᘐené stavební pozemky obce v dᛰsledku dᛰlní აinnosti, je 
navr០ena pᖐíprava území a zajiᘐtᆰní STV pro výstavbu RD. 
          Navr០ené území o rozloze 0,6 ha bude terénnᆰ upraveno a k jeho okraji 
budou pᖐivedeny STV. Lokalita je na poddolovaném území. 
 
 
6.30 Újezdeაek – pᖐíprava území a STV pro výstavbu RD 
 
          Náhradou za zruᘐenou აást obce (více ne០ polovina) je navr០ena pᖐíprava 
území pro výstavbu RD.  
          Území o ploᘐe 22 ha bude odvodnᆰno, terénnᆰ upraveno, budou provedeny 
pᖐelo០ky nadzemního vedení vn a budou k jeho okraji pᖐivedeny STV. Odvodnᆰní 
pozemku bude do Sviního potoka, splaᘐková kanalizace bude zaústᆰna do 
kanalizace obce a následnᆰ na ჀOV Bystᖐany. 
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6.31 Hrob-pᖐelo០ka pᖐivadᆰაe pitné vody DN 800 Háj-Stᖐelná 
 
          Z dᛰvodu skluzᛰ na skrývkovém ᖐezu bývalého lomu Otakar pᖐi 
jihovýchodním okraji Hrobu je nutné provést pᖐelo០ku pᖐivadᆰაe v délce 540 m. 
V souაasné dobᆰ je pᖐivadᆰა odstaven. Odstavení ᖐadu bylo na základᆰ 
svahových pohybᛰ v tᆰsné blízkosti ᖐadu po povodních v srpnu 2002. 
 
6.4.1.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti 

  se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek  
 

Tato oblast má ukonაenou báᒀskou აinnost, proto jsou veᘐkerá sanaაní a  
revitalizaაní opatᖐení pova០ována za závᆰreაná. 
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6.4.1.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
            v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 2   Pᖐehled revitalizaაních opatᖐení  – teplická აást 

6.1 sesuvy ჀSM v úseku Pozorka-Mstiᘐov 18 000 000 2004 2005
6.2 sanace sesuvᛰ Barbora-Otakar I.etapa 150 000 000 2004 2005
6.3 sanace sesuvᛰ Barbora-Otakar II.a III.et. 31,00 250 000 000 2005 2006
6.4 sanace sesuvᛰ ჀSM 11,80 200 000 000 2005 2006
6.5 stabilizace hladiny ჀSM 330,00 12 000 000 2005 2005
6.6 sanace sesuvᛰ Liebig 9,90 150 000 000 2005 2006
6.7 sanace sesuvᛰ Hrob 4,50 30 000 000 2004 2004

6.8 rekonstrukce porostu Koᘐᙐany 1,80 720 000 2004 2004

6.9 rekonstrukce odtoku z nádr០e Dukla 1 000 000 2005 2005
6.10 revitalizace býv. havar. koryta Bouᖐlivce 1,40 11 000 000 2007 2007
6.11 revitalizace Mstiᘐovského potoka 0,32 1 000 000 2007 2007

6.12 cyklostezka ჀSM-Liebig 3,50 1 800 000 2007 2007
6.13 cyklostezka Újezdeაek-Teplice 2,20 1 400 000 2007 2007
6.14 cyklostezka Újezdeაek-Pozorka 1,80 1 500 000 2007 2007
6.15 cyklostezka Koᘐᙐany-Mstiᘐov 1,80 1 400 000 2007 2007
6.16 cyklostezka barborská Osmiაka 8,80 6 000 000 2007 2007
6.17 cyklostezka Koᘐᙐany-Verneᖐice 1,00 600 000 2007 2007
6.18 rozᘐíᖐení sportoviᘐtᆰ Koᘐᙐany 0,90 500 000 2007 2007
6.19 sportoviᘐtᆰ v býv. areálu dolu Jaroslav 2,70 3 100 000 2006 2006
6.20 obnova historické trasy Osek-Duchcov 2,30 900 000 2007 2007

6.21 obnova propojení Hrob-Oldᖐichov 3,27 31 000 000 2005 2006
6.22 oprava komunikace Mstiᘐov-Koᘐᙐany 2,40 12 600 000 2005 2005

884 520 000

6.23 Proboᘐtov-rekonstrukce porostu 7,70 3 500 000 2005 2008

6.24 Proboᘐtov-rekonstr. ploch na lesopark 41,00 4 100 000 2006 2007

6.25 Osek-pᖐíprava území a STV prᛰm. zóny 5,20 7 800 000 2006 2007
6.26 obnova komunikace Háj-Osek 0,58 4 700 000 2004 2005
6.27 Háj-rekonstrukce místní komunikace 0,27 2 200 000 2004 2004
6.28 Jeníkov-odstavné plochy u Barbory 1,70 7 700 000 2004 2005
6.29 Novosedlice-pᖐíp. území a STV pro  RD 0,60 900 000 2005 2005
6.30 Újezdeაek-pᖐíp. území a STV pro  RD 22,00 14 700 000 2005 2005
6.31 Hrob-pᖐel. pᖐivad. pitné vody Háj-Stᖐelná 0,54 13 400 000 2004 2004

59 000 000
943 520 000

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

lesní porosty

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

vodní slo០ky krajiny

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

v území navazujícím na dᛰlní აinnost
lesní porosty

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení celkem  
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6.4.2 Bílinsko-duchcovská აást 
 
6.4.2.1 Vymezení a souაasný popis 
 

Bílinsko-duchcovská აást je vymezena აinným dobývacím prostorem lomu 
Bílina a DP s ukonაenou tᆰ០bou – Duchcov a ័elénky. Spadá sem tedy vlastní 
lom Bílina, jeho báᒀsky aktivní vnitᖐní výsypka a vnᆰjᘐí výsypka Pokrok a  dále 
pᖐilehlé prostory s ukonაenou báᒀskou აinností jako jsou: výsypka Stᖐimice, 
Braᒀany, Fuაík, Václav, Vᆰtrák, ័elénky  a dalᘐí.  

Území zahrnuje prostor mezi mᆰstem Bílina, Duchcovem a Braᒀany a na 
západᆰ je ohraniაeno pᖐedpokládanou koneაnou hranou lomu dle územních limitᛰ 
a na východᆰ dopravním koridorem a ᖐekou Bílinou. 

Zahrnuje tyto obce a jejich správní území :   
 
Bílina (západní აást) 

    Braᒀany 
    Duchcov 
    Hostomice 
    Lahoᘐᙐ 
    Zabruᘐany 
 

Oblast je charakterizována souაasnou velkoploᘐnou devastací báᒀskou 
აinností s výhledem minimálnᆰ do roku 2035 a s tím související ekologickou 
zátᆰ០í. Avᘐak vzhledem k tomu, ០e sídla le០í na okraji této oblasti a vzhledem ke 
chválihodné strategii Dolᛰ Bílina postupovat s rekultivací smᆰrem od sídel do 
jádrové oblasti devastace se აásteაnᆰ daᖐí zátᆰ០ zmírᒀovat. V roce 1997 doᘐlo 
k zahájení rekultivace na vnitᖐní výsypce vlastního lomu, აím០ byla zavrᘐena 
poslední etapa odclonᆰní Bíliny a Ledvic od báᒀského provozu. 

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

V zájmovém území jsou ukonაené rekultivace pᖐedevᘐím na starᘐích 
výsypkách a to napᖐ. Václav u Duchcova, Fuაík u Ledvic, prostor Heᖐman u 
Zabruᘐan, výsypka Stᖐimice a Svoboda u Braᒀan, Vᆰtrák u Bíliny a აást výsypky 
Pokrok u Duchcova. Jedná se pᖐedevᘐím o tradiაní lesnické rekultivace a v menᘐí 
míᖐe o zemᆰdᆰlské rekultivace pᖐevá០nᆰ v blízkosti obcí.  

Ponᆰkud zvláᘐtní postavení zaujímá Duchcovská zámecká zahrada, která 
byla აásteაnᆰ zasa០ena აinností lomu Pokrok (dnes stejnojmenná výsypka) a na 
poაátku 70.let byla posti០ená აást znovu obnovena  a v souაasné dobᆰ probíhá 
její postupná rekonstrukce ke sjednocení staré i obnovené აásti. 
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tab. ა. 3 Ukonაené rekultivace - bílinsko-duchcovská აást [ha] 
rekultivace tᆰ០ební spoleაnost 

zemᆰdᆰlská lesnická  vodní ostatní  celkem 
SD a.s., DB 341,52 403,98 5,07 99,24 849,81 
MUS a.s. (Kohinoor a.s.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CELKEM 341,52 403,98 5,07 99,24 849,81 
 

Rekultivace rozpracované se nyní soustᖐeჰují pᖐedevᘐím do oblasti ji០ních 
svahᛰ lomu a výᘐe zmínᆰné první etapᆰ vnitᖐní výsypky lomu Bílina (centrální 
oblast), do oblasti Braᒀan a výsypky Pokrok pᖐiléhající k Duchcovu.  
 
tab. ა. 4 Rozpracované rekultivace - bílinsko-duchcovská აást (ha) 
Lokalita  
(SD a.s., DB) 

rekultivace 

 zemᆰdᆰlská lesnická  vodní ostatní  celkem 
centrální oblast 22,50 199,51 0,00 102,83 324,84 
výsypka Pokrok 8,05 102,90 3,69 76,18 190,82 
oblast Braᒀany 0,00 93,34 0,62 15,73 109,69 

Stᖐimická výsypka 0,00 8,95 0,00 0,00 8,95 
CELKEM 30,55 404,70 4,31 194,74 634,30 

 
V centrální აásti se jedná o tyto rekultivaაní akce:  

 
Vnitᖐní výsypka I.etapa 

   VMG-ji០ní svahy I. 
   VMG-ji០ní svahy II. 
   Závod VMG II. 
   Pitrlink 
   Výsypka Fuაík II. 
   Pálené jíly ័elénky 
 

Pᖐeva០ují rekultivace lesnické a to zejména na ji០ních boაních svazích lomu 
a na východních svazích vnitᖐní výsypky, kde lesní porosty plní mimo jiné zejména 
protierozní pᛰdoochrannou funkci. V prostorách pᖐi okraji lomu, აasto se jedná o 
bývalé აi souაasné provozní areály, pᖐeva០uje rekultivace ostatní formou 
rozptýlené a ochranné zelenᆰ. Tento zpᛰsob umo០ᒀuje budoucí dalᘐí vyu០ití ploch 
napᖐ. ke stavebním úაelᛰm. Na náhorní ploᘐinᆰ vnitᖐní výsypky je zahájena I.etapa 
zemᆰdᆰlské rekultivace a nachází se zde i nᆰkolik zámᆰrnᆰ ponechaných 
pᖐirozenᆰ vzniklých i umᆰle upravených vodních ploᘐek, které novᆰ vznikající 
krajinu o០ivují.  

V oblasti výsypky Pokrok se jedná o tyto rekultivaაní akce: 
    

Pokrok I. 
   Pokrok II.B 
   Pokrok IV.A 
   Pokrok IV.B 
   Pokrok V. 
   Pokrok-Osek 
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Pᖐeva០ují lesnické rekultivace na svazích pᖐiléhajících k Duchcovu. 
Z dᛰvodᛰ hygienických (dostateაné provᆰtrávání prostoru) a krajinnᆰ estetických 
(výhledy do krajiny, vazba na Duchcovský zámek, panorama Duchcova) byla ᖐada 
ploch ponechána jako trvalé travní porosty, ty vᘐak ji០ výmᆰrovᆰ figurují 
v ukonაených rekultivacích. Velké výmᆰry ostatních rekultivací v prostoru Pokroku 
II.B a Pokroku V. pᖐedstavují zatravnᆰné deponie spraᘐí, které jsou  a  budou 
prᛰbᆰ០nᆰ vyu០ívány jako zúrodnitelné zeminy pᖐi rekultivaci vnitᖐní výsypky a 
výsypky Pokrok. 

V oblasti Braᒀany se jedná o tyto rekultivaაní akce:   
 
Výsypka Braᒀany I. 

   Výsypka Braᒀany II. 
   Výsypka Braᒀany III. 
 

Jsou to lesnické rekultivace severo-východnᆰ od obce, které zahlazují 
tᆰ០ební აinnost bývalého lomu Maxim Gorkij a zároveᒀ navazují na ji០ní boაní 
svahy lomu Bílina. Plní zde opᆰt pᖐedevᘐím funkci pᛰdoochrannou a zároveᒀ 
hygienickou. 

V oblasti Stᖐimické výsypky se jedná pouze o jednu rozpracovanou 
rekultivaაní akci a to: Stᖐimická výsypka B. Je to lesnická rekultivace na jinak ji០ 
ukonაené výsypce, která pᖐes silnici Most – Braᒀany sousedí s prostorem 
Stᖐimické výsypky lomu Most. Souაástí ukonაených rekultivací je i areál letiᘐtᆰ 
Most - Stᖐimice. 
 
tab. ა. 5   Novᆰ zahajované rekultivace 2003-12 – bílinsko-duchcovská აást 

     [ha] 
rekultivace  lokalita  

SD a.s., DB 
rekultivaაní akce realizace 

zemᆰdᆰlská lesnická  vodní ostatní  celkem 
oblast 
Braᒀany 

Braᒀany IV 2005-2020 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 

výsypka 
Pokrok 

Pokrok VI 2005-2020* 17,11 25,56 1,00 2,00 45,67 

 Pokrok VII 2006-2021* 55,39 27,82 1,00 5,00 89,21 
 Pokrok VIII 2007-2012 50,21 0,00 1,00 4,00 55,21 
 Pokrok IX 2008-2023* 33,28 1,65 1,00 2,00 37,93 
 Pokrok X 2009-2024* 15,96 14,80 0,00 2,00 32,76 
 Pokrok XI 2010-2015 20,05 0,00 0,85 1,00 21,90 
 CELKEM  192,00 109,83 4,85 16,00 322,68 
*U zemᆰdᆰlských rekultivací se pᖐedpokládá ukonაení o 10 let dᖐíve 
 
 
6.4.2.3 Rekultivace zahajované v období 2003-2012 
 

Novᆰ zahajované rekultivace v zájmovém území se s výjimkou akce 
Braᒀany IV., která le០í na severním okraji obce Braᒀany, soustᖐeჰují na výsypce 
Pokrok. 

Jedná se o tyto rekultivaაní akce:  
 
Braᒀany IV.   40,00 ha 

   Pokrok VI.   45,67 ha 
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   Pokrok VII.   89,21 ha 
   Pokrok VIII.   55,21 ha 
   Pokrok IX.   37,93 ha 
   Pokrok X.   32,76 ha 
   Pokrok XI.   21,90 ha 
 
Braᒀany IV. 

Jedná se o poslední nerekultivovanou აást této oblasti u obce Braᒀany. 
Zahrnuje pᖐevá០nᆰ svahy bývalého lomu Maxim Gorkij a bude navazovat na boაní 
ji០ní svahy lomu Bílina. Pokraაující tᆰ០bou tato horní აást nebude dotაena. 
Lesnickou rekultivací se tak dotvoᖐí pás lesa na okraji lomu z jeho ji០ní strany. 
Lesnická rekultivace zde bude plnit pᖐedevᘐím úlohu protierozní pᛰdoochrannou a 
hygienickou. 

 
Pokrok VI. a០ XI. 

Jedná se o dalᘐí rekultivaაní etapy na výsypce Pokrok postupnᆰ 
uvolᒀované báᒀským provozem tak, jak smᆰᖐuje její stavba od východu na západ. 
Výsypka je sypána ve dvou pᖐevýᘐených etá០ích oddᆰlených ᘐirokou lavicí. 
Maximální pᖐevýᘐení oproti pᛰvodnímu terénu bude 40 m. 

Navr០ena je kombinace lesnické a zemᆰdᆰlské rekultivace, doplnᆰná 
drobnými vodními ploᘐkami, které obvykle pᖐirozenᆰ vzniknou na náhorní ploᘐinᆰ. 
Zemᆰdᆰlská rekultivace je navr០ena s pᖐevrstvením ornicí jako trvalý travní porost. 
Tento zpᛰsob rekultivace umo០ᒀuje extenzivní zpᛰsob hospodaᖐení a zároveᒀ 
podle vývoje podmínek i pᖐemᆰnu na intenzivní vyu០ití (orná pᛰda). Zemᆰdᆰlská 
rekultivace bude na náhorní ploᘐinᆰ doplnᆰna rozptýlenou zelení plnící funkci 
vᆰtrolamᛰ a აlenᆰní ploch. Tyto nuance vᘐak nejsou v grafické აásti zobrazeny 
neboᙐ závisí na reálné koneაné konfiguraci terénu a budou ᖐeᘐeny v konkrétních 
projektech rekultivací. 

Lesnická rekultivace je navr០ena na svahové partie po obvodu výsypky a 
vedla tradiაní funkce pᛰdoochranné by mᆰly pᖐispᆰt k lepᘐímu zaაlenᆰní velkého 
zemního tᆰlesa do okolní krajiny. Napᖐíა výsypkou pᖐibli០nᆰ východo-západním 
smᆰrem by mᆰla vést páteᖐní obslu០ná komunikace, která bude vyu០ita pro 
budoucí vstup do rekultivovaných ploch. 
 
tab. ა. 6   Novᆰ zahajované rekultivace po roce 2012 - bílinsko-duchcovská 

     აást [ha] 
rekultivace  rekultivaაní akce 

SD a.s., DB zemᆰdᆰlská lesnická  vodní ostatní  celkem 
výsypka Pokrok XII 28,00 65,71 1,00 3,00 97,71 
výsypka Pokrok XIII 10,00 97,85 2,15 2,00 112,00 
jezero Bílina 0,00 0,00 1145,00 0,00 1145,00 
svahy zbytkové jámy 0,00 146,30 0,00 10,00 156,30 
vnitᖐní výsypka 323,30 483,46 16,93 23,00 846,69 
pᖐiაlenᆰné plochy 106,08 186,57 0,00 0,00 292,65 
CELKEM 467,38 979,89 1165,08 38,00 2650,35 
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6.4.2.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 
 2013 do vyuhlení 

 
Základní koncepce rozvoje Dolᛰ Bílina, které tvoᖐí divizi akciové spoleაnosti 

Severoაeské doly, v dalᘐím období vychází z pᖐedpokladu zajiᘐtᆰní tᆰ០ební 
kapacity lomu Bílina ve výᘐi cca 8 milionᛰ tun uhlí roაnᆰ. V souladu s koncepაními 
zámᆰry optimalizace báᒀského ᖐeᘐení byl urychlen pᖐechod na jednokᖐídlové 
dobývání, co០ umo០ní vyᘐᘐí vyu០ití kapacitních mo០ností vnitᖐní výsypky a tím 
ukonაení provozu na vnᆰjᘐí Radovesické výsypce v letoᘐním roce 2003. Ukonაení 
tᆰ០by uhlí v rámci ekologických limitᛰ se pᖐedpokládá kolem roku 2035. 

Krátce po roce 2012 se pᖐedpokládá ukonაení báᒀské აinnosti na vnᆰjᘐí 
výsypce Pokrok, kde budou následovat dvᆰ poslední rekultivaაní etapy Pokrok XII. 
a Pokrok XIII. ve stejném duchu jako výᘐe zmínᆰné rekultivace zahajované 
v letech 2003-2012. 

K rekultivaci dále pak zbývá vnitᖐní výsypka a zbytková jáma samotného 
lomu Bílina. Po ukonაení tᆰ០ební აinnosti bude mít zbytková jáma lomu Bílina tvar 
nepravidelného pᆰtiúhelníka s  pᖐeva០ující délkou ve smᆰru sever-jih 4 700 m a 
ᘐíᖐkou ve smᆰru východ-západ 3 900 m. Jejím zatopením na kótu 200 m n.m. 
vznikne vodní plocha o rozloze 945 ha, která bude prᛰtoაná. Napouᘐtᆰní jezera se 
pᖐedpokládá gravitaაnᆰ z ᖐeky Bíliny. Uva០uje se i s posílením prᛰtokᛰ v ᖐece 
Bílinᆰ აerpáním z Ohᖐe. Prᛰtoაné jezero by mᆰlo mít odtok v severní აásti do 
Ledvického potoka a dále do Bouᖐlivce a zpᆰt do Bíliny. 

Rozᘐíᖐením plochy hladiny východním smᆰrem do svahᛰ vnitᖐní výsypky se 
v tomto prostoru vytvoᖐí rozsáhlé mᆰlაí plochy o rozloze cca 200 ha, které mohou 
být v okrajových აástech vyu០ívány pro rekreaაní úაely, vᆰtᘐí აást plochy mᆰlაin 
bude koncipována z hlediska posílení ekologických funkcí. Celková výmᆰra 
hydrické rekultivace tak dosáhne 1 145 ha. 

Na nezatopené svahy zbytkové jámy jsou plánovány lesnické rekultivace na 
výmᆰᖐe 146,3 ha a ostatní  rekultivace o výmᆰᖐe 10,0 ha pro rekreaაní úაely a pro 
posílení ekologické stability území. 

Dalᘐích 846,69 ha pᖐedstavuje rekultivace vnitᖐní výsypky. K jejímu 
postupnému dalᘐímu uvolᒀování báᒀským provozem dojde a០ po roce 2010, tak០e 
výhledové rekultivace nasupují a០ po roce 2012. Rekultivace je navrhována 
obdobnᆰ jako výsypka Pokrok jako kombinace lesnické a zemᆰdᆰlské rekultivace 
v pomᆰru zhruba 2:1, doplnᆰná drobnými vodními ploᘐkami, které obvykle 
pᖐirozenᆰ vzniknou na náhorních ploᘐinách. Zemᆰdᆰlská rekultivace o celkové 
výmᆰᖐe 323,3 ha je navr០ena s pᖐevrstvením ornicí jako trvalý travní porost. Tento 
zpᛰsob rekultivace umo០ᒀuje extenzivní zpᛰsob hospodaᖐení a zároveᒀ podle 
vývoje podmínek i pᖐemᆰnu na intenzivní vyu០ití (orná pᛰda). Zemᆰdᆰlská 
rekultivace bude na ploᘐinách doplnᆰna rozptýlenou zelení plnící funkci vᆰtrolamᛰ 
a აlenᆰní ploch. Tyto nuance vᘐak nejsou v grafické აásti zobrazeny neboᙐ závisí 
na reálné koneაné konfiguraci terénu a budou ᖐeᘐeny v konkrétních projektech 
rekultivací. 

Lesnická rekultivace vnitᖐní výsypky pᖐedstavuje výmᆰru 483,46 ha a bude 
smᆰᖐována pᖐedevᘐím do svahových partií vnitᖐní výsypky. Vytvoᖐí se tak 
v blízkosti budoucího jezera pomᆰrnᆰ rozsáhlý lesní komplex s velkým významem 
ekostabilizujícím a zároveᒀ s mo០ností klidových rekreaაních aktivit. Dalᘐích cca 
23,0 ha je navr០eno jako ostatní rekultivace (zatravnᆰní s rozptýlenou zelení) u 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 38 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 6: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v bílinsko-teplické oblasti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve 

bᖐehu jezera s mo០ností rekreaაního vyu០ití a zároveᒀ pozvolného pᖐechodu 
pobᖐe០ních spoleაenstev do lesního komplexu. 
 
 
6.4.2.5.Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost 

 rekultivací აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 7   Bilance ploch rekultivací – bílinsko-duchcovská აást [ha] 
rekultivace zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 
ukonაené do 2002 341,52 403,98 5,07 99,24 849,81 
rozpracované k 31.12.2002 30,55 404,70 4,31 194,74 634,30 
novᆰ zahajované 2003-12 192,00 109,83 4,85 16,00 322,68 
novᆰ zahajované po 2012 467,38 979,89 1165,08 38,00 2650,35 
CELKEM 1031,45 1898,4 1179,31 347,98 4457,14 
 
tab. ა. 8  Ekonomická nároაnost rekultivací – bílinsko-duchcovská აást 

    [mil. Kა] 
rekultivace zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 
novᆰ zahajované 2003-12 288,00 214,17 6,06 20,00 528,23 
novᆰ zahajované po 2012 701,07 1910,79 2519,70 47,50 5179,06 
CELKEM 989,07 2124,96 2525,76 67,5 5707,29 
 
 
6.4.2.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 

v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností 
 
6.4.2.6.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

Z této აásti území nebylo schváleno ០ádné revitalizaაní opatᖐení. 
 
 
6.4.2.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

sanaაní აinnost a havarijní stavy 
 
6.32. Sanace výsypky Pokrok – havárie  
 

Havárie აásti výsypky Pokrok vznikla pᖐetí០ením únosnosti podlo០í výsypky. 
Rozsah skluzové oblasti je 14,3 ha. Sanace bude provedena odlehაením v horní 
აásti, vybudováním stabilizaაních ០eber. 

Na აásti sanované plochy bude provedena následná rekultivace. 
 
 

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

 
je souაástí rekultivaაní აinnosti (viz.výᘐe) 
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6.33 Rekonstrukce porostu Pokrok I 
 

Jedná se o starᘐí rekultivaci na svahu první pᖐevýᘐené etá០e výsypky   
Pokrok. Plocha bezprostᖐednᆰ navazuje na intravilán Duchcova v blízkosti 
zámecké zahrady. Porost tvoᖐí témᆰᖐ აistá monokultura topolu balzámového. 
Stromy jsou ve ᘐpatném zdravotním stavu, dochází k prosychání kosterních vᆰtví. 
Celý porost ji០ splnil svoji melioraაní funkci a vy០aduje zásah formou probírky a 
podsadeb cílovými dᖐevinami. Výmᆰra აiní 7,28 ha. 

 
 

II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 
 
6.34 Zabruᘐany – revitalizace pᛰvodního koryta Bouᖐlivce 
 

Pᛰvodní koryto Bouᖐlivce je nutné v úseku od hᖐbitova po jeho zaústᆰní do 
pᖐelo០ené trasy revitalizovat. Revitalizace spoაívá ve vyაiᘐtᆰní koryta, které bylo 
v dᛰsledku nízkých prᛰtokᛰ a okolní dᛰlní აinnosti აásteაnᆰ zaneᘐeno. 

Ⴠást koryta pᖐed komunikací ័elénky – Zabruᘐany je posti០ena poklesy 
území a nedostateაnou údr០bou propustku pod komunikací. 

Vzniklá vodní retence je neprᛰtoაná, kvalita vody v ní je nízká. Dolní აást 
koryta podél ჀOV je neudr០ovaná. 

Revitalizace spoაívá ve vyაiᘐtᆰní koryta, v proᖐezávkách zelenᆰ podél 
koryta a v dolní აásti té០ v dosadbᆰ doprovodné zelenᆰ. 

Stávající propustek pod komunikací bude rekonstruován. 
Celková délka revitalizovaného koryta je 410 m. 
 
 

6.35 Revitalizace Ledvického potoka 
 

Stávající koryto Ledvického potoka (jeho zbytek po pᖐeruᘐení dᛰlní აinnosti) 
je posti០eno აinnostmi, které probíhají v jeho blízkosti. Do tohoto koryta jsou 
vypouᘐtᆰny dᛰlní vody z ჀS Ledvice a vody z odkaliᘐtᆰ. 

V místᆰ vyústᆰní je opevnᆰní koryta betonem a betonové plochy pᖐevládají i 
v jeho blízkém okolí. 

Revitalizace spoაívá v likvidaci betonového opevnᆰní koryta potoka, 
v úpravᆰ ploch podél jeho horní აásti a v úpravᆰ a dosadbᆰ vegetace. Betonové 
opevnᆰní bude nahrazeno ᘐtᆰrkovými pohozy a kamennými záhozy. 

Zpevnᆰné plochy (panelové a betonové) budou redukovány na provozní 
minimum a budou nahrazeny zpevnᆰnými plochami s praᘐným povrchem. 
Betonové výpustní objekty budou nahrazeny objekty z kamenného zdiva. 

 
 

6.36 Duchcov – gravitaაní odvodnᆰní Kᖐince do Bouᖐlivce 
 

Vodní nádr០ Kᖐinec se vytvoᖐila v nejni០ᘐích partií zbytkové jámy lomu 
Leontýna. Odvodnᆰní území bylo uhelnou slojí. Po vytᆰ០ení lomu Václav a jeho 
zasypáním vnitᖐní výsypkou doᘐlo k pᖐeruᘐení odvodᒀovacího skeletu uhelné 
sloje. 
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V souაasné dobᆰ je nutné umᆰle (pomocí აerpání vod) udr០ovat hladinu 
vody v Kᖐinci na maximální úrovni 212,0 m n.m. Tato úroveᒀ hladiny neohro០uje 
okolní zástavbu v Duchcovᆰ. 

Gravitaაní odvodnᆰní Kᖐince je dosa០eno vybudováním odvodᒀovací ᘐtoly 
z Kᖐince do Bouᖐlivce v délce 2 000 m. 

 
 

II. d) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ krajinné zelenᆰ 
 
6.37 Braᒀany-ochranný zelený pás  
 
 Pás je navr០en pro ochranu obce Braᒀany pᖐed negativními vlivy tᆰ០by 
pᖐi postupu lomu Bílina, je doplnᆰním stávajících vzrostlých porostᛰ v místᆰ 
dᖐívᆰjᘐí zemᆰdᆰlské rekultivace. Jeho minimální po០adovaná ᘐíᖐe je 15 m a 
celková výmᆰra obou აástí 1,05 ha. Pro dosa០ení po០adované funkაnosti vაas je 
tᖐeba zaაít s realizací co nejdᖐíve. 
 
 
6.38 Ledvice-ochranný zelený pás  

 
Pás je navr០en pro ochranu obce Ledvice jako protipraᘐné opatᖐení 

omezující negativní vliv provozu úpravny uhlí Ledvice. Jeho minimální 
po០adovaná ᘐíᖐe je 15 m, délka cca 520 m. Pro dosa០ení po០adované funkაnosti 
je tᖐeba zaაít s realizací co nejdᖐíve. 

 
 

II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 
 
Územní systém ekologické stability 
Vazby na okolní prvky 
 

Severnᆰ od zájmového území prochází biokoridor nadregionálního 
významu NRBK „K4 – Kruᘐné hory“. Tento biokoridor je   slo០en ze 3 biokoridorᛰ 
odliᘐného charakteru – mezofilní hájový, mezofilní buაinný a raᘐeliniᘐtní. 
Zájmového prostoru se bezprostᖐednᆰ týká právᆰ biokoridor mezofilní hájový a 
jeho ochranná zóna, která probíhá pᖐi úpatí Kruᘐných hor na rozhraní bioregionu 
mosteckého a  kruᘐnohorského. Souაástí tohoto biokoridoru je v daném prostoru 
regionální biocentrum RBC 1347 „Salesiova výᘐina – ᘀpiაák“. Je jednou z nejvíce 
dochovaných აástí pᛰvodních kruᘐnohorských porostᛰ s relativnᆰ pᖐírodᆰ blízkou 
druhovou skladbou s pᖐeva០ujícím zastoupením dubᛰ a buku rᛰzného stáᖐí, s 
druhovᆰ bohatou faunou a florou. Jeho stabilizující vliv se projevuje nejen v 
pᖐilehlém komplexu kruᘐnohorských lesᛰ, ale i v  mostecké pánvi na plochách 
posti០ených dᖐívᆰjᘐí hlubinnou tᆰ០bou v prostoru mezi Lomem a Osekem i na 
plochách výsypek Osecké a budoucího rozᘐíᖐení výsypky Pokrok. 

Z tohoto RBC  vychází navr០ený regionální biokoridor ა. 570 pᖐibli០nᆰ ji០ním 
smᆰrem podél budoucího tᆰlesa výsypky Pokrok a០ k navr០enému RBC 1364 
Libkovice. Toto biocentrum by mᆰlo být reprezentativním pᖐedstavitelem komplexu 
typických pánevních spoleაenstev v biochoᖐe rostlého terénu z neogenních 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 41 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 6: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v bílinsko-teplické oblasti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve 

sedimentᛰ s potenciální pᖐírodní vegetací STG lipohabrových doubrav a STG 
habrových doubrav, vაetnᆰ depresí po hlubinné tᆰ០bᆰ s antropogenními mokᖐady. 
Jeho význam vzrᛰstá také tím, ០e je jedním z posledních takto rozsáhlých míst v 
zájmovém území nezasa០ených povrchovou tᆰ០bou. 

Rekultivace tohoto  území se týká dolu Kohinoor a je souაástí kapitoly 5 
zabývající se mostecko-komoᖐanskou oblastí.  

Z tohoto biocentra pokraაuje regionální biokoridor pod აíslem 584 pᖐes 
Ⴠervený vrch smᆰrem na RBC 1324 „Niva Bíliny II.“ a០  po RBC 1327 „Zlatník“. 
Tento biokoridor je rovnᆰ០ z vᆰtᘐí აásti navr០en k zalo០ení. Jedná se o biokoridor 
kombinovaný, აásteაnᆰ lesního a აásteაnᆰ mokᖐadního typu, který spojuje zbylé 
významné krajinné celky napᖐíა Mosteckou pánví a spolu s RBK 570 pᖐedstavuje 
kontakt mezi Kruᘐnými horami a Ⴠeským stᖐedohoᖐím. 

Výᘐe zmínᆰný ÚSES nám oᘐetᖐuje krajinné vazby kolem lomu Bílina a 
výsypky Pokrok ze západní strany. Z východní strany je pak území v pᖐímém 
kontaktu s regionálním biokoridorem RBK 563, který propojuje regionální biocentra 
RBC 1348 „Duchcovské rybníky“ a navr០ené RBC 1698 „Husᛰv vrch“. 
V zájmovém území na tomto biokoridoru le០í vlo០ené biocentrum LBC 4. Jedná se 
biocentrum lesního charakteru, které zahrnuje lesní porosty vnᆰjᘐí výsypky Václav. 
Ta byla rekultivována v 60. letech pᖐevá០nᆰ výsadbami topolových monokultur, do 
kterých byly v pozdᆰjᘐí dobᆰ provedeny podsadby dubᛰ a javorᛰ.  

Dalᘐím vlo០eným lokálním biocentrem, které má význam i pro napojení 
budoucích koridorᛰ pᖐes lom Bílina, je LBC 6 – Ledvice –័elénky. Jedná se o 
listnaté lesíky a remízky v kombinaci s pᖐevá០nᆰ ᘐpatnᆰ udr០ovanými travními 
porosty s mno០stvím rozptýlené zelenᆰ a cennými ekotonovými spoleაenstvy.  

Z ji០ní strany nám pak zájmové území lomu pᖐiléhá k LBC Vᆰtrák, co០ je 
rovnᆰ០ dᖐívᆰjᘐí rekultivovaná zalesnᆰná výsypka a dále na rozsáhlé biocentrum 
Keᖐový vrch, kde jsou cenná teplomilná a suchomilná spoleაenstva svým 
charakterem obdobná jako na druhém bᖐehu Bíliny v regionálním biocentru Boᖐeᒀ. 
 
Návrh tras biokoridorᛰ 

Na tento systém nám navazuje návrh budoucích lokálních biokoridorᛰ pᖐes 
dneᘐní báᒀsky aktivní plochy. Jedná se LBK Pokrok 1 a 2 a LBK lom Bílina 1,2 a 
3. Zatímco Pokrok 1 a 2 a Lom Bílina 1 je mo០né ji០ dnes pova០ovat za აásteაnᆰ 
funkაní  LBK Lom Bílina 2 a 3 jsou ideovᆰ navr០eny pro závᆰreაnou rekultivaci a 
revitalizaci po ukonაení tᆰ០ební აinnosti. 

LBK Pokrok 1 propojuje dvᆰ významná regionální biocentra RBC 1347 
„Salesiova výᘐina – ᘀpiაák“ a RBC 1348 „Duchcovské rybníky“ podél pᖐelo០ky 
Louაenského potoka. Jeho charakter by mᆰl být vodní a mokᖐadní a pᖐilehlé 
plochy lesního charakteru. 

LBK Pokrok 2 probíhá podél východního okraje výsypky Pokrok rovnᆰ០ po 
trase pᖐelo០ky Louაenského potoka a dále by mᆰl navázat na LBK Lom Bílina 3 a 
spoleაnᆰ podél budoucí rekultivace odkaliᘐtᆰ Fuაík se napojí na výᘐe zmínᆰné 
LBC 6. 

LBK Lom Bílina 1 je navr០en z LBC 6 po východních svazích vnitᖐní 
výsypky lomu a dále pᖐes starᘐí výsypku Vᆰtrák a០ ke Keᖐovému vrchu. V prostoru 
vnitᖐní výsypky bylo s trasou biokoridoru ji០ uva០ováno a rekultivace se tomu 
pᖐizpᛰsobila. 

Budoucí biokoridory Lom Bílina 2 a 3 povedou kolem zbytkové jámy nejlépe 
v trase prvního boაního skrývkového ᖐezu, kde je vᆰtᘐí pravdᆰpodobnost výskytu 
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kvarterních ulo០enin a tím i pravdᆰpodobnost lepᘐí vazby na spoleაenstva rostlého 
terénu. Ⴠíslo 2 je veden po ji០ních svazích lomu a០ k RBK 584 v prostoru 
Ⴠerveného vrchu, აíslo 3 mezi vnitᖐní výsypkou, zbytkovou jámou a výsypkou 
Pokrok a០ k navr០enému regionálnímu biocentru 1364 Libkovice v prostoru 
dneᘐního dolu Kohinoor. 
 
Specifika tvorby ÚSES  

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

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

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

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

U lesních spoleაenstev by se mᆰly po výsadbᆰ a zapᆰstování vytvoᖐit 
autoregulaაní mechanismy, které umo០ní ponechat tato spoleაenstva pᖐirozenému 
vývoji ( s výjimkou sanaაních zásahᛰ). Bude v nich pozdᆰji mo០ný i výbᆰrný 
zpᛰsob hospodaᖐení , který umo០ní vᆰtᘐinou stejnᆰ starý umᆰle zalo០ený porost 
postupnᆰ pᖐevést na porost  s pᖐirozenou obnovou  a pestrou vᆰkovou strukturou.  
Pro zvýᘐení druhové pestrosti a ekologické stability v krajinᆰ je tᖐeba vᆰnovat pᖐi 
výsadbᆰ i hospodáᖐských lesᛰ zvláᘐtní pozornost okrajovým (ekotonovým) 
spoleაenstvᛰm, která by se v budoucnu mᆰla stát souაástí ÚSES jako interakაní 
prvky. 

Pro trvalé zachování travinnobylinných spoleაenstev je nutné pravidelné 
kosení nebo pastva. 

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

Cílovými lesními spoleაenstvy by se mᆰly stát mezofilní a០ subxerofilní 
dubohabrové a dubolipové háje a subxerofilní doubravy, podél trvalých vodních 
tokᛰ olᘐiny. Pᖐírodᆰ blízkými náhradními spoleაenstvy mohou být Festuco – 
Brometea – polokulturní svᆰ០í a០ semixerotermní louky a pastviny. 
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II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
6.39 Duchcov – dᆰtský ly០aᖐský svah 
 

Na severovýchodním okraji výsypky je umístᆰn dᆰtský ly០aᖐský svah. Svah  
bude té០ slou០it duchcovským ᘐkolám pro výuku ly០ování. Svah bude zatravnᆰn. 

Celkový rozsah ly០aᖐského svahu je 6,2 ha. Na hranici svahu bude 
pᖐivedena pᖐípojka pitné vody a NN. 

 
 

6.40 Obora Pokrok 
V prostoru lesních porostᛰ na starᘐí Osecké výsypce a výsypce Pokrok 

bude zᖐízena obora o výmᆰᖐe cca 7,2 ha. Poაítá se s oplocením areálu, pᖐípravou 
území pro objekty údr០by a rekonstrukcí pᖐístupové cesty. Obora je v docházkové 
vzdálenosti od Duchcova. 

 
 

6.41 Zabruᘐany-revitalizace prostoru Heᖐman  
 

Plochy kolem oprámu Heᖐman jsou porostlé rekultivaაní a náletovou zelení. 
V porostu je tᖐeba provést proᖐezávky, dosadby cílových dᖐevin, upravit pᆰᘐí 
stezku podél oprámu, proაistit propojení v úzkém hrdle mezi vodními plochami a 
doplnit pᆰᘐí lávku. Vᘐechny úpravy je tᖐeba provést citlivᆰ s ohledem na zájmy 
ochrany pᖐírody, proto០e území je souაástí lokálního biocentra.  

 
 

6.42 Zabruᘐany – revitalizace prostoru ័elénky   
 

Jsou to plochy bývalých rekultivací podél toku Bouᖐlivce, jedná se o 
kombinaci lesních porostᛰ a zanedbaných luk. V prostoru je tᖐeba obnovit 
prᛰchodnost terénem – pᆰᘐí cesty, provést proᖐezávky, podsadby cílovými 
dᖐevinami a doplnit prvky drobné architektury (odpoაívky) pro krátkodobou 
rekreaci. Rovnᆰ០ tyto úpravy je tᖐeba provést citlivᆰ s ohledem na zájmy ochrany 
pᖐírody, proto០e území je souაástí lokálního biocentra. 

 
 

6.43 Cyklostezka Lahoᘐᙐ – Zabruᘐany 
 

Cyklostezka je navr០ena po stávajících polních cestách, které jsou souაástí 
rekultivovaných ploch. Délka trasy je 1,6 km. Z celkové trasy 320 m vy០aduje 
opravu. Na trase bude zᖐízena jedna odpoაívka s laviაkami, pᖐístᖐeᘐkem a 
informaაními tabulemi. 

 
 

6.44 Cyklostezky Pokrok 
 
Cyklostezky jsou navr០eny po polních cestách, které jsou souაástí 

rekultivace ploch. Jsou navr០eny tᖐi vᆰtve o celkové délce 5 710 m. Z celkové trasy 
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1540 m vy០aduje opravu. Na trasy budou zᖐízeny dvᆰ odpoაívky s laviაkami, 
pᖐístᖐeᘐkem a informaაními tabulemi. 

 
 

II. g) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ 
orientovaných území 

 
6.45 Bílina – tᖐetihorní  arboretum  

 
Plocha je situována u starᘐí výsypky Vᆰtrák na bývalé lesnické rekultivaci. 

Nachází se zde malá vodní plocha s mokᖐadem, která je ideálním ekotopem 
pᖐipomínajícím éru tᖐetihorního vzniku lo០isek hnᆰdého uhlí. Porost by mᆰl být 
doplnᆰn dᖐevinami, které svým habitem a genetickým pᛰvodem jsou pᖐíbuzné 
tᖐetihorním rostlinám. Projekt je konzultován po odborné stránce s pracoviᘐtᆰm  
UK Praha. Pᖐedpokládá se zalo០ení na menᘐí ploᘐe a postupné rozᘐiᖐování. 
Doporuაujeme nejprve zalo០ení a zapᆰstování porostᛰ a teprve pozdᆰji 
zpᖐístupnᆰní veᖐejnosti. Plocha bude mít vazbu na zamýᘐlenou nauაnou stezku a 
cyklotrasu podél  ji០ních svahᛰ lomu Bílina s vyhlídkou na aktivní lom. 

 
 

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

 
6.46 Duchcov – revitalizace Zámecké zahrady – oplocení a cesty 
 

Vzhledem k tomu, ០e znaაná აást Zámecké zahrady byla zlikvidována pᖐi 
tᆰ០bᆰ uhlí, je navr០ena obnova oplocení a cestní sítᆰ. 

Stávající აásti oplocení z betonových prefabrikátᛰ a z ocelových rámᛰ 
s pletivem bude nahrazena ocelovým plotem. Ⴠást zdᆰného plotu bude opravena. 
V nejvíce exponovaném místᆰ bude navr០en zdᆰný plot s kamennou podezdívkou. 

Celková délka nového oplocení je 1 150 m.  
Rekonstrukce cestní sítᆰ je ᖐeᘐena náhradou poᘐkozeného litého asfaltu 

zámkovou dla០bou, asfaltovým kobercem a praᘐným povrchem v místech ménᆰ 
zatᆰ០ovaných cesty. 

Celková plocha rekonstruovaných cest je 2 700 m2. 
 
 

6.47 Duchcov – pᖐíprava území a STV pro výstavbu RD 
 

Plocha se nalézá na rekultivované ploᘐe Pokrok IIIb. Plocha má výmᆰru  
cca 1 ha a pᖐiléhá k აásti bývalé silnice Duchcov – Hrdlovka. K hranici plochy 
budou pᖐivedeny STV, deᘐᙐová kanalizace bude zaústᆰna do pᖐilehlé vodoteაe. 
Ostatní sítᆰ budou napojeny na rozvody západní აásti Duchcova. 

 
 

6.48 Pᖐíprava území a STV pro ekofarmu Pokrok 
 

Ekofarma je zamýᘐlená stavba v prostoru starᘐí Osecké výsypky. Je 
zamýᘐlena jako centrum budoucí údr០by okolní krajiny se zamᆰᖐením na 
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netradiაní formy zemᆰdᆰlství. Navr០ena je pᖐíprava území a pᖐivedení sítí 
technického vybavení a pᖐístupové komunikace v délce cca 550 m. 
 
 
6.49 Silniაní obchvat Duchcova 
 

Vzhledem k záboru pozemkᛰ mᆰsta Duchcova dᛰlní აinností (výsypka 
Pokrok) z ji០ní a východní strany je navr០en z vᆰtᘐí აásti  právᆰ na výsypce Pokrok 
obchvat mᆰsta v délce 4 800 m. Z komunikace budou odboაky k prᛰmyslovým 
areálᛰm v ji០ní აásti mᆰsta. 
 
 
6.50 Obnova propojení Ledvice – Duchcov 
 

Historické propojení Ledvic a Duchcova bude obnoveno novou komunikací, 
která bude obcházet Ledvice ze severní strany a podél odkaliᘐtᆰ Fuაík bude 
pokraაovat do ័elének, kde se navá០e na stávající komunikaci. Celková délka 
nové trasy je 2 750 m. 
 
 
6.51 Ledvice – rekonstrukce a rozᘐíᖐení komunikace II/25319 
 

Tato komunikace je jedinou pᖐíjezdní komunikací do Ledvic a souაasnᆰ 
k úpravnᆰ uhlí Ledvice. Je navr០ena její rekonstrukce s ohledem na její zatí០ení a 
rozᘐíᖐení o jednostranný chodník s cyklistickou cestou a osvᆰtlením. 

ᘀíᖐka komunikace bude 10,5 m. Délka upravené trasy je 1 330 m. 
Komunikace bude od chodníku a cyklistické trasy oddᆰlena zeleným pruhem. 
 
 
6.52 Zabruᘐany – úprava cesty Heᖐman – hᖐbitov 
 

Stávající cesta podél východního okraje revitalizovaného prostoru Heᖐman 
o celkové délce 550 m bude na poᘐkozených místech opravena. Celková délka 
upravované cesty je 110 m. 

 
 

6.53 Rekonstrukce komunikace Bílina – Braᒀany 
 

Komunikace Bílina – Braᒀany byla vyu០ívána tᆰ០kou dᛰlní technikou, na 
kterou nebyla konstrukაnᆰ navr០ena. Je navr០ena její rekonstrukce v délce  
7 430 m. 
 
 
6.54 Rekonstrukce აásti komunikace Braᒀany-Mar. Radაice 
 

Komunikace byla vyu០ívána tᆰ០kou dᛰlní technikou, na kterou nebyla 
konstrukაnᆰ navr០ena. Je navr០ena její rekonstrukce v délce 780 m. 
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6.55 Prodlou០ení komunikace Svᆰtec-Hostomice do Ledvic 
 

Novᆰ navr០ené propojení Svᆰtec-Hostomice po rekultivovaných plochách 
bude prodlou០eno po bývalém kolejiᘐti a០ pᖐed Ledvice, kde bude napojeno na 
rekonstruovanou komunikaci Hostomice-Ledvice. Délka prodlou០ení je 530 m. 
 
 
6.4.2.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
            v území navazujícím na báᒀskou აinnost  
 
6.4.2.7.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

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

 
6.56 Hostomice – úprava ჀS oprámu pod silnicí I/13 
 

Stávající აerpací stanice je umístᆰna v pᖐístᖐeᘐku u cesty podél bᖐehu 
oprámu. Tato ჀS bude nahrazena automatickou ჀS umístᆰnou v podzemí აerpací 
jímce. Jímka je navr០ena s betonových prefabrikátᛰ a bude osazena dvᆰmi 
აerpadly z nich០ jedno bude provozní a druhé zálo០ní. Ovládání აerpadel bude 
umístᆰno spoleაnᆰ s rozvadᆰაem ve zdᆰném sloupku. výtlaაné potrubí bude 
umístᆰno pod zem. Místo vyústᆰní bude zachováno. 
 
 
6.57 Revitalizace Radაického potoka pᖐed zaústᆰním 

 
Stávající zbytek Radაického potoka pᖐed zaústᆰním do ᖐeky Bíliny bude 

v délce 1 220 m revitalizován. Zatrubnᆰná აást koryta délky 910 m bude otevᖐena, 
betonové objekty na toku budou likvidovány, stávající zaústᆰní budou upraveny 
do pᖐírodᆰ blízkému stavu. 
 
 
II. d) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ krajinné zelenᆰ 

 
6.58 Lahoᘐᙐ - rekonstrukce bᖐehového porostu  
 

Podél Louაenského potoka pᖐelo០eného v souvislosti s tᆰ០bou se nachází 
do០ívající topolový porost, který vy០aduje postupnou citlivou rekonstrukci, tzn. 
náhradu dᖐevinami lépe odpovídajícími pᖐirozeným bᖐehovým porostᛰm (olᘐe 
lepkavá, vrba bílá, stᖐemcha apod.). Délka oboustranného porostu je cca 1000 m. 
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II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
6.59 Hostomice-úprava okolí oprámu pod silnicí I/13  
 

Oprám je pozᛰstatkem historické tᆰ០by. V jeho okolí se nachází náletová 
vegetace pᖐevá០nᆰ keᖐového charakteru. Pro revitalizaci prostoru je tᖐeba dotvoᖐit 
síᙐ pᆰᘐích cest, umo០nit pᖐístup k vodᆰ, doplnit vysokou zeleᒀ. 

 
 
6.60 Lahoᘐᙐ-pᆰᘐí trasa podél Louაenského potoka  
 

Trasa je nejkratᘐí spojnicí obce Lahoᘐᙐ k nádra០í Duchcov mimo 
frekventovanou silnici. Je zde vyᘐlapaná stezka v délce 900 m. Pᖐedpokládá se 
vytvoᖐení zpevnᆰné pᆰᘐí cesty s praᘐným povrchem. Prostorovᆰ souvisí 
s rekonstrukcí bᖐehového porostu. 
 
 
6.4.2.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti 

  se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek  
 

Revitalizaაní opatᖐení jsou smᆰrována na sanaci zbytkové jámy, to je 
napouᘐtᆰní jezera, protiabrazivní opatᖐení bᖐehové linie a pᖐístupᛰ do sanovaných 
ploch. 

V okolí zbytkové jámy a výsypky Pokrok budou vybudovány cyklostezky 
vyu០ívající sítᆰ cest budovaných v rámci rekultivace, nebo komunikací, které byly 
vybudovány pro odvozy spraᘐí a ornice. toto platí zejména pro komunikaci, která 
prochází mezi zbytkovou jámou a výsypkou Pokrok. 

Napuᘐtᆰní jezera bude atmosferickými srá០kami, pᖐítokem z Radაického a 
omského potoka a dotací vody z ᖐeky Bílina. Její prᛰtoky budou dolovány 
აerpanou vodou z ᖐeky Ohᖐe. 

Napouᘐtᆰní jezera na koneაnou kótu 200 m n.m. bude do kóty 196 
gravitaაnᆰ. Zbytek je nutné doაerpat, pᖐípadnᆰ je mo០né pᖐistoupit na pomalé 
stoupání hladiny pouze z pᖐítokᛰ Lomského a Radაického potoka a 
atmosferických srá០ek. Pomalé stoupání hladiny klade vᆰtᘐí nároky na stabilizaci 
bᖐehové linie jezera.  

Odtok z jezera pᖐi koneაné kótᆰ a bude do Ledvického potoka a následnᆰ 
do Bouᖐlivce a Bíliny. Opevnᆰní bᖐehové linie je nutné ᖐeᘐit v souvislosti s ᖐeᘐením 
terénních úprav. 

V místech, kde to bude umo០ᒀovat stavba vnitᖐní výsypky a skrývkové ᖐezy 
je výhodné svahy pᖐi bᖐehové linii ᖐeᘐit ve sklonu 1:6 a០ 1:3. 

Opevnᆰní bᖐehové linie bude kombinací kamenného záhozu na drená០ní 
vrstvᆰ s vegetaაním opevnᆰním. 

Pro rekreaაní vyu០ití jezera je svou stavbou pᖐíhodná ta აást, která je na 
styku vnitᖐní výsypky a jezera. Jedná se o východní stranu jezera. 

V této აásti budou té០ pᖐíhodné podmínky pro rozvoj fauny a flóry zejména 
v poაáteაní fázi stabilizace hladiny. 
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6.4.2.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
            v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 9   Pᖐehled revitalizaაních opatᖐení  – bílinsko-duchcovská აást 

6.32 sanace výsypky Pokrok-havárie 14,30 115 000 000 2004 2005

6.33 rekonstrukce porostu Pokrok I 7,26 2 500 000 2005 2005

6.34 Zabruᘐany-revital. pᛰv. koryta Bouᖐlivce 0,41 1 300 000 2004 2004
6.35 revitalizace Ledvického potoka 0,97 4 600 000 2010 2010
6.36 Duchcov-grav. odv. Kᖐince do Bouᖐlivce 2,00 301 000 000 2006 2010

6.37 Braᒀany-ochranný zelený pás 1,05 4 800 000 2004 2007
6.38 Ledvice-ochranný zelený pás 0,52 1 370 000 2004 2004

6.39 Duchcov-dᆰtský ly០aᖐský svah 6,20 3 100 000 2010 2010
6.40 obora Pokrok 7,20 1 750 000 2007 2008
6.41 Zabruᘐany-revitalizace prostoru Heᖐman 11,00 5 000 000 2006 2006
6.42 Zabruᘐany-revitalizace prostoru ័elénky 13,10 5 900 000 2006 2006
6.43 cyklostezka Lahoᘐᙐ-Zábruᘐany 1,60 700 000 2006 2006
6.44 cyklostezky Pokrok 5,71 2 700 000 2012 2012

6.45 Bílina-rekonstrukce porostu-Arboretum 3,40 1 600 000 2004 2010

6.46 Duchcov-revitalizace Zámecké zahrady 7 600 000 2004 2005
6.47 Duchcov-pᖐíprava území a STV pro RD 1,00 4 400 000 2005 2005
6.48 pᖐíprava úz a STV pro ekofarmu Pokrok 2 200 000 2012 2012
6.49 silniაní obchvat Duchcova 4,80 91 000 000 2008 2010
6.50 Ledvice-obnova prop. Ledvice-Duchcov 2,75 32 100 000 2005 2006
6.51 Ledvice-rekon. a rozᘐ. komun. II/25319 1,33 13 300 000 2004 2004
6.52 Zabruᘐany-úprava cesty Heᖐman-hᖐbitov 0,55 500 000 2006 2006
6.53 rekonstrukce komunikace Bílina-Braᒀany 7,43 49 700 000 2004 2005
6.54 rekon. აásti komun. Braᒀany-M.Radაice 0,78 5 200 000 2005 2005
6.55 prodl. kom. Svᆰtec-Hostomice do Ledvic 0,53 7 800 000 2006 2006

665 120 000

6.56 Hostomice-úpr. ჀS oprámu pod sil. I/13 300 000 2005 2005
6.57 revitalizace Radაického p. pᖐed zaúst. 4 100 000 2008 2009

6.58 Lahoᘐᙐ-rekonstrukce porostu 1,20 600 000 2006 2010

6.59 Hostomice-úpr. okolí oprámu pod sil. I/13 3,30 1 200 000 2005 2006
6.60 Lahoᘐᙐ-pᆰᘐí trasa podél Louაenského p. 0,90 800 000 2004 2004

7 000 000
672 120 000

území pro úაely vyu០ití volného აasu

revitalizaაní opatᖐení celkem

stavební pozemky

v území navazujícím na dᛰlní აinnost
vodní slo០ky krajiny

krajinná zeleᒀ

vodní slo០ky krajiny

krajinná zeleᒀ

území pro úაely vyu០ití volného აasu

ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území

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

lesní porosty

revitalizaაní opatᖐení
výmᆰra 
[ha/km] náklady [Kა] zahájení
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6.4.3 Radovesická výsypka a okolí 
 
6.4.3.1. Vymezení a souაasný popis 
 

Zájmové území této აásti je od Bílinsko-Duchcovské oddᆰleno dopravním 
koridorem (silnice I/13) a ᖐekou Bílinou. Je to území, které je v úzkém kontaktu 
s Ⴠeským stᖐedohoᖐím a to jak ve smyslu orografickém tak ve smyslu chránᆰné 
krajinné oblasti. Vedle rozsáhlého tᆰlesa vnᆰjᘐí Radovesické výsypky sem spadá i 
na ní pᖐímo navazující výsypka Jirásek a dále ji០ dᖐíve rekultivované území po 
tᆰ០bᆰ bývalých dolᛰ i lomᛰ Lotta-Marie, Jarmila, Svornost a Karolina I a II, 
zahrnutých vᆰtᘐinou v dobývacím prostoru Pohradice.  

Zahrnuje tyto obce a jejich správní území:  
 
Bílina (východní აást) 

    B០any 
    Hrobაice 
    Kostomlaty pod Mileᘐovkou 
    Lukov 
    Ohníა 
    Svᆰtec 
 

Zájmové území je charakterizováno právᆰ úzkou vazbou na dynamický 
reliéf a celkový pᖐírodní i historicky kulturní charakter Ⴠeského stᖐedohoᖐí, které 
v sobᆰ skrývá obrovský rekreaაní potenciál pro mo០né budoucí vyu០ití. Pᖐeva០uje 
osídlení vesnického charakteru, extenzivní zemᆰdᆰlství (dnes spíᘐ problém 
nedostateაné údr០by krajiny), absence vᆰtᘐích prᛰmyslových podnikᛰ, velká 
ekologická hodnota chránᆰných území a výrazné krajinné dominanty sopeაných 
kopcᛰ. 

Báᒀská აinnost na Radovesické výsypce k letoᘐnímu roku 2003 konაí. 
Souაasné definitivní báᒀské ᖐeᘐení této nejrozsáhlejᘐí vnᆰjᘐí výsypky v ჀR 
vytvoᖐilo tᆰleso, které vyplᒀuje Radovesické údolí na jihu a០ na kótu cca 380 m 
n.m., na východᆰ a severovýchodᆰ na kótu cca 400 m n.m. a které upadá smᆰrem 
k severu a severozápadu podobnᆰ jako pᛰvodní údolí a០ na kótu cca 240 m n.m., 
kde navazuje na výsypku Jirásek. Na rozsáhlé náhorní ploᘐinᆰ, vzniklé na kótᆰ 
cca 370 – 390 m n.m., byla nasypána jeᘐtᆰ jedna pᖐevýᘐená etá០ rozdᆰlená 
prostorem kudy kráაel zakladaა na dvᆰ vzájemnᆰ oddᆰlené აásti – severní a ji០ní. 
Vznikl nám tak pᖐirozenᆰ აlenitᆰjᘐí terén se tᖐemi ploᘐinami rozdᆰlenými svahy 
s rᛰznou expozicí vᛰაi svᆰtovým stranám. Pᖐipoაteme-li k tomu jeᘐtᆰ velmi აlenitý 
mikroreliéf, který vzniká pᖐi dovrchním zpᛰsobu sypání etá០í, dostáváme 
morfologicky pestré území, které dává prostor pro rᛰznorodé vyu០ití. 

Nejvyᘐᘐí kóta celé výsypky nyní აiní 424 m n.m. a nachází se na severní 
náhorní ploᘐinᆰ, na jejím severovýchodním okraji, kde se nám otvírá nádherný 
výhled na Kostomlatskou kotlinu. Nejvᆰtᘐí mocnosti výsypkové tᆰleso dosahuje 
v prostoru nad pᛰvodním údolím Lukovského potoka zhruba v místech, kde 
stávala obec Radovesice a tato mocnost აiní cca 110 m. 
 
 
 
 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 50 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 6: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v bílinsko-teplické oblasti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve 

6.4.3.2. Rekultivace dokonაené a rozpracované k 31.12.2002 
 

V zájmovém území jsou ukonაené rekultivace v plochách mimo vlastní 
tᆰleso Radovesické výsypky. Jedná se zejména o lesnické a zemᆰdᆰlské 
rekultivace v prostoru výsypky Jirásek a dále starᘐí rekultivace po lomech Lotta-
Marie, Jarmila, Jindᖐich a hlubinách Svornost a Karolina I a II. v ᘐirᘐím okolí 
Pohradické hory mezi obcemi Svᆰtec, Ohníა a B០any. Tyto starᘐí rekultivace byly 
provádᆰny od 60.let pᖐedchᛰdci dneᘐních tᆰ០ebních spoleაností SD a.s., Doly 
Bílina a MUS a.s. (pota០mo Kohinoor a.s.).  
 
tab. ა. 10   Ukonაené rekultivace - Radovesická výsypka a okolí [ha] 

rekultivace tᆰ០ební spoleაnost 
zemᆰdᆰlská lesnická  vodní ostatní  celkem 

SD a.s., DB 218,20 58,07 0,00 12,68 288,95 
MUS a.s. (Kohinoor a.s.) 230,61 148,01 0,00 1,20 379,82 
CELKEM 448,81 206,08 0,00 13,88 668,77 
 

Rekultivace rozpracované se nyní soustᖐeჰují hlavnᆰ do prostoru vlastní 
Radovesické výsypky a postupnᆰ se dokonაují nᆰkteré menᘐí rekultivaაní akce 
v jejím blízkém okolí. První akce byla v tomto prostoru zahájena v roce 1986. 
 
tab. ა. 11   Rozpracované rekultivace - Radovesická výsypka a okolí [ha] 

rekultivace tᆰ០ební 
spoleაnost 

lokalita 
zemᆰdᆰlská lesnická  vodní ostatní  celkem 

SD a.s., DB Radovesická v. a 
okolí 

15,64 298,67 14,46 207,64 536,41 

CELKEM  15,64 298,67 14,46 207,64 536,41 
 

Jedná se o tyto rekultivaაní akce: 
 
    Radovesická výsypka I 
    Radovesická výsypka II 
    Radovesická výsypka III 
    Radovesická výsypka IV 
    Radovesická výsypka V 
    Radovesická výsypka VI 
    Radovesická výsypka VII 
    Radovesická výsypka IX (vodní plocha) 
    Jirásek III 
    OZP Kostomlaty 
    Patria-Svᆰtec 
    Jarmila 

Bezovka 
OZP Bílina 

 
Velkou აást rozpracovaných rekultivací tvoᖐí lesní porosty zalo០ené na 

severozápadních svazích smᆰᖐujících do údolí ᖐeky Bíliny. Specifickým rysem 
rekultivací na Radovesické výsypce je meliorace výsypkových zemin 
s nepᖐíznivými fyzikálnᆰ-chemickými vlastnostmi pomocí slínovcᛰ, které byly 
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natᆰ០eny v pᖐedpolí postupu vlastního tᆰlesa výsypky a nyní jsou deponovány na 
ploᘐe Radovesická výsypka II a prᛰbᆰ០nᆰ se vyu០ívají pro závᆰreაnou rekultivaci. 

Na Radovesické výsypce je pomᆰrnᆰ velký dᛰraz kladen na zadr០ení vody 
v krajinᆰ a proto je zde celá ᖐada drobných vodních ploch pᖐirozenᆰ vzniklých i 
novᆰ zalo០ených. 

V ji០ní აásti je rozpracována zemᆰdᆰlská rekultivace, na kterou postupnᆰ 
navá០í dalᘐí novᆰ zahajované u Lukova Kostomlat a vytvoᖐí se tak souvislejᘐí 
areál pro úაelné obhospodaᖐování. 

Z dalᘐích významnᆰjᘐích akcí lze zmínit ochranné zelené pásy u obce 
Kostomlaty a u Bíliny, které slou០ily pᖐi báᒀském provozu a rekultivaci prostoru 
zbytkové jámy malolomu Jarmila, kde koncem 90.let byly sanovány a zalesnᆰny 
problematické skluzové svahy. 
 
 
6.4.3.3. Rekultivace zahajované v období 2003-2012 
 

Novᆰ zahajované akce v zájmovém území se soustᖐeჰují pouze do prostoru 
Radovesické výsypky a v celém tomto území by mᆰla být do roku 2012 zahájena 
rekultivace. Celková výmᆰra ploch აiní 701,50 ha 
 Jedná se o tyto rekultivaაní akce:  

 
Radovesická výsypka VIII 127,20 ha 

    Radovesická výsypka IX   96,60 ha 
    Radovesická výsypka X   94,40 ha 
    Radovesická výsypka XI   50,80 ha 
    Radovesická výsypka XII   87,30 ha 
    Radovesická výsypka XIII 102,00 ha 
    Radovesická výsypka XIV   51,50 ha 
    Radovesická výsypka XV   13,50 ha 
    Radovesická výsypka XVI   24,80 ha 
    Radovesická výsypka XVII   53,40 ha 
 
 
tab. ა. 12   Novᆰ zahajované rekultivace 2003 – 2012 – Radovesická výsypka 

        a okolí [ha] 
rekultivace rekultivaაní akce realizace 

zemᆰdᆰlská lesnická  vodní ostatní  celkem 
Radovesická výsypka VIII 2004-2019* 63,40 49,20 1,70 12,90 127,20 
Radovesická výsypka IX 2006-2021* 52,20 22,90 3,50 18,00 96,60 
Radovesická výsypka X 2007-2022 0,00 47,00 0,70 46,70 94,40 
Radovesická výsypka XI 2008-2023 0,00 14,20 0,00 36,60 50,80 
Radovesická výsypka XII 2009-2024 0,00 54,90 1,50 30,90 87,30 
Radovesická výsypka XIII 2010-2025 0,00 18,00 2,30 81,70 102,00 
Radovesická výsypka XIV 2011-2026 0,00 28,00 0,00 23,50 51,50 
Radovesická výsypka XV 2012-2012 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50 
Radovesická výsypka XVI 2012-2012 0,00 0,00 0,00 24,80 24,80 
Radovesická výsypka XVII 2012-2012 0,00 0,00 0,00 53,40 53,40 
CELKEM  115,60 234,20 9,70 342,00 701,50 
*U zemᆰdᆰlských rekultivací se pᖐedpokládá ukonაení o 10 let dᖐíve 
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Celková koncepce koneაného rekultivaაního ᖐeᘐení vychází z potᖐeby 
zaაlenit rozsáhlé výsypkové tᆰleso do okolní krajiny a umo០nit jeho plnohodnotné 
vyu០ití. Sna០í se maximálnᆰ vyu០ít obrovského pᖐírodního potenciálu okolí. Cílem 
je vytvoᖐit vyvá០enou polyfunkაní krajinu s pᖐeva០ující funkcí rekreaაní a 
ekologickou, s mo០ností zemᆰdᆰlského vyu០ití spíᘐe extenzivního charakteru a 
samozᖐejmᆰ s mo០ností pᆰstování lesa. Velká pozornost je vᆰnována zájmᛰm 
ochrany pᖐírody vzhledem k tᆰsné vazbᆰ na chránᆰnou krajinnou oblast Ⴠeské 
stᖐedohoᖐí. 

Prostorové აlenᆰní jednotlivých druhᛰ rekultivací se ᖐídí zásadou úაelnosti a 
zároveᒀ vyu០ívá estetických hodnot místních krajinných dominant, kterými jsou 
Boᖐeᒀ, zᖐícenina hradu Kostomlaty (Sukoslav), ᘀtᆰpánovská hora a Paᖐez, 
ᘀtrbický vrch. Rozhledové louky jsou zároveᒀ umístᆰny do míst, kdy kdysi le០ela 
obec Radovesice a osada Dᖐínek a mᆰly se stát trvalou pᖐipomínkou tᆰchto sídel. 

Pro obslu០nost jednotlivých etap rekultivací je navr០ena základní cestní síᙐ 
v kategorii komunikací se ០iviაným povrchem, které mohou být vyu០ity po uvolnᆰní 
ploch pro veᖐejnost jako místní komunikace III.tᖐídy. ᖀada dalᘐích komunikací je 
navr០ena s povrchem zpevnᆰným kamenivem a ty jsou navr០eny v takových 
trasách, aby po otevᖐení celého prostoru pro veᖐejnost mohly slou០it jako hlavní 
turistické trasy a pᖐivedly tak návᘐtᆰvníky do míst se zajímavými výhledy. 

Specifickým rysem rekultivací na Radovesické výsypce je meliorace 
výsypkových zemin s nepᖐíznivými fyzikálnᆰ-chemickými vlastnostmi pomocí 
slínovcᛰ, které byly natᆰ០eny v pᖐedpolí postupu vlastního tᆰlesa výsypky a nyní 
jsou deponovány na ploᘐe Radovesická výsypka II a prᛰbᆰ០nᆰ se vyu០ívají pro 
závᆰreაnou rekultivaci. 

V novᆰ zahajovaných plochách je navr០eno 115,6 ha zemᆰdᆰlských 
rekultivací, které jsou soustᖐedᆰny na východní ploᘐinu k obcím Kostomlaty 
a ᘀtᆰpánov (Lukov) a navazují na rozpracovanou zemᆰdᆰlskou rekultivaci 
Radovesice VII v blízkosti Hetova.  

Zemᆰdᆰlská rekultivace je navr០ena s cílovou kulturou trvalý travní porost 
s tím, ០e pokud by byl zájem ze strany budoucích u០ivatelᛰ, bude mo០né tyto 
pozemky pᖐevést na ornou pᛰdu, vzhledem k  navr០eným melioraაním opatᖐením 
a pᖐevrstvení 0,5 m ornice a vzhledem k tomu, ០e jsou navr០eny na rovinatých 
pozemcích neohro០ovaných erozí. 

Tradiაních lesnických rekultivací je novᆰ navr០eno 234,20 ha. Lesní 
porosty jsou navr០eny pᖐedevᘐím na svahových partiích, na ploᘐinách slou០í pro 
prostorové i pohledové oddᆰlení jednotlivých dalᘐích typᛰ rekultivace a v prostoru 
napojení na rostlý terén slou០í k pozvolnému pᖐechodu mezi obᆰma prostᖐedími. 
Jako kategorie lesᛰ ochranných na nepᖐíznivých stanoviᘐtích má les na výsypkách 
svoji nezastupitelnou funkci a stává se v dneᘐní dobᆰ nejrozᘐíᖐenᆰjᘐím zpᛰsobem 
rekultivace. 

Výbᆰr druhᛰ se musí ᖐídit konkrétními stanoviᘐtními podmínkami, které 
zjiᘐᙐujeme pomocí rekognoskace terénu a vyhodnocením pᛰdních rozborᛰ 
s pᖐihlédnutím ke klimatu a vegetaაnímu stupni. V maximální míᖐe je tᖐeba 
vyu០ívat domácí autochtonní dᖐeviny vzhledem k potᖐebám ochrany pᖐírody 
pᖐeva០ovat musí listnáაe.  

Vodní rekultivace je z krajinotvorného hlediska velmi dᛰle០itým prvkem na 
výsypkovém tᆰlese. Kromᆰ své technické funkce odvádᆰní a akumulace vody mají 
velký vliv na zkvalitnᆰní a zrychlení revitalizace devastovaného území. Kromᆰ 
zᖐizování akumulaაních a sedimentaაních nádr០í pᖐírodního charakteru, jsou na 
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výsypce v maximální mo០né míᖐe ponechány i samovolnᆰ vzniklé vodní plochy 
tzv. „nebeská oka“ v terénních depresích. Celková výmᆰra novᆰ navr០ených 
vodních ploch აiní 9,70 ha.  

Kategorie ostatní rekultivace je velmi ᘐiroká, zahrnuje od zpevnᆰných 
ploch pᖐes komunikace, deponie a០ ostatní veᖐejnou zeleᒀ, mokᖐadní plochy, 
plochy ponechané pᖐirozené sukcesi apod. Na novᆰ zahajovaných rekultivacích na 
Radovesické výsypce se pᖐevá០nᆰ jedná o ostatní veᖐejnou zeleᒀ, která se dále 
dᆰlí podle úაelu k jakému by mᆰla být vyu០ívána na : OVZ pro klidovou rekreaci, 
OVZ pro sportovní aktivity, OVZ pro ochranu pᖐírody, a na ostatní plochy urაené 
pro komunikaაní propojení a mo០né podnikatelské aktivity (prᛰmyslové vyu០ití). 
V tomto smᆰru by Radovesická výsypka mᆰla být modelem propojení rekultivaაní 
აinnosti a následné revitalizace území.  

OVZ pro klidovou rekreaci by mᆰla tvoᖐit základ pro budoucí rekreaაní 
aktivity formou pᆰᘐí აi cykloturistiky, mᆰla by slou០it pᖐedevᘐím ke krátkodobé 
rekreaci. Je smᆰᖐována do míst, kam chceme budoucí návᘐtᆰvníky pᖐivést, aby se 
mohly potᆰᘐit krásnými výhledy do okolní krajiny. K tomu jsou navr០eny tᖐi 
rozhledové louky. Dvᆰ jsou v místech, kde kdysi stávaly obce Radovesice a 
Dᖐínek a slou០í tak zároveᒀ jako pᖐipomínka tᆰchto zaniklých sídel. Odtud budou 
zachovány výhledy na krajinné dominanty Boᖐeᒀ, zᖐíceninu Kostomlatského hradu, 
ᘀtᆰpánovskou horu a ᘀtrbický vrch. Tᖐetí je umístᆰna v nejvyᘐᘐím místᆰ celé 
výsypky a poskytne výhled do Kostomlatské kotliny. 

Dalᘐí plochy jsou zamýᘐleny jako  kombinace luk a skupinové výsadby 
vysoké zelenᆰ s tím, ០e volné plochy (louky) by mᆰly tvoᖐit cca 2/3 celkové výmᆰry 
a výsadby zbylou 1/3. Pro rozmístᆰní jednotlivých ploch musí platit estetické 
zákonitosti spolu s úაelností budoucí údr០by. Celková výmᆰra tᆰchto ploch აiní 
106,5 ha na novᆰ zahajovaných plochách.  

OVZ pro sportovní aktivity dává prostor okolním obcím აi zájmovým 
organizacím spolu s budoucími investory pro vyu០ití k nejrᛰznᆰjᘐím formám 
sportovních აinností, které se mohou odehrávat ve volné pᖐírodᆰ. Rekultivace je 
zamýᘐlena jako kombinace trvalého travního prostu a skupinových výsadeb s tím, 
០e TTP tvoᖐí 3/4 ploch a vysoká zeleᒀ zbylou ¼. Tyto plochy jsou smᆰᖐovány 
pᖐedevᘐím na náhorní ploᘐiny pᖐevýᘐených etá០í a budou zpᖐístupnᆰny 
navr០enými obslu០nými komunikacemi. Pro vlastní konkrétní projekt jednotlivých 
ploch by ji០ bylo dobᖐe znát k jakému úაelu აi sportu bude daná აást slou០it. 
Celkem je navr០eno 113,6 ha tᆰchto ploch. 

OVZ vᆰnovaná ochranᆰ pᖐírody. U tohoto typu rekultivace je tᖐeba odliᘐit 
plochu, která je souაástí rekultivace Radovesice XIII a dvᆰ plochy pᖐirozené 
sukcese oznaაené jako Radovesice XVII. 

Ⴠást Radovesické XIII pᖐedstavuje plochu prudkých svahᛰ s ji០ní expozicí a 
plochu pᖐilehlého údolíაka. Na tᆰchto plochách bude nutné provedení technické 
rekultivace i melioraაních opatᖐení. Pᖐedstava je taková, ០e zalesnᆰny budou 
pouze 2/3 z celkové výmᆰry a zbytek bude zatravnᆰn a v nᆰkterých pᖐípadech 
mᛰ០e být i აást ploch ponechána pᖐirozené sukcesi tak, aby mohlo dojít na 
extrémnᆰ výsuᘐných ji០ních stanoviᘐtích k ᘐíᖐení teplomilných bylinných druhᛰ. 
Tento prostor je navr០en jako lokální biokoridor Radovesice 2. Jeho celková 
výmᆰra აiní 30,2 ha. 

Plochy oznaაené jako Radovesice XVII jsou navr០eny k ponechání 
pᖐirozené sukcesi. Znamená to, ០e v tᆰchto plochách nebudou provádᆰna ០ádná 
technická ani biologická opatᖐení. Vybrány byly plochy, kde pᖐíznivᆰjᘐí charakter 
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zemin a delᘐí აasový horizont od uvolnᆰní báᒀským provozem dovolil pᖐírodᆰ 
úspᆰᘐnᆰ zahájit vývoj nových spoleაenstev. 

Velmi pestrá აlenitost mikroreliéfu vytváᖐí ᖐadu rᛰzných ekotopᛰ pro osídlení 
rᛰznými rostlinnými i ០ivoაiᘐnými druhy. Velký význam v tomto pᖐípadᆰ mají i vodní 
plochy samovolnᆰ vzniklé v terénních depresích. 

Význam ploch ponechaných pᖐirozené sukcesi spoაívá v umo០nᆰní ᘐíᖐení 
volnᆰ ០ijících ០ivoაichᛰ a rostlin. V místech, kde je sukcese ji០ znaაnᆰ rozvinuta 
hrají tyto plochy významnou ekostabilizující roli pro okolní devastované území. Pᖐi 
technické rekultivaci okolních ploch slou០í jako refugium (útoაiᘐtᆰ) drobných 
០ivoაiᘐných druhᛰ. V neposlední ᖐadᆰ je tᖐeba zdᛰraznit i studijní აi vᆰdecký 
význam tᆰchto ploch. Ve spolupráci s Ⴠeskou zemᆰdᆰlskou universitou v Praze by 
se zde mᆰl rozbᆰhnout komplexní výzkum pᖐirozené sukcese z hlediska mnoha 
pᖐírodovᆰdných profesí. Severní plocha má výmᆰru 19,6 ha, ji០ní 33,8 ha. 

Ostatní rekultivace pro komunikaაní propojení a prᛰmyslové vyu០ití je 
navr០ena na plochách po pasových dopravnících a provozních plochách pᖐilehlých 
k mᆰstu Bílina. Jedná se o rekultivace oznaაené jako Radovesice XV a 
Radovesice XVI. K vyu០ití pro podnikatelské aktivity აi prᛰmyslovou výrobu je 
pᖐedurაuje výhodná poloha vᛰაi mᆰstu Bílinᆰ, vazba na plánovaný obchvat silnice 
I/13 a také to, ០e pᖐevá០ná აást le០í na rostlém terénu a nᆰkteré plochy jsou 
dokonce opatᖐeny sítᆰmi technického vybavení. Na tᆰchto plochách budou 
provedeny pouze nutné terénní úpravy. Celková výmᆰra აiní 38,3 ha. 
 
 
6.4.3.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 

 2013 do vyuhlení 
 

Na Radovesické výsypce bude letos ukonაena báᒀská აinnost a vᘐechny 
následné rekultivace budou zahájeny do roku 2012. 
 
 
6.4.3.5.Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost 

 rekultivací აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 13   Bilance ploch rekultivací – Radovesická výsypka a okolí [ha] 
rekultivace zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 
ukonაené do 2002 448,81 206,08 0,00 13,88 668,77 
rozpracované k 31.12.2002 15,64 298,67 14,46 207,64 536,41 
novᆰ zahajované 2003-12 115,60 234,20 9,70 342,00 701,50 
novᆰ zahajované po 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CELKEM 580,05 738,95 24,16 563,52 1906,68 
 
tab. ა. 14   Ekonomická nároაnost rekultivací – Radovesická výsypka  

        a okolí [mil. Kა] 
rekultivace zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 
novᆰ zahajované 2003-12 173,40 456,69 12,13 360,75 1002,97 
novᆰ zahajované po 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CELKEM 173,4 456,69 12,13 360,75 1002,97 
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6.4.3.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností 

 
6.4.3.6.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

Z této აásti území nebylo schváleno ០ádné revitalizaაní opatᖐení. 
 
 
6.4.3.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

sanaაní აinnost a havarijní stavy 
 
6.61 Sanace dᛰlních dᆰl Svornost a Karolína I 

 
Po ukonაení hlubinné tᆰ០by uhlí – Svornost 1978, Karolína 1946 nebyla 

plnᆰ zajiᘐtᆰna dᛰlní díla 
 
Dᛰl Svornost 
  

Tᆰ០ební závod byl v centru obce, ale tᆰ០ební pole se nalézalo mimo katastr 
obce (Pohradice).  
 Po ukonაení tᆰ០by se provádᆰly likvidaაní práce technologických budov. 
Zbytek budov je v souაasné dobᆰ komerაnᆰ vybudován (výrobna barev HET). 
V areálu zᛰstal plnᆰ nezabezpeაen portál ᘐtoly, který je souაasnᆰ opᆰrnou zdí 
komunikace Ohníა –Hostomice. 
 U tohoto portálu je nutné zpevnit boაní აást a základy klenby. 
 Souაástí sanace portálu musí být té០ provedení kontroly odvodnᆰní za 
uzavírací zdí ᘐtoly a organizované odvedení vody ze ᘐtoly. 
 
Dᛰl Karolína I 
  

Dᛰl byl situován na opaაné stranᆰ ᖐeky Bíliny ve svahu nad komunikací 
Ohníა – Kᖐemý០. Souაástí technologických staveb byla i opᆰrná zeჰ výᘐky  
cca 8 m. Nad ústími ᘐtol Karolína I a nad dopravní ᘐtolou byly provozní budovy, 
které jsou dnes pᖐestavᆰny na obytné objekty. 
 Dopravní ᘐtola nebyla zaplavena popílkem a v její horní აásti dochází 
k propadu terénu. ᘀtola Karolína je v místᆰ vyústᆰní v délce cca 20 m poᘐkozena. 
Opᆰrná zeჰ výᘐky 8 m a délky 50 m je v horní polovinᆰ znaაnᆰ naruᘐená. 
 Dalᘐí opᆰrná zeჰ pᖐes pᖐíjezdní komunikaci postupnᆰ chátrá a ztratila 
význam. 
 Pro sanaci této აásti území je nutné 

- sanovat opᆰrnou zeჰ výᘐky 8 m a délky 50 m 
- zbourat cihlovou opᆰrnou zeჰ výᘐky cca 4,5 m (za komunikací) a terén     

vysvahovat 
- zaplavit popílkem dopravní ᘐtolu v délce 50 m 
- sanovat ústí ᘐtoly Karolína I v délce 20 m a upravit odvodnᆰní ᘐtoly 

 
 
 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 56 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 6: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v bílinsko-teplické oblasti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve 

6.62 Svᆰtec – meliorace zámeckého parku 
 

Zasypáním vytᆰ០ených prostor vnitᖐními výsypkami u lomᛰ mezi Svᆰtcem a 
ᖐekou Bílinou doᘐlo k pᖐeruᘐení cesty podzemních vod do ᖐíაní nivy. Toto má za 
následek zvýᘐení hladiny podzemní vody.  Tímto jevem je posti០ena dolní აást 
zámeckého parku Svᆰtec. 

V této აásti o rozloze 1,2 ha bude provedena meliorace, která sní០í hladinu 
podzemní vody. 
 
 

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

 
je souაástí rekultivaაní აinnosti (viz.výᘐe) 
 

Pᖐedpokládá se vytvoᖐení podmínek pro dalᘐí podnikatelské zámᆰry, 
kterými jsou zᖐízení pastevních areálᛰ, zalo០ení sadu pᛰvodních odrᛰd hruᘐní a 
jabloní apod. 
 
 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
Je rovnᆰ០ souაástí rekultivace a je koncipována v duchu souაasného pohledu na 
revitalizaci vodoteაí a zadr០ení vody v krajinᆰ. 
 
6.63 Rozᘐíᖐení nádr០e Kostomlaty 

 
Stávající nádr០ bude vzhledem k oაekávanému vyu០ití (kemp) rozᘐíᖐena 

tak, aby celková výmᆰra vodních ploch byla 5,0 ha. 
 
 
6.64 Revitalizace Lukovského potoka v pᛰvodní trase 

 
Stávající pᛰvodní trasa Lukovského potoka  od okraje Bíliny po nádr០ 

Syაivka v délce2 250 m bude revitalizována. Revitalizace spoაívá v otevᖐení 
zatrubnᆰné აásti toku v délce 470 m, v აásteაné úpravᆰ trasy a nivelety toku, 
v likvidaci betonového opevnᆰní koryta, v úpravᆰ stávajících objektᛰ na toku. 
Souაástí revitalitace bude úprava a doplnᆰní bᖐehových porostᛰ. 
 
 
6.65 Revitalizace pᖐíkopu nad PZ Bílina 

 
Stávající pᖐíkop podél cesty pᖐi západním okraji výsypky Radovesice (nad 

prᛰmyslovou zónou Bílina) bude v délce 520 m revitalizován, vაetnᆰ sedimentaაní 
nádr០e nad silnicí. Revitalizace spoაívá v likvidaci betonového opevnᆰní, 
v doplnᆰní bᖐehových porostᛰ a v úpravᆰ sedimentaაní nádr០e vაetnᆰ odtokového 
objektu. 
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6.66 Likvidace zatrubnᆰní vodoteაí na výsypce Jirásek 
 
Stávající zatrubnᆰné აásti odvodᒀovacích pᖐíkopᛰ na plochách rekultivací 

výsypky Jirásek a na pᖐilehlé ploᘐe Radovesice I v délkách 525 m, 120 m a 197 m 
budou ᖐeᘐeny v otevᖐených pᖐíkopech. Pᖐekonání vᆰtᘐích výᘐkových rozdílᛰ 
výsypkových stupᒀᛰ bude balvanitými skluzy. Podél nových koryt bude doplnᆰna 
doprovodná vegetace. Celková délka nových vodoteაí je  1 020 m. 
 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
Územní systém ekologické stability 
Vazby na okolní prvky 
 
RC 8 – Boᖐeᒀ 

Velmi významné rozsáhlé heterogenní biocentrum zahrnující národní 
pᖐírodní rezervaci s pᖐilehlými ekologicky cennými plochami. Jedná se o mohutný 
znᆰlcový masiv s pᖐíkrými stᆰnami a sutᆰmi vაetnᆰ jeho úpatí. Skalní spoleაenstva 
pᖐecházejí na V a S stranᆰ v suᙐová a a lesní spoleაenstva, na J, JZ a Z svazích 
rostou druhovᆰ bohatá spoleაenstva xerotermních trávníkᛰ a lemᛰ, která jsou 
v souაasné dobᆰ ohro០ována nálety keᖐᛰ. 
 
RK 4a 

V okolí zájmového prostoru prochází regionální biokoridor RK 4a, který 
propojuje  RC 8 – Boᖐeᒀ s CHKO Ⴠeské stᖐedohoᖐí pᖐes LC Trupelník a LC Syslík 
a០ k DC Lysák, kde se napojuje na RK 6. Jeho pᖐeva០ující charakter je xerický, 
propojuje významné plochy s teplomilnými a suchomilnými spoleაenstvy. 
 
RK 6 

Regionální biokoridor RK 6 sleduje v zájmovém území ekotonový pás 
severních okrajᛰ komplexu lesᛰ Ⴠeského stᖐedohoᖐí. Má velký význam pro 
zvyᘐování ekologické stability pᖐilehlých devastovaných ploch, napomáhá migraci 
აetných rostlinných i ០ivoაiᘐných druhᛰ. 
 
LC 31 – Zámecký park Bílina 

Toto biocentrum zahrnuje kromᆰ zmínᆰného zámeckého parku i navazující 
zalesnᆰné stránᆰ Bezovky a ័i០kova údolí, které bývaly kdysi rovnᆰ០ parkovᆰ 
upraveny. Spoleაenstva mají pᖐírodᆰ blízké, relativnᆰ hodnotné druhové slo០ení, 
místnᆰ jsou cenná ekotonová spoleაenstva. 
 
LC 32 Trupelník 

Jedná se o malý vrch vytvoᖐený tᖐetihorní vulkanickou აinností , na svazích 
se nacházejí slíny a pyroklastika. Charakter zelenᆰ tvoᖐí pestrá mozaika lesíkᛰ, luk 
a drobných políაek. Velmi cenná jsou teplomilná a suchomilná spoleაenstva 
obdobná tᆰm na Boᖐni. Souაástí biocentra je i paleontologická lokalita – opuᘐtᆰný 
lom s diatomity obsahujícími fosilie. 
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LC 33 – Syslík 
Nevelký zalesnᆰný vrchol s pᖐírodᆰ blízkým druhovým slo០ením a velkým 

mno០stvím rozptýlené zelenᆰ na mezích mezi políაky a loukami. Jsou zde cenná 
ekotonová, suchomilná a teplomilná spoleაenstva. V blízkosti le០í novᆰ vyhláᘐená 
pᖐírodní rezervace Dᖐínek. 
 
LC 40 – ᘀtrbický vrch 

Pomᆰrnᆰ rozsáhlé biocentrum pᖐevá០nᆰ lesního charakteru, které zahrnuje 
ᘀtrbický vrch a ᘀpiაák. Porosty jsou rᛰzné hodnoty. Jsou zde pomᆰrnᆰ cenná 
ekotonová spoleაenstva. Na vrchu ᘀpiაák se nacházela zruᘐená státní pᖐírodní 
rezervace Vrᘐíაek, která chránila teplomilnou doubravu a skalní step. Její statut 
byl zruᘐen v souvislosti s postupem Radovesické výsypky 
 
LC 42 – Jirásek  

Lesnická rekultivace na výsypce Jirásek, druhovᆰ nepᖐíliᘐ hodnotná, ale pro 
pᖐilehlé zemᆰdᆰlské plochy má význam pro zvýᘐení ekologické stability. 
 
LK 30 

Propojuje LC 42 – Jirásek s LC 40 – ᘀtrbický vrch podél zemᆰdᆰlsky 
rekultivovaných ploch. Jeho pᖐeva០ující charakter by mᆰl být lesní. 
 
LK 32 

Jedná se o krátký lokální biokoridor, který propojuje LC 40 – ᘀtrbický vrch 
s regionálním biokoridorem RK 6 v oblasti Chlomku a tím umo០ᒀuje jeho vazbu na  
 
CHKO Ⴠeské stᖐedohoᖐí. 

Vᘐechny zde uvedené prvky ÚSES mají velký význam pro zvýᘐení 
ekologické stability pᖐilehlé Radovesické výsypky, která le០í  mezi nimi a budou 
jistᆰ kladnᆰ ovlivᒀovat ᘐíᖐení volnᆰ rostoucích rostlin a volnᆰ ០ijících ០ivoაichᛰ na 
zájmové území. 
 
Návrh tras biokoridorᛰ 

Pᖐes tᆰleso Radovesické výsypky jsou navr០eny 3 lokální biokoridory, které 
propojují prvky okolního ÚSES. 
 
Radovesice 1 

Tento biokor by mᆰl propojovat spoleაenstva pᖐevá០nᆰ lesní. Spojuje LC 31 
svahy Bezovky s LC 40 ᘀtrbický vrch. Je veden po pᖐevá០nᆰ k severu uklonᆰných 
svazích nejvyᘐᘐí etá០e, které jsou navr០eny k zalesnᆰní. Smᆰrem k Bezovce 
vstupuje na ji០ rozpracované lesnické rekultivace Radovesické IV. Jeho délka აiní 
2 400 m. Pᖐeva០ující charakter je lesní, cílovým spoleაenstvem habrová doubrava. 
Pᖐi zakládání porostᛰ je tᖐeba dodr០et výᘐe zmínᆰné zásady (pouze domácí 
stanoviᘐtnᆰ vhodné druhy, pou០ití keᖐᛰ do porostních okrajᛰ, snaha o druhovou 
pestrost - doplᒀkové dᖐeviny, a výᘐkovou i vᆰkovou აlenitost porostᛰ). Na tomto 
biokoridoru bude vhodné zalo០it jedno lokální biocentrum stejného tedy lesního 
charakteru o minimální velikosti 3 ha. 
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Radovesice 2  
Tento biokoridor je navr០en k propojení LC 32 Trupelník s regionálním 

biokoridorem RK 6 v prostoru Chlomku a tím i s CHKO Ⴠeské stᖐedohoᖐí. Je 
navr០en po pᖐevá០nᆰ ji០nᆰ exponovaných svazích a v prostoru pᖐilehlé údolnice. 
Ji០ z toho vyplývá, ០e se jedná o biokoridor kombinovaný, který by mᆰl dát prostor 
pro spoleაenstva vlhkomilná v údolnici a pro spoleაenstva teplomilná na 
extrémních polohách svahᛰ. K tomu je smᆰᖐován i zpᛰsob rekultivace, kdy je 
navr០eno 1/3 ploch ponechat bezlesých tak, aby byl dán prostor nelesním 
spoleაenstvᛰm pro jejich ᘐíᖐení. (viz kapitola 6.4.4.3.) Délka tohoto biokoridoru je  
3 700 m a mᆰlo by na nᆰm být vlo០eno nejménᆰ jedno biocentrum kombinovaného 
charakteru (2x3 ha), nebo dvᆰ biocentra – jedno pro omezenou a jedno pro 
zamokᖐenou hydrickou ᖐadu (ka០dé minimálnᆰ 3 ha). 
 
Radovesice 3 

Tento biokoridor je navr០en podél ji០ního odvodᒀovacího pᖐíkopu na 
rozhraní výsypky a rostlého terénu. Propojuje zbytkové koryto Lukovského potoka 
pᖐes LC 32 Trupelník a០ po Syაivku. Tím je dán jeho pᖐeva០ující charakter – vodní 
a mokᖐadní. Tento odvodᒀovací prvek je prakticky jediný, který by mᆰl mít 
zachován trvalý prᛰtok vody. Délka tohoto biokoridoru je 4 700 m a pᖐedpokládá 
se na nᆰm vytvoᖐení dvou lokálních biocenter vodního a mokᖐadního charakteru. 
Tato jediná se dají ji០ dnes pᖐesnᆰji lokalizovat. Mᆰla by být smᆰᖐována k vodním 
nádr០ím Jih a novᆰ navr០ené sedimentaაní nádr០i E. Vytvoᖐení funkაního 
biokoridoru pᖐedpokládá minimalizaci technických zásahᛰ do koryta. 
 
 

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

 
K tomuto úაelu jsou na Radovesické výsypce vytypovány plochy ostatní 

rekultivace, které budou rekultivovány formou zatravnᆰní a rozptýlené zelenᆰ a 
budou slou០it pro klidovou rekreaci a pro sportovní aktivity. V tomto smᆰru by 
Radovesická výsypka mᆰla být modelem propojení rekultivaაní აinnosti a 
následné revitalizace území. (viz.rekultivaაní აást) 

 
6.67 Cyklostezky Radovesická výsypka  
 

Cyklostezky jsou navr០eny v trasách budoucích i stávajících zpevnᆰných 
komunikací slou០ících k dopravní obslu០nosti vᘐech jednotlivých etap rekultivace. 
Tyto komunikace jsou navr០eny v takových trasách, aby po otevᖐení celého 
prostoru pro veᖐejnost mohly slou០it jako hlavní turistické trasy a pᖐivedly tak 
návᘐtᆰvníky do míst se zajímavými výhledy. Mají pochopitelnᆰ vazbu na novᆰ 
navrhované silniაní propojení obcí kolem Radovesické výsypky (viz dále v textu) a 
dále na trasy v Ⴠeském stᖐedohoᖐí. Celková délka novᆰ navr០ených tras აiní  
8,4 km. Jejich zᖐízení je souაástí rekultivace, navíc je poაítáno pouze dovybavení 
odpoაívkami a informaაními tabulemi na rozhledových loukách 
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6.68 Cyklostezky Jirásek  
 

Poაítá se s vyu០itím stávajících obslu០ných cest. Bude nutná jejich 
აásteაná oprava a doplnᆰní o odpoაívky. Propojovat by mᆰly pᖐes výsypku obec 
Svᆰtec a ᘀtrbice s Bílinou a s novᆰ navr០enými trasami na Radovesické výsypce. 
Jejich celková délka აiní  4,2 km. 
 
 
6.69 Cyklostezka Svᆰtec-7 lip 
 

Jedná se o obnovu historické pᆰᘐí trasy s vazbou na památné místo 7 lip. 
Trasa byla pᖐeruᘐena necitlivou rekultivací v území po hlubinné tᆰ០bᆰ. Poაítá se 
s obnovou v úseku 1 300 m a se zᖐízením odpoაívky v místᆰ zvaném 7 lip. 
 
 
6.70 Motokrosový areál  
 

Uva០uje se s jeho zᖐízením v prostoru náhorní ploᘐiny výsypky u ᘀtrbického 
vrchu (Radovesická výsypka X.etapa). Terén je zde dostateაnᆰ აlenitý a zároveᒀ 
nebude docházet k negativním erozním projevᛰm na hlavních svazích výsypkové 
etá០e. V rámci terénních úprav bude mo០né terén jeᘐtᆰ podle po០adavkᛰ 
dotvarovat. Nároky na prostor აiní odhadem 5 ha. Kolem areálu se uva០uje i 
s trasou pro vozidla kategorie „off-road“. Nutný bude komunikaაní pᖐístup v délce 
cca 500 m. 
 
 
6.71 Stᖐelnice  
 

Uva០ováno je se zᖐízením stᖐelnice  pro krátké i dlouhé stᖐelné zbranᆰ na 
vzdálenost a០ 500 m. ᘀíᖐe po០adovaného prostoru je cca 200 m. Poაítá se 
s dotvarováním v rámci terénních úprav, pᖐístupovou komunikací a parkoviᘐtᆰm. 
Stᖐelnice je umístᆰna na výsypce do prostoru podélné terénní deprese 
(Radovesická výsypka XII.etapa). 
 
 
6.72 Svᆰtec-rekreaაní vyu០ití vodní plochy Márinka 
 

Území dᖐívᆰjᘐí rekultivace tvoᖐí vodní plocha a pᖐilehlé zemᆰdᆰlské 
pozemky. Návrh revitalizace spoაívá ve  zᖐízení zatravnᆰné a pískové plá០e u 
vodní plochy, doplnᆰní skupin stromové zelenᆰ a obnovu pᖐístupové pᆰᘐí cesty. 
Plocha bude slou០it ke krátkodobé rekreaci vაetnᆰ rekreaაního rybolovu. Do 
budoucího areálu bude pᖐivedena elektᖐina a pitná voda. 
 
 
6.73 Lesopark Radovesice 

Pomᆰrnᆰ rozsáhlá plocha cca 180 ha je navr០ena na rozpracovaných 
rekultivaაních akcích Radovesice II, IVa VI. Má vazbu na lesopark Bezovka, který 
je vyu០íván  obyvateli Bíliny pro krátkodobou rekreaci. Systém pᆰᘐích tras a 
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cyklostezek vyu០ívá stávajících obslu០ných komunikací. Poაítá se s doplnᆰním 
skupin vysoké zelenᆰ a vybavení území drobnou architekturou (odpoაívky apod.) 
 
 

II. g) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ 
orientovaných území 

 
6.74 Rekultivaაní arboretum  
 

S jeho zᖐízením se poაítá na dvou plochách – აást sever a აást jih, v ploᘐe 
Radovesická výsypka X.etapa a XII.etapa, v prostoru budoucích lesnických 
rekultivací a  navr០ené i stávajících vodní plochy. Území byla vybrána s ohledem 
na jejich rᛰznorodou expozici svahᛰ, rᛰzné vlhkostní pomᆰry a relativnᆰ 
chránᆰnou polohu vzhledem ke konfiguraci terénu. Obᆰ plochy budou mít vazbu 
na navr០enou síᙐ cyklotras. Mᆰlo by poukázat na specifika lesnických rekultivací 
na výsypkách a zamᆰᖐit se na domácí dᖐeviny s vazbou na Ⴠeské stᖐedohoᖐí. 
 
 
6.75 Plochy ponechané pᖐirozené sukcesi-výzkum  
 

Jedná se o dvᆰ plochy Radovesická výsypka XVII.etapa. Blí០e jsou 
popsány v rekultivaაní აásti. Mᆰly by slou០it pro vᆰdecká sledování primární 
sukcese na výsypkových stanoviᘐtích. V takovém ploᘐném rozsahu v jakém jsou 
navr០ena, jsou v naᘐich podmínkách naprosto unikátní. Celková plocha obou აástí 
je 53,4 ha. 
 
 

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

 
6.76 Obnova komunikace Bílina - Kostomlaty  

Trasa komunikace zaაíná na západním okraji Radovesické výsypky u 
stávajícího vjezdu na výsypku. Ukonაené trasy je na komunikaci Kostomlaty – 
ᘀtrbice cca 100 m pod Kostomlaty.  

Délka komunikace je 5,360 km. ᘀíᖐka komunikace je 7,5 m. 
 
 
6.77 Obnova komunikace Kostomlaty – ᘀtᆰpánov 
  
 Trasa komunikace zaაíná na novᆰ navr០ené komunikaci Bílina – 
Kostomlaty u nádr០e Kostomlaty a konაí na stávající komunikaci ᘀtᆰpánov – 
Razice cca 900 m pod ᘀtᆰpánovem. Délka komunikace je 3,140 km, ᘐíᖐka 7,5 m. 
 
 
6.78 Obnova komunikace Razice – Kostomlaty 

 
Trasa komunikace zaაíná na komunikaci Razice – ᘀtᆰpánov zhruba 

uprostᖐed vzdálenosti tᆰchto obcí a je napojena na novᆰ navr០enou komunikaci 
Bílina – Kostomlaty. Délka komunikace je 3,6 km a její ᘐíᖐka je 7,5 m. 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 62 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 6: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v bílinsko-teplické oblasti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve 

6.79 Obnova komunikace Svᆰtec – Chotᆰjovice 
 
Trasa komunikace je vedena po stávajících polních cestách, pᖐes 

rekultivované plochy je vedena v pruhu, který byl pro tento úაel vytvoᖐen. Trasa 
komunikaაního propojení zaაíná cca 400 m pod Svᆰtcem, kde ze silnice Svᆰtec – 
Hostomice je vedena odboაka jihozápadním smᆰrem pᖐes rekultivované plochy. 
Dále trasa komunikace kᖐi០uje ᘀtrbický potok. ᖀeku Bílinu komunikace pᖐekonává 
po stávajícím mostku po tᆰlese bývalé vleაky. Po tomto tᆰlese je vedena trasa a០ 
ke komunikaci Chudeᖐice – Chotᆰjovice. Pro sjezd z tᆰlesa vleაky na úroveᒀ 
komunikace Chudeᖐice – Chotᆰjovice bude vyu០it ji០ vybudovaný nájezd, který byl 
vybudován v rámci budoucí prᛰmyslové zóny. 

Délka trasy nové komunikace je 1 310 m. 
 
 
6.80 Pᖐíprava území a STV pro kemp u nádr០e Kostomlaty 
 

Kemp je umístᆰn u novᆰ navr០ené komunikace Kostomlaty – Lukov. Plocha 
kempu je 1,0 ha. Terénní úprava pro kemp je souაástí rekultivace. Sítᆰ 
technického vybavení budou napojeny na sítᆰ v Kostomlatech. Splaᘐková 
kanalizace musí být ᖐeᘐena pouze pro kemp a to buჰ vlastní ჀOV, nebo 
vyvá០enými ០umpami. 

V pᖐípadᆰ vybudování ჀOV v Kostomlatech je mo០né té០ აerpat splaᘐkové 
odpadní vody na tuto ჀOV. 

Návrh ჀOV, ale musí s produkcí splaᘐkových vod z kempu poაítat. 
 
 
6.81 Pᖐíprava území a STV pro prᛰmyslovou zónu Jirásek 
 

Prostor pro prᛰmyslovou zónu je umístᆰn na ploᘐe XVI.etapy rekultivace 
Radovesické výsypky. Rozpracovanou lesnickou rekultivací je rozdᆰlen na dvᆰ 
plochy. Severní plocha o výmᆰᖐe 3,6 ha je urაen pro menᘐí podnikatelské projekty. 
Ji០ní plocha o výmᆰᖐe 12,4 ha svými rozmᆰry bude poskytovat vᆰtᘐí mo០nosti. 

Napojení na STV severní plochy bude z okolní zástavby ve vzdálenosti  
200 m. Ji០ní plocha je na STV napojena. Na obou plochách budou provedeny dílაí 
terénní úpravy. 
 
 
6.4.3.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
            v území navazujícím na báᒀskou აinnost  
 
6.4.3.7.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

័ádná opatᖐení nebyla schválena. 
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6.4.3.7.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

sanaაní აinnost a havarijní stavy 
 
6.82 Protierozní opatᖐení svahu nad skládkou Chotovenka 

 
Celková plocha sanovaného území je 10,4 ha. Sanace území pᖐedpokládá 

taková opatᖐení, která sní០í rychlost a mno០ství vody, která se pᖐi pᖐívalových 
deᘐtích soustᖐeჰuje do jednotlivých proudᛰ a zpᛰsobuje erozní rýhy, které se stále 
zvᆰtᘐují. V tomto území se provede melioraაní opatᖐení pᛰdy, výsev travních kultur 
a výsadba zpevᒀujících dᖐevin. 

Tato opatᖐení nebudou provedena na celé ploᘐe, ale pouze v tᆰch partiích, 
kde jejich úაinnost bude oprávnᆰná. Rozsah takto oᘐetᖐených ploch je 4,2 ha. 
 
 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
6.83 Revitalizace pᖐelo០ky Lukovského potoka 

 
Pᖐelo០ka potoka je vedena po svahu a zaაíná nad ᘀtᆰpánovem u nádr០e a 

konაí zaústᆰním do Mukovského potoka. Revitalizovaná bude აást od ᘀtᆰpánova 
po silnici do Mukova. délka upravované აásti je 2,5 km. 

Trasa pᖐelo០ky sleduje konfiguraci terénu a její dodateაné zakᖐivení není 
mo០né. 

Opevnᆰní koryta pᖐelo០ky potoka je betonovými tvárnicemi. Toto opevnᆰní 
dostateაnᆰ neumo០ᒀuje rozvoj ០ivota v korytᆰ. proto bude betonové opevnᆰní 
likvidováno a to jak ve svahu, tak i ve dnᆰ. Dno a pata svahᛰ koryta budou 
opevnᆰny ᘐtᆰrkovým pohozem. Bᖐehový porost bude doplnᆰn o keᖐové patro. 

Okolí nádr០e ve ᘀtᆰpánovᆰ bude doplnᆰno o výsadbu dᖐevin. 
Po zprovoznᆰní celé linie odvodnᆰní pᖐi jihovýchodním okraji Radovesické 

výsypky by bylo vhodné აást trvalých prᛰtokᛰ Lukovského potoka pᖐevést na 
výsypku. 
 
 
6.84 Revitalizace pᖐíkopu B 

 
Pᖐíkop B zachytává povrchové vody, které pᖐitékají z východní strany a 

dnes je ji០ odvádí do nádr០e Kostomlaty, která je umístᆰna v severovýchodním 
rohu Radovesické výsypky. 

Pᖐíkop zaაíná vyústᆰním do ᘀtrbického potoka a konაí pod ᘀtᆰpánovem. 
Opevnᆰní koryta pᖐíkopu je betonovými tvárnicemi, podél koryta chybí úplný 

bᖐehový porost. 
Revitalizace spoაívá v likvidaci betonového opevnᆰní a jeho náhradou na 

ᘐtᆰrkový pohoz dna a paty svahᛰ koryta. V niveletᆰ budou vytvoᖐeny pomocí 
kamenných záhozᛰ stupnᆰ s výᘐkovým rozdílem cca 250 mm. 

Bᖐehový porost bude doplnᆰn. Stávající propustek pod soubᆰ០nou cestou u 
nádr០e Kostomlaty bude rekonstruován. Ⴠela propustu budou z kamenného zdiva. 
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II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
6.85 Cyklostezka ᘀtrbice – Radovesická výsypka  
 

Navr០ená trasa napojuje obec ᘀtrbice na území rekultivací. Vᆰtᘐinou je 
vedena po stávající lesní cestᆰ. Její délka je 1,45 km. Poაítá se s jejím napojením 
na území Radovesické výsypky a opravou. 
 
 

II. g) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ 
orientovaných území 

 
Kromᆰ ÚSES vymezuje zákon o ochranᆰ pᖐírody a krajiny pojem významný 

krajinný prvek (VKP). Jde o ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotnou აást krajiny, která utváᖐí její typický vzhled nebo pᖐispívá k udr០ení její 
stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona vᘐechny lesy, raᘐeliniᘐtᆰ, 
vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále to mohou být jiné აásti krajiny, které 
zaregistruje jako VKP orgán ochrany pᖐírody.  

V blízkosti Radovesické výsypky se nacházejí 2 VKP  a to Kuაlín I a Kuაlín 
II. Kuაlín I (registrováno 1992) – zahrnuje prostor bývalé vápenky nad obcí Kuაlín 
s xerotermními spoleაenstvy na ji០ních  a jihovýchodních svazích s významným 
zastoupením ohro០ených rostlinných druhᛰ. Je zde náhradní stanoviᘐtᆰ pro 
rostlinné druhy pᖐenesené z bývalého chránᆰného naleziᘐtᆰ Bᆰlák, které bylo 
pᖐesypáno Radovesickou výsypkou. Je zde i naleziᘐtᆰ fosilií. 

Kuაlín II (registrováno 1992) – charakter je stejný, jedná se o rozᘐíᖐení 
plochy Kuაlín I. 
 
Zvláᘐtᆰ chránᆰná území 

CHKO Ⴠeské stᖐedohoᖐí byla zᖐízena Výnosem ministerstva kultury ჀSR 
ა.j. 6883/76 ze dne 19.3.1976. Celková výmᆰra აiní 1063,17 km2. Správu oblasti 
vykonává Správa CHKO se sídlem v Litomᆰᖐicích. 

Základní ochranné podmínky a podmínky hospodaᖐení v CHKO upravuje 
zákon ჀNR ა. 114/1992 Sb.§ 25-27. K bli០ᘐímu urაení zpᛰsobu ochrany pᖐírody 
v CHKO jsou vymezeny აtyᖐi zóny odstupᒀované ochrany pᖐírody, z nich០ I.zóna 
má nejpᖐísnᆰjᘐí ochranný re០im. Radovesická výsypka svým ji០ním  a východním 
okrajem pᖐiléhá a០ k hranicím CHKO a to na východᆰ pᖐímo k I. zónᆰ ochrany. 
 
Pᖐírodní památka ᘀtᆰpánská hora (vyhláᘐena 1952) 

Strmý ji០ní a jihozápadní svah ᘀtᆰpánovské hory pᖐímo nad obcí ᘀtᆰpánov. 
Výmᆰra 12,95 ha. Chrání spoleაenstva stepi a lesostepi na jedné z nejvýᘐe 
polo០ených stepních lysin v Ⴠeském stᖐedohoᖐí (a០ 608 m n.m.). ᖀada zvláᘐtᆰ 
chránᆰných druhᛰ rostlin. 
 
Pᖐírodní rezervace Dᖐínek (vyhláᘐena 2002) 

Výmᆰra 1,8 ha. Chrání xerotermní travinná spoleაenstva a teplomilné druhy 
rostlin vzácnᆰ se vyskytující v severní აásti აeského termofytika. Na svazích se 
vyskytují zvláᘐtᆰ chránᆰné druhy rostlin. 
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Zruᘐená CHÚ vlivem výstavby Radovesické výsypky: 
Chránᆰné naleziᘐtᆰ Bᆰlák – teplomilná bílá stráᒀ, naleziᘐtᆰ lnu ០lutého, 

definitivnᆰ pᖐesypána výsypkou v prostoru dneᘐní rekultivace Radovesice IX. 
Nᆰkteré chránᆰné rostlinné druhy byly pᖐestᆰhovány do prostoru VKP  Kuაlín. 
 
Státní pᖐírodní rezervace Kajba – teplomilná skalní step a doubrava 
Státní pᖐírodní rezervace Vrᘐíაek – teplomilná doubrava a skalní step 
 
6.86 Obnova statutu CHÚ Kajba a Vrᘐíაek 

 
Území poslednᆰ dvou jmenovaných pᖐírodních rezervací zᛰstala  díky 

menᘐímu rozsahu Radovesické výsypky zachována. V rámci revitalizaაních 
opatᖐení je vhodné provést patᖐiაné biologické prᛰzkumy a zvá០it mo០nost 
obnovení jejich statutu.  Poაítá se s návrhem urაitých údr០bových opatᖐení a 
oznaაení cedulemi. 
 
 
6.87 Nauაná stezka Kostomlaty – ᘀtᆰpánov 
 

Nauაná stezka je navr០ena po hranici CHKO  po stávající lesní cestᆰ pᖐímo 
propojující obᆰ obce. Má pᖐímou vazbu na Radovesickou výsypku a mᆰla by 
zahrnovat informace nejen o pᖐírodnᆰ cenných lokalitách CHKO, ale i o historii 
prostoru Radovesické výsypky, postupu sypání a údaje o tomto zemním tᆰlese, o 
závᆰreაné rekultivaci ploch atp. Nutná je její აásteაná oprava a zᖐízení 
informaაních cedulí 
 
 

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

 
6.88 Obnova komunikace Ohníა – Kostomlaty pᖐes Pohradice 

 
Tato komunikace byla uzavᖐena pᖐi hlubinné tᆰ០bᆰ uhlí pod Pohradicemi. 

V souაasné dobᆰ poklesy po hlubinné tᆰ០bᆰ doznᆰly a je mo០né toto historické 
propojení obnovit. 

Trasa propojení zaაíná napojením na komunikaci Kostomlaty – ᘀtrbice na 
západním okraji Kostomlat a konაí na bývalé kᖐi០ovatce komunikace Ohníა – 
Úpoᖐ. Celá trasa zᛰstává v pᛰvodním místᆰ. 

Pᖐi obnovᆰ komunikace bude proveden nový povrch, komunikace bude mít 
ᘐíᖐku zpevnᆰné plochy 6,0 m a na obou stranách budou nezpevnᆰné krajnice  
0,75 m. Podél komunikace bude provedena proᖐezávka a dosadby doprovodné 
vegetace. Délka trasy obnovy komunikace je 2,7 km. 
 
 
6.89 Pᖐíprava území a STV pro statek Hetov 
 

Statek Hetov je zamýᘐlená stavba v prostoru bývalé osady Hetov, která 
byla v souvislosti se stavbou Radovesické výsypky zruᘐena. Le០í v tᆰsné blízkosti 
výsypky a je zamýᘐlen jako centrum budoucí údr០by okolní krajiny se zamᆰᖐením 
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na extenzivní pastevectví, agroturistiku, péაi o rekultivaაní lesní porosty apod. 
Navr០ena je pᖐíprava území a pᖐivedení sítí technického vybavení. Souაástí 
budoucího statku bude i rekonstrukce kapliაky Hetov. Kapliაka je kulturnᆰ 
historickou pᖐipomínkou bývalé osady. 
 
 
6.90 Pᖐíprava území a STV pro ekofarmu Pohradice 
 

Ekofarma je zamýᘐlená stavba v prostoru bývalé osady Pohradice, která 
byla zruᘐena v souvislosti s hlubinnou tᆰ០bou v dobývacím prostoru Pohradice. 
Rovnᆰ០ tato stavba je zamýᘐlena jako centrum budoucí údr០by okolní krajiny se 
zamᆰᖐením na netradiაní formy zemᆰdᆰlství. Navr០ena je pᖐíprava území a 
pᖐivedení sítí technického vybavení. 
 
 
6.91 Pᖐíprava území a STV pro prᛰmyslovou zónu Lotta-Marie 
 

Prᛰmyslová zóna je situována na ploᘐinᆰ bývalého odkaliᘐtᆰ elektrárny 
Ledvice. Vzhledem k tomu, ០e svah nad plaviᘐtᆰm není stabilní, tak pᖐi realizaci  
zóny je nutné vybudovat ochranný zemní val pod patou svahu. Souაasnᆰ je nutné 
vybudovat odvodᒀovací systém pᖐi patᆰ svahu. 

Pᖐípojka pitné vody a nn pro zónu bude napojena na stávající rozvody ve 
Svᆰtci. Do vybudování ჀOV ve Svᆰtci bude mít zóna vlastní ჀOV. 
 
 
6.92 Rekonstrukce komunikace Bílina – ᘀtᆰpánov 
 

Tato komunikace byla zatᆰ០ována tᆰ០kou dᛰlní technikou pᖐi skrývce ornice 
i pᖐi montá០i a demontá០i zakladaაe. Je navr០ena rekonstrukce povrchu v délce  
7 350 m. 
 
 
6.93 Rekonstrukce komunikace Bílina – PZ Jirásek sever 
 

Komunikace byla zatᆰ០ována tᆰ០kou dᛰlní technikou pᖐi instalaci 
technologie na sypání výsypky. Je navr០ena rekonstrukce v délce 990 m.  
 
 
6.94 Celková rekonstrukce komunikace Bílina – PZ Jirásek jih 
 

Komunikace byla zatᆰ០ována tᆰ០kou dᛰlní technikou pᖐi instalaci 
technologie na sypání výsypky. Je navr០ena celková rekonstrukce v délce 960 m. 
Tato komunikace navazuje na projektovanou komunikaci Bílina – Kostomlaty, 
která má navr០enou ᘐíᖐi 7,5 m. Rekonstrukce pᖐedstavuje úpravu smᆰrových a 
ᘐíᖐkových pomᆰrᛰ.  
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6.95 Celková rekonstrukce komunikace Kostomlaty – nádr០ Kostomlaty 
 

Komunikace byla zatᆰ០ována tᆰ០kou dᛰlní technikou pᖐi skrývce ornice a pᖐi 
odlesnᆰní pozemkᛰ pro Radovesickou výsypku. Je navr០ena její celková 
rekonstrukce  v délce 930 m. 
 
 
6.4.3.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti 

  se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek  
 

Tato oblast má ukonაenou báᒀskou აinnost, proto jsou veᘐkerá sanaაní a  
revitalizaაní opatᖐení pova០ována za závᆰreაná. 
 
 
6.4.3.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
            v აasovém rozliᘐení 
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tab. ა. 15   Pᖐehled revitalizaაních opatᖐení  – Radovesická výsypka a okolí 

6.61 sanace dᛰlních dᆰl Svornost a Karolína I 2 100 000 2006 2006

6.62 Svᆰtec-meliorace Zámeckého parku 2 100 000 2005 2005
6.63 rozᘐíᖐení nádr០e Kostomlaty 12 500 000 2006 2007
6.64 revitalizace Lukovského p. v pᛰv. trase 2,25 9 100 000 2006 2007
6.65 revitalizace pᖐíkopu nad PZ Bílina 0,52 2 600 000 2006 2006
6.66 likvidace zatrub. vodoteაí na výs. Jirásek 1,02 4 080 000 2005 2006

6.67 cyklostezky Radovesická výsypka 8,40 1 200 000 2010 2010
6.68 cyklostezky Jirásek 4,20 1 000 000 2007 2007
6.69 cyklost. Svᆰtec-7 lip - obnova hist. trasy 1,30 1 400 000 2006 2006
6.70 motokrosový areál Radovesice 4,00 5 900 000 2007 2007
6.71 stᖐelnice Radovesice 11,10 10 200 000 2009 2009
6.72 Svᆰtec-rekr. vyu០ití vodní pl. Márinka 0,50 3 000 000 2004 2004
6.73 lesopark Radovesice 180,00 10 300 000 2005 2008

6.74 rekultivaაní arboretum Radovesice 10,40 2 100 000 2008 2020
6.75 plochy ponechané pᖐir. sukcesi-výzkum 53,40 2 000 000 2004 2012

6.76 obnova komunikace Bílina-Kostomlaty 5,36 64 400 000 2004 2006
6.77 obnova komun. Kostomlaty-ᘀtᆰpánov 3,14 43 500 000 2010 2012
6.78 obnova komunikace Razice-Kostomlaty 3,60 46 300 000 2004 2006
6.79 obnova komunikace Svᆰtec-Chotᆰjovice 1,31 12 800 000 2004 2006
6.80 pᖐíp.úz. a STV pro kemp u n. Kostomlaty 1,00 3 100 000 2006 2006
6.81 pᖐíp.úz. a STV pro prᛰm. zónu Jirásek 16,00 3 000 000 2006 2006

242 680 000

6.82 protieroz. op. svahu nad skl. Chotovenka 10,40 6 300 000 2007 2007

6.83 revitalizace pᖐelo០ky Lukovského p. 2,50 8 500 000 2010 2010
6.84 revitalizace pᖐíkopu B 2,46 7 900 000 2007 2008

6.85 cyklostezka ᘀtrbice-Radovesická výs. 1,45 400 000 2007 2007

6.86 obnova statutu CHÚ Kajba a Vrᘐíაek 400 000 2004 2005
6.87 nauაná stezka Kostomlaty-ᘀtᆰpánov 3,00 1 100 000 2007 2007

6.88 obnova kom. Ohníა-Kost. pᖐes Pohradice 2,70 10 600 000 2006 2007
6.89 pᖐíprava území a STV pro statek Hetov 2 500 000 2006 2006
6.90 pᖐíp. úz. a STV pro ekofarmu Pohradice 2 200 000 2008 2008
6.91 pᖐíp.úz. a STV pro prᛰm.z. Lotta-Marie 4,00 55 600 000 2010 2012
6.92 rekonstrukce komun. Bílina-ᘀtᆰpánov 7,35 40 000 000 2004 2004
6.93 rekon. komun. Bílina-PZ Jirásek sever 0,99 8 100 000 2005 2005
6.94 celk. rekon. komun. Bílina-PZ Jirásek jih 0,96 15 000 000 2005 2005
6.95 celk. rekon. kom. Kostomlaty-nád. Kost. 0,93 13 000 000 2004 2004

171 600 000
414 280 000revitalizaაní opatᖐení celkem

vodní slo០ky krajiny

území pro úაely vyu០ití volného აasu

ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území

stavební pozemky

ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území

stavební pozemky

v území navazujícím na dᛰlní აinnost
sanaაní აinnost a havarijní stavy

v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností
sanaაní აinnost a havarijní stavy

území pro úაely vyu០ití volného აasu

vodní slo០ky krajiny

revitalizaაní opatᖐení
výmᆰra 
[ha/km] náklady [Kა] zahájení ukonაení
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6.5 ZÁVᆠREჀNÁ BILANCE PLOCH, HARMONOGRAM PRACÍ A 
EKONOMICKÁ NÁROჀNOST REKULTIVACÍ A REVITALIZAჀNÍCH 
OPATᖀENÍ PRO BÍLINSKO-TEPLICKOU OBLAST V ჀASOVÉM 
ROZLIᘀENÍ   

 
tab. ა. 16   Rekultivace zahajované  – bílinsko-teplická oblast 

Rekultivace - zahajované 2003 - 2012
Braᒀany IV 40,0 2005 2020
Pokrok VI 45,7 2005 2020*
Pokrok VII 89,2 2006 2021*
Pokrok VIII 55,2 2007 2012
Pokrok IX 37,9 2008 2023*
Pokrok X 32,8 2009 2024*
Pokrok XI 21,9 2010 2015
Radovesická výsypka VIII 127,2 2004 2019*
Radovesická výsypka IX 96,6 2006 2021*
Radovesická výsypka X 94,4 2007 2022
Radovesická výsypka XI 50,8 2008 2023
Radovesická výsypka XII 87,3 2009 2024
Radovesická výsypka XIII 102,0 2010 2025
Radovesická výsypka XIV 51,5 2011 2026
Radovesická výsypka XV 13,5 2012 2012
Radovesická výsypka XVI 24,8 2012 2012
Radovesická výsypka XVII 53,4 2012 2012
celkem 1024,2

Rekultivace zahajované po roce 2012
výsypka Pokrok XII 97,7
výsypka Pokrok XIII 112,0
jezero Bílina vაetnᆰ sanace zbytkové jámy1145,0
svahy zbytkové jámy 156,3
vnitᖐní výsypka 846,7
pᖐiაlenᆰné plochy 292,7
celkem 2650,4

78 000 000
79 260 000

144 820 000
81 570 000
56 890 000
55 300 000
32 390 000

209 290 000
149 830 000
150 900 000

73 440 000
147 550 000
140 100 000

83 980 000
16 880 000
31 000 000

0
1 531 200 000

175 130 000
211 000 000

2 494 600 000
297 790 000

1 477 610 000
522 930 000

5 179 060 000

výmᆰra 
[ha] realizace od - donáklady [Kა]

 
*U zemᆰdᆰlských rekultivací se pᖐedpokládá ukonაení o 10 let dᖐíve 
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tab. ა. 17   Revitalizaაní opatᖐení – bílinsko-teplická oblast 

6.1 sesuvy ჀSM v úseku Pozorka-Mstiᘐov 18 000 000 2004 2005
6.2 sanace sesuvᛰ Barbora-Otakar I.etapa 150 000 000 2004 2005
6.3 sanace sesuvᛰ Barbora-Otakar II.a III.et. 31,00 250 000 000 2005 2006
6.4 sanace sesuvᛰ ჀSM 11,80 200 000 000 2005 2006
6.5 stabilizace hladiny ჀSM 330,00 12 000 000 2005 2005
6.6 sanace sesuvᛰ Liebig 9,90 150 000 000 2005 2006
6.7 sanace sesuvᛰ Hrob 4,50 30 000 000 2004 2004

6.32 sanace výsypky Pokrok-havárie 14,30 115 000 000 2004 2005
6.61 sanace dᛰlních dᆰl Svornost a Karolína I 2 100 000 2006 2006

6.8 rekonstrukce porostu Koᘐᙐany 1,80 720 000 2004 2004
6.33 rekonstrukce porostu Pokrok I 7,26 2 500 000 2005 2005

6.9 rekonstrukce odtoku z nádr០e Dukla 1 000 000 2005 2005
6.10 revitalizace býv. havar. koryta Bouᖐlivce 1,40 11 000 000 2007 2007
6.11 revitalizace Mstiᘐovského potoka 0,32 1 000 000 2007 2007
6.34 Zabruᘐany-revital. pᛰv. koryta Bouᖐlivce 0,41 1 300 000 2004 2004
6.35 revitalizace Ledvického potoka 0,97 4 600 000 2010 2010
6.36 Duchcov-grav. odv. Kᖐince do Bouᖐlivce 2,00 301 000 000 2006 2010
6.62 Svᆰtec-meliorace Zámeckého parku 2 100 000 2005 2005
6.63 rozᘐíᖐení nádr០e Kostomlaty 12 500 000 2006 2007
6.64 revitalizace Lukovského p. v pᛰv. trase 2,25 9 100 000 2006 2007
6.65 revitalizace pᖐíkopu nad PZ Bílina 0,52 2 600 000 2006 2006
6.66 likvidace zatrub. vodoteაí na výs. Jirásek 1,02 4 080 000 2005 2006

6.37 Braᒀany-ochranný zelený pás 1,05 4 800 000 2004 2007
6.38 Ledvice-ochranný zelený pás 0,52 1 370 000 2004 2004

6.12 cyklostezka ჀSM-Liebig 3,50 1 800 000 2007 2007
6.13 cyklostezka Újezdeაek-Teplice 2,20 1 400 000 2007 2007
6.14 cyklostezka Újezdeაek-Pozorka 1,80 1 500 000 2007 2007
6.15 cyklostezka Koᘐᙐany-Mstiᘐov 1,80 1 400 000 2007 2007
6.16 cyklostezka barborská Osmiაka 8,80 6 000 000 2007 2007
6.17 cyklostezka Koᘐᙐany-Verneᖐice 1,00 600 000 2007 2007
6.18 rozᘐíᖐení sportoviᘐtᆰ Koᘐᙐany 0,90 500 000 2007 2007
6.19 sportoviᘐtᆰ v býv. areálu dolu Jaroslav 2,70 3 100 000 2006 2006
6.20 obnova historické trasy Osek-Duchcov 2,30 900 000 2007 2007
6.39 Duchcov-dᆰtský ly០aᖐský svah 6,20 3 100 000 2010 2010
6.40 obora Pokrok 7,20 1 750 000 2007 2008
6.41 Zabruᘐany-revitalizace prostoru Heᖐman 11,00 5 000 000 2006 2006
6.42 Zabruᘐany-revitalizace prostoru ័elénky 13,10 5 900 000 2006 2006
6.43 cyklostezka Lahoᘐᙐ-Zábruᘐany 1,60 700 000 2006 2006
6.44 cyklostezky Pokrok 5,71 2 700 000 2012 2012
6.67 cyklostezky Radovesická výsypka 8,40 1 200 000 2010 2010
6.68 cyklostezky Jirásek 4,20 1 000 000 2007 2007
6.69 cyklost. Svᆰtec-7 lip - obnova hist. trasy 1,30 1 400 000 2006 2006
6.70 motokrosový areál Radovesice 4,00 5 900 000 2007 2007
6.71 stᖐelnice Radovesice 11,10 10 200 000 2009 2009
6.72 Svᆰtec-rekr. vyu០ití vodní pl. Márinka 0,50 3 000 000 2004 2004
6.73 lesopark Radovesice 180,00 10 300 000 2005 2008

území pro úაely vyu០ití volného აasu

sanaაní აinnost a havarijní stavy

lesní porosty

vodní slo០ky krajiny

krajinná zeleᒀ

výmᆰra 
[ha/km]revitalizaაní opatᖐení zahájení ukonაení

v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností
náklady [Kა]
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6.45 Bílina-rekonstrukce porostu-Arboretum 3,40 1 600 000 2004 2010
6.74 rekultivaაní arboretum Radovesice 10,40 2 100 000 2008 2020
6.75 plochy ponechané pᖐir. sukcesi-výzkum 53,40 2 000 000 2004 2012

6.21 obnova propojení Hrob-Oldᖐichov 3,27 31 000 000 2005 2006
6.22 oprava komunikace Mstiᘐov-Koᘐᙐany 2,40 12 600 000 2005 2005
6.46 Duchcov-revitalizace Zámecké zahrady 7 600 000 2004 2005
6.47 Duchcov-pᖐíprava území a STV pro RD 1,00 4 400 000 2005 2005
6.48 pᖐíprava úz a STV pro ekofarmu Pokrok 2 200 000 2012 2012
6.49 silniაní obchvat Duchcova 4,80 91 000 000 2008 2010
6.50 Ledvice-obnova prop. Ledvice-Duchcov 2,75 32 100 000 2005 2006
6.51 Ledvice-rekon. a rozᘐ. komun. II/25319 1,33 13 300 000 2004 2004
6.52 Zabruᘐany-úprava cesty Heᖐman-hᖐbitov 0,55 500 000 2006 2006
6.53 rekonstrukce komunikace Bílina-Braᒀany 7,43 49 700 000 2004 2005
6.54 rekon. აásti komun. Braᒀany-M.Radაice 0,78 5 200 000 2005 2005
6.55 prodl. kom. Svᆰtec-Hostomice do Ledvic 0,53 7 800 000 2006 2006
6.76 obnova komunikace Bílina-Kostomlaty 5,36 64 400 000 2004 2006
6.77 obnova komun. Kostomlaty-ᘀtᆰpánov 3,14 43 500 000 2010 2012
6.78 obnova komunikace Razice-Kostomlaty 3,60 46 300 000 2004 2006
6.79 obnova komunikace Svᆰtec-Chotᆰjovice 1,31 12 800 000 2004 2006
6.80 pᖐíp.úz. a STV pro kemp u n. Kostomlaty 1,00 3 100 000 2006 2006
6.81 pᖐíp.úz. a STV pro prᛰm. zónu Jirásek 16,00 3 000 000 2006 2006

1 792 320 000

ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území

stavební pozemky
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6.82 protieroz. op. svahu nad skl. Chotovenka 10,40 6 300 000 2007 2007

6.23 Proboᘐtov-rekonstrukce porostu 7,70 3 500 000 2005 2008

6.56 Hostomice-úpr. ჀS oprámu pod sil. I/13 300 000 2005 2005
6.57 revitalizace Radაického p. pᖐed zaúst. 4 100 000 2008 2009
6.83 revitalizace pᖐelo០ky Lukovského p. 2,50 8 500 000 2010 2010
6.84 revitalizace pᖐíkopu B 2,46 7 900 000 2007 2008

6.58 Lahoᘐᙐ-rekonstrukce porostu 1,20 600 000 2006 2010

6.24 Proboᘐtov-rekonstr. ploch na lesopark 41,00 4 100 000 2006 2007
6.59 Hostomice-úpr. okolí oprámu pod sil. I/13 3,30 1 200 000 2005 2006
6.60 Lahoᘐᙐ-pᆰᘐí trasa podél Louაenského p. 0,90 800 000 2004 2004
6.85 cyklostezka ᘀtrbice-Radovesická výs. 1,45 400 000 2007 2007

6.86 obnova statutu CHÚ Kajba a Vrᘐíაek 400 000 2004 2005
6.87 nauაná stezka Kostomlaty-ᘀtᆰpánov 3,00 1 100 000 2007 2007

6.25 Osek-pᖐíprava území a STV prᛰm. zóny 5,20 7 800 000 2006 2007
6.26 obnova komunikace Háj-Osek 0,58 4 700 000 2004 2005
6.27 Háj-rekonstrukce místní komunikace 0,27 2 200 000 2004 2004
6.28 Jeníkov-odstavné plochy u Barbory 1,70 7 700 000 2004 2005
6.29 Novosedlice-pᖐíp. území a STV pro  RD 0,60 900 000 2005 2005
6.30 Újezdeაek-pᖐíp. území a STV pro  RD 22,00 14 700 000 2005 2005
6.31 Hrob-pᖐel. pᖐivad. pitné vody Háj-Stᖐelná 0,54 13 400 000 2004 2004
6.88 obnova kom. Ohníა-Kost. pᖐes Pohradice 2,70 10 600 000 2006 2007
6.89 pᖐíprava území a STV pro statek Hetov 2 500 000 2006 2006
6.90 pᖐíp. úz. a STV pro ekofarmu Pohradice 2 200 000 2008 2008
6.91 pᖐíp.úz. a STV pro prᛰm.z. Lotta-Marie 4,00 55 600 000 2010 2012
6.92 rekonstrukce komun. Bílina-ᘀtᆰpánov 7,35 40 000 000 2004 2004
6.93 rekon. komun. Bílina-PZ Jirásek sever 0,99 8 100 000 2005 2005
6.94 celk. rekon. komun. Bílina-PZ Jirásek jih 0,96 15 000 000 2005 2005
6.95 celk. rekon. kom. Kostomlaty-nád. Kost. 0,93 13 000 000 2004 2004

237 600 000
2 029 920 000

území pro úაely vyu០ití volného აasu

ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení celkem

sanaაní აinnost a havarijní stavy

lesní porosty

vodní slo០ky krajiny

krajinná zeleᒀ

v území navazujícím na dᛰlní აinnost
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