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7.1 ÚVODNÍ STAᙀ 
 
7.1.1 Úvod do problematiky ústecké oblasti 
 

V souაasné dobᆰ není ji០ v ústecké oblasti provozován ០ádný hnᆰdouhelný 
dᛰl ani lom. Poslední z nich byl lom Chabaᖐovice, jako souაást státního podniku 
Palivový kombinát Ústí. V rámci zahlazování následkᛰ tᆰ០ební აinnosti se na 
tomto lomu provádᆰjí sanaაní a rekultivaაní práce.  

Lom Chabaᖐovice se nachází v nejvýchodnᆰjᘐí აástí severoაeské 
hnᆰdouhelné pánve poblí០ mᆰsta Ústí nad Labem. Dᛰvodem jeho otvírky bylo 
pᖐedevᘐím zabezpeაení kvalitního uhlí pro tlakovou plynárnu Ú០ín (Ústí n. L.) a 
energetického uhlí pro elektrárnu (pozdᆰji teplárnu) Trmice. Uhlí v této lokalitᆰ se 
vyznaაovalo mimoᖐádnᆰ nízkým obsahem síry. 

Otvírka tohoto lomu se datuje k roku 1975, kdy se lom plynule rozvinul 
z lokality Barbora III. Ta vytváᖐela pᖐíznivé podmínky, zejména vytᆰ០ením strmých 
výchozových partií, právᆰ pro budoucí lom Chabaᖐovice, na kterém byla nasazena 
vysoce výkonná tᆰ០ební technologie. 

Kvalitní uhelná sloj byla silnᆰ pᖐerubána bývalou více ne០ 150 let 
provozovanou hlubinnou tᆰ០bou. Proto bylo jako souაást technologie vybudováno 
na lomu Chabaᖐovice tᆰ០kokapalinové prádlo. 

Záva០nou komplikací pᖐi tᆰ០bᆰ u ukládání skrývkových zemin byla 
morfologie terénu, pomᆰrnᆰ strmᆰ ulo០ená uhelná sloj i zvodnᆰlá podlo០ka pro 
zakládání vnᆰjᘐí výsypky, nadlo០ní zeminy rᛰznorodého charakteru (spraᘐe 
s nepᖐíznivými geomechanickými parametry, zeminy s velkým obsahem valounᛰ a 
dalᘐí). To vᘐe vytváᖐelo vysoce nároაné podmínky pro ekonomický provoz lomu. 
Avᘐak v dobᆰ, kdy se rozhodovalo o jeho uzavᖐení, lom ji០ byl po báᒀské stránce 
plnᆰ stabilizován.  
Ukonაení tᆰ០by zastihlo lom ve velmi nepᖐíznivé úrovni porubních front s ohledem 
na jeho budoucí sanaci a rekultivaci. To si následnᆰ vy០ádalo a jeᘐtᆰ vy០ádá 
nejenom pro zabezpeაení geomechanické stability výsypek a koneაných svahᛰ 
zbytkové jámy lomu, ale i pro vyᖐeᘐení hydrogeologických problémᛰ vynalo០ení 
znaაných finanაních prostᖐedkᛰ. 

Tᆰ០ba v  lomu byla ukonაena na základᆰ usnesení vlády ა. 331/91 a 
usnesení vlády ა. 444/91 v roce 1997.  
 
 
7.2 ჀLENᆠNÍ OBLASTI NA ÚZEMNÍ CELKY 
 

Ústecká oblast není dále აlenᆰna na územní celky. 
 
 

7.3 CHARAKTERISTIKA CELKOVÉ KONCEPCE SANACE ÚZEMÍ 
 
  Základem koncepაního ᖐeᘐení sanace a rekultivace lomu Chabaᖐovice je 
hydrický zpᛰsob rekultivace jeho zbytkové jámy, tzn. napuᘐtᆰní vodou. Vzniklé 
jezero bude mít rozlohu cca 250 ha, prᛰmᆰrnou hloubku 15,5 m a maximální 
hloubku 22 m. Objem vody v tomto jezeru bude pᖐedstavovat cca 35 mil. m3. 
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U takto vybudovaného jezera se pᖐedpokládá jeho mnohostranné vyu០ití a 
to nejen pro rekreaci a sport, ale i pro sportovní rybolov. Velmi významná bude 
jeho funkce ekologická, krajinnᆰ estetická, pᖐedevᘐím potom pᖐi spojení 
rekultivovaného území lomu a výsypek s okolní tᆰ០bou nenaruᘐenou krajinou. 

Komplexní sanace a rekultivace je navr០ena s rozdílným vyu០itím 
jednotlivých აástí území pᖐiléhajícího k jezeru. Byla vyაlenᆰna a následnᆰ 
upravována morfologie terénu v severovýchodní აásti vyhovující budoucímu 
cílovému zamᆰᖐení a to pro rekreaci a sport (koupání, sportoviᘐtᆰ, dᆰtská hᖐiᘐtᆰ a 
jejich zázemí). 

Západní a severní აást svahᛰ, pᖐiléhajících k jezeru bude zalesnᆰna, 
zároveᒀ bude umo០ᒀovat i rozptýlenou rekreaci a koupání, v budoucnu mo០ná i 
výstavbu rekreaაních objektᛰ. 

Ji០ní აást území je plánovaná k plnᆰní pᖐedevᘐím ekologických funkcí. 
Lesnickou rekultivaci budou pᖐirozenᆰ doplᒀovat zatravnᆰné plochy. Ⴠást území 
je vᆰnována sukcesnímu vývoji. V tomto prostoru byla vybudována tzv. 
protieutrofizaაní nádr០, její០ posláním bude napomáhat ke zlepᘐování kvality 
vody, která bude pᖐivádᆰna jednak Modlanským potokem a jednak odvodᒀovacími 
pᖐíkopy z výsypek pro doplᒀování výparu v jezeru. Zároveᒀ pᖐedpokládáme, ០e se 
stane pᖐirozeným hnízdiᘐtᆰm ptactva a oblíbeným místem pro lesní zvᆰᖐ. 

Rekultivace lomu Chabaᖐovice a jeho následná revitalizace by mᆰly vytvoᖐit 
nejenom velmi významné rekreaაní zázemí pro mᆰsto Ústí n. L., ale i místo pro 
poznávání pᖐírodních krás a estetických hodnot novᆰ vznikající krajiny, která 
postupnᆰ splyne s okolní pᖐírodou. 

V souაasné dobᆰ je úroveᒀ rozpracování rekultivaაních prací pomᆰrnᆰ 
znaაná. Na velké აásti území byla ji០ rekultivace dokonაena, její významná აást je 
rozpracována. Pro zbývající akce bylo v roce 2000 vydáno územní rozhodnutí. 
Postupnᆰ je vydáváno pᖐísluᘐným orgánem i stavební povolení na jednotlivé akce. 

Tato koncepაní studie plnᆰ respektuje schválenou koncepci. 
V აervnu 2001 bylo zahájeno napouᘐtᆰní zbytkové jámy lomu vodou, v záᖐí 

2002 bylo pᖐeruᘐeno z dᛰvodu zpo០dᆰní v zahájení realizace nᆰkterých akcí, 
které schválení napouᘐtᆰní na vyᘐᘐí kóty podmiᒀují (napᖐ. opevnᆰní bᖐehové linie 
budoucího jezera).  

Vzhledem ke slo០itým hydrogeologickým podmínkám staᖐinového systému 
dᛰlních vod bylo navr០eno utᆰsnit vlastní jezero od tᆰchto vod. Dᛰvodem je 
ochrana základᛰ nᆰkterých stavebních objektᛰ v Trmicích a Pᖐedlicích pᖐed 
vzdutou podzemní staᖐinovou vodou v pᖐípadᆰ ukonაení jejího აerpání na jámᆰ 
Kateᖐina v Modlanech a Franz Josef v Trmicích. Zároveᒀ bylo navr០eno 
vybudování uzavíratelného propojovacího objektu mezi jezerem a staᖐinovým 
systémem, který umo០ní vyu០ít აásteაnᆰ i staᖐinovou vodu k napouᘐtᆰní jezera. 

V souladu s tímto dokumentem byly po skonაení tᆰ០by uhlí v roce 2000 
provedeny a ukonაeny sanaაní práce v objemu cca 18 mil. m3 z dᛰvodu: 

 
• zabezpeაení stability vnitᖐní výsypky 
• utᆰsnᆰní uhelné sloje 
• pᖐesypání dna lomu proti vzniku zápar a ohᒀᛰ a zároveᒀ jako ochrana 

proti pᖐípadným ne០ádoucím výluhᛰm z uhelných zbytkᛰ 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 4 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 7: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v ústecké oblasti severoაeské 
hnᆰdouhelné pánve 

• v rámci odtᆰ០ování této sanaაní skrývky byla upravena morfologie 
vybrané აásti dobývacího prostoru (severovýchodní) tak, aby toto území 
bylo bez dalᘐích mimoᖐádných nákladᛰ vyu០itelné pro rekreaაní aktivity. 

 
 
7.4  REKULTIVACE A REVITALIZACE DLE JEDNOTLIVÝCH  

ÚZEMNÍCH CELKᛠ 
 
7.4.1. Ústecko 
 
7.4.1.1 Vymezení a souაasný popis území 
 

V rámci utlumovaného lomu Chabaᖐovice zbývá podle „Plánu likvidace 
lomu“ a „Technicko sociálního projektu likvidace“ od 1. 1. 2003 zahájit rekultivaაní 
práce na ploᘐe 629,79 ha.  

Pro vᆰtᘐinu plochy zájmového území (cca 550 ha) byla v roce 2001 
(listopad) vyskladnᆰna dokumentace pro stavební ᖐízení pod názvem „Komplexní 
revitalizace území dotაeného tᆰ០bou PKÚ, s. p.“. Pᖐedmᆰtná dokumentace 
vychází z územního rozhodnutí vydaného Okresním úᖐadem v Ústí n. L., 
referátem regionálního rozvoje, dne 8. 9. 2000 pod ა.j. RR/746/2000/N/t. 

Pᖐedkládaná dokumentace zahrnuje celé území, na které je vydáno územní 
rozhodnutí s výjimkou horní აásti tzv. severních svahᛰ II, které byly z této 
dokumentace prozatím vyაlenᆰny vzhledem k jejich geomechanické nestabilitᆰ. 
Dokumentace k této აásti území bude pᖐedlo០ena dodateაnᆰ. 

Pro zabezpeაení geomechanické stability tᆰchto svahᛰ je ohro០ené území 
rozdᆰleno na tᖐi აásti.  

Západní აást (pod ocelárnou Chabaᖐovice), pro kterou ji០ byla zpracována 
dokumentace pro hloubkové odvodnᆰní a sanaci ohro០ené აásti svahᛰ. 

Východní აást (východnᆰ od sanované skládky Spolchemie). I pro tuto აást 
je zpracována pᖐísluᘐná dokumentace. 

Stᖐední აást (pod skládkou Spolchemie). ᖀeᘐení této oblasti je pomᆰrnᆰ 
slo០ité a bude nejnákladnᆰjᘐí. Projekt sanace je rovnᆰ០ zpracován. 

Skluzové partie severních svahᛰ jsou ᖐeᘐeny  jako havarijní stav. 
Lom Chabaᖐovice je prvním z velkých povrchových dolᛰ (lomᛰ) v rámci ჀR, 

u kterých po ukonაení tᆰ០by dospᆰly sanaაní a rekultivaაní práce do stadia, kdy 
zbytková jáma po tᆰ០bᆰ je ji០ zaplavována vodou. Tím se zákonitᆰ stává 
modelovou lokalitou, na ní០ je upᖐena zvýᘐená pozornost a kdy bude podle 
výsledkᛰ dosa០ených na tomto lomu hodnocen zámᆰr komplexního vyu០ití tᆰ០bou 
devastovaného území, jeho០ dominantou je jezero zbytkové jámy. Proto je tᖐeba 
této lokalitᆰ vᆰnovat vᘐestrannou pozornost a prᛰbᆰ០nᆰ vytváᖐet pᖐíznivé 
podmínky pro optimální zvládnutí komplexní problematiky, která s tímto procesem 
souvisí. 

Realizace návrhᛰ, které jsou pᖐedmᆰtem pᖐedkládané dokumentace pro 
stavební ᖐízení, má velkou mᆰrou pᖐispᆰt k vytvoᖐení v málo vzdáleném okolí 
mᆰsta Ústí n.L. atraktivního území, které bude slou០it vᘐestrannému vyu០ití, a to 
jako místo pro rekreaci, oddych, turistiku, sport, sportovní rybolov. Zároveᒀ bude 
plnit významnou funkci krajinnᆰ estetickou i ekologickou. 
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Klíაovou roli v tomto území bude mít jezero zbytkové jámy. Plocha jezera 
bude dostateაnᆰ velká k tomu, aby mohlo být vyu០íváno ve velkém spektru zájmᛰ. 
Proto je i velká აást navr០ených revitalizaაních akcí zamᆰᖐena pᖐedevᘐím na toto 
a související území . 

Pro úაely komplexního realizování sportovnᆰ rekreaაního vyu០ití jezera a 
jeho pᖐíbᖐe០ních აástí byla zvolena a v rámci sanaაních prací ji០ აásteაnᆰ 
upravena plocha severovýchodní აásti zbytkové jámy, kde pᖐedpokládáme 
uplatnᆰní podnikatelských aktivit ke zᖐízení koupaliᘐᙐ (jsou k tomu pᖐipraveny 
rozsáhlé mᆰlაiny), míst pro slunᆰní (provedena úprava sklonᛰ svahᛰ), vodních 
sportᛰ, souvisejících sportoviᘐᙐ (tenisové kurty, hᖐiᘐtᆰ pro volejbal, koᘐíkovou a 
dalᘐí), dᆰtská hᖐiᘐtᆰ, ale i zázemí s obაerstvením, pᖐípadnou výstavbou 
turistických ubytoven, hotelᛰ a podobnᆰ. Plocha pro tyto aktivity je v zájmové 
oblasti dostateაná. Území bude dobᖐe pᖐístupné ze silnice Ústí n.L. – 
Chabaᖐovice s vazbou na budoucí mezinárodní dálnici (E 8) do SRN. Budou 
vytvoᖐeny pᖐedpoklady, aby veᘐkerá zajímavá místa byla komunikaაnᆰ dostupná, 
a to buჰ veᖐejnými komunikacemi nebo cyklostezkami. V zájmovém území bude 
dostatek místa i pro parkovací plochy. 

Pro nenároაné návᘐtᆰvníky, kteᖐí vyu០ívají spíᘐe soukromí a klid, budou 
v აásti severních, západních a východních svahᛰ rekultivovaných lesnicky 
vytvoᖐeny v kontaktu s jezerem louky.  

S ohledem na rozlohu jezera a pᖐedpokládané parametry vln zpᛰsobených 
vᆰtrem bude nutno zabezpeაit nejenom ochranu definitivní bᖐehové linie, ale i 
vzhledem k pomalé rychlosti napouᘐtᆰní prᛰbᆰ០nou ochranu bᖐehᛰ. Trvalá 
ochrana bude provedena kamenným zásypem po celém obvodu jezera v urაitých 
modifikacích, do kterých budou ve vybrané აásti (vnitᖐní výsypka) kromᆰ 
technických prvkᛰ zabudovány i prvky biologické. V místech, která budou 
v severních a západních აástech urაena pro slunᆰní a koupání, bude opevnᆰní 
upraveno tak, aby byl umo០nᆰn snadný vstup do jezera (pᖐísyp opevnᆰní drobnou 
frakcí kameniva). Bude to mít i tu výhodu, ០e koupající pᖐi vstupu do vody nepᖐijde 
do pᖐímého kontaktu s rozbᖐídavými jílovitými zeminami svahᛰ jezera. Prᛰbᆰ០ná 
ochrana bᖐehᛰ pᖐi napouᘐtᆰní jezera bude provedena kombinací geotextilií 
s hydroosevem.  

Navr០ený komunikaაní systém sleduje celý obvod jezera zbytkové jámy a je 
koncipován tak, aby umo០nil nezbytnou obslu០nost pᖐi provádᆰní rekultivaაních 
prací a následné pᆰstební péაe, zároveᒀ bude slou០it pro napojení 
technologických komunikací, vybudovaných pro výstavbu protiabrazivního 
opevnᆰní bᖐehové linie. Technologické komunikace, které budou zᖐízeny podél 
definitivní bᖐehové linie budou po vybudování protiabrazivních opatᖐení 
pᖐevrstveny zeminou a zatravnᆰny. Po urაitých úpravách budou vyu០ívány jako 
cyklostezky. Pro umo០nᆰní parkování automobilᛰ pᖐi vstupu do tohoto prostoru 
budou vytvoᖐeny podmínky nejen v ji០ zmínᆰné oblasti pro rekreaci, ale i v oblasti 
tzv. uhelného depa (jihovýchodní აást) a v severozápadní აásti území pᖐi pᖐíjezdu 
od Chabaᖐovic nebo Modlan (od Teplic). Snadný pᖐístup bude rovnᆰ០ od obce 
Roudníky. I v této obci se poაítá se zᖐízením parkoviᘐtᆰ. 

V pᖐedkládané dokumentaci se doporuაuje, aby ji០ní აást jezera a na ni 
navazující svahy byly maximálnᆰ ochránᆰny pᖐed hromadným vstupem lidí a byly 
vyhrazeny pᖐírodᆰ. Opevnᆰní bᖐehové linie v této აásti bude spojovat technické 
prvky s biologickými (výsadba rákosu, vrb, olᘐí). Ostatní území bude zalesnᆰno a 
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zatravnᆰno v pᖐísluᘐných kombinacích. Mᆰlo by naplᒀovat pᖐedevᘐím rekultivaci 
provedenou zpᛰsobem oznaაovaným jako pᖐírodᆰ blízkým. Vymezené აásti území 
bez provedení svahových úprav, které jsou ji០ v urაitém sukcesním stadiu, budou 
pouze dosázeny a ponechány vlastnímu vývoji (აást vnitᖐní výsypky a východních 
svahᛰ). Vyprojektovaný zpᛰsob rekultivace respektuje navr០ený územní systém 
ekologické stability a umo០ᒀuje jeho dalᘐí rozvinutí a zdokonalení. 

Mezi stᆰ០ejní problémy revitalizace tohoto území patᖐí dosa០ení optimální 
výsledné kvality vody, vyu០itelné nejenom pro úაely ekologické, pro sportovní 
rybaᖐení, vodní sporty, ale i pro koupání, co០ závisí na ᖐadᆰ podmínek. Jednou 
z nich je dosa០ení pomᆰrnᆰ rychlého naplnᆰní zbytkové jámy vodou. To by 
následnᆰ umo០nilo rychlé nastartování samoაistících procesᛰ v tomto jezeru, 
zároveᒀ uᘐetᖐilo finanაní prostᖐedky na prᛰbᆰ០nou ochranu bᖐehové linie pᖐed 
vodní abrazí, kterou bude nutno zabezpeაovat pᖐi pomalém napouᘐtᆰní.  

Odvodnᆰní zájmového území აásteაnᆰ navazuje na systém, vybudovaný 
v pᖐedchozích etapách (vnitᖐní výsypka, západní svahy). Zbytek území je 
odvodᒀován klasickým zpᛰsobem se zaústᆰním odvodᒀovacích pᖐíkopᛰ do jezera 
zbytkové jámy. 

Oproti v územním rozhodnutí schválenému zámᆰru vybudovat na vnitᖐní 
výsypce dvᆰ protieutrofizaაní nádr០e, je v dokumentaci pro stavební ᖐízení 
navr០ena pouze jedna. Dᛰvodem je ve skuteაnosti mírnᆰ odliᘐná morfologie 
pᖐísluᘐné etá០e vnitᖐní výsypky od pᖐedpokládané. 

Tato protieutrofizaაní nádr០ bude v budoucnu kromᆰ své ekologické funkce 
slou០it jako doაiᘐᙐovací pᖐedᖐazená nádr០ vod z Modlanského potoka a აásti vod 
pᖐitékajících odvodᒀovacím systémem z výsypek. 

Záva០ným problémem, negativnᆰ ovlivᒀujícím plynulost rekultivaაních prací 
je geomechanická stabilita svahᛰ. Nejvýraznᆰji se projevuje zejména na severních 
svazích lomu, a to jak v jejich západní აásti (pod ocelárnou Chabaᖐovice), tak 
v აásti východní (smᆰrem od skládky Spolchemie). Skluzové partie bude nutno 
nákladnᆰ sanovat. Stabilizaაní opatᖐení budou spoაívat ve vybudování systému 
odvodnᆰní skluzových partií a provedení svahových úprav. Cílem budovaného 
trvalého odvodᒀovacího systému je zajiᘐtᆰní úაinného odvodnᆰní kvartérních 
zemin systémem podélných svodných drénᛰ orientovaných pᖐibli០nᆰ po spádnici, 
doplnᆰných pᖐíაnými sbᆰrnými drény. Voda z drená០ního systému bude v místech 
vyústᆰní na povrch odvádᆰna odvodᒀovacími pᖐíkopy do jezera zbytkové jámy. 
Stabilizaაní úpravy budou spoაívat v úpravᆰ sklonᛰ svahᛰ a vybudování 
stabilizaაních lavic v patᆰ svahu. 

Tento zpᛰsob ᖐeᘐení bude uplatnᆰn v obou აástech výᘐe uvedených 
skluzových partií. 

Tᖐetí riziková აást severních svahᛰ se nachází ve stᖐední აásti, a to pod 
skládkou Spolchemie. Zde geotechnický monitoring vykazuje ve velké hloubce 
nárᛰst deformací. Problematika je v souაasné dobᆰ ᖐeᘐena. Pᖐedpokládá se, ០e 
sanace by byla provedena vybudováním pilotové stᆰny.  

Zabezpeაení trvalé stability tohoto území je nezbytné nejen pro realizaci 
rekultivaაních a revitalizaაních prací na lomu Chabaᖐovice, ale i proto, aby 
nedoᘐlo k ohro០ení stability nákladnᆰ sanované skládky Spolchemie, která je 
situována v blízkosti tᆰchto svahᛰ.  
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7.4.1.2 Rekultivace dokonაené a rozpracované k 31. 12. 2002  
 
Rekultivace dokonაené 

 
K výᘐe uvedenému datu na Ústecku dokonაeny rekultivace na celkové 

ploᘐe 1 873,84 ha, z toho v zájmovém území lomu Chabaᖐovice 302,40 ha. 
 
tab. ა. 1   Ukonაené rekultivace [ha] 

zemᆰdᆰl. lesní vodní ost.vა.park. celkem
celkem 103,6 189,5 - 9,3 302,4  

Rekultivace rozpracované 
 
K 31. prosinci 2002 byly v lomu Chabaᖐovice rozpracovány rekultivace v 

následujícím აlenᆰní: 
  

celkem    508,47 ha 
   z toho: zemᆰdᆰlská        11,46 ha 
     lesnická            437,11 ha 
     hydrické      1,61 ha 
     ostatní    58,29 ha 
  
Jedná se o tyto akce: 
 
Svahy Roudníky - 30,20 ha 

Plocha rekultivace le០í v horní აásti západních svahᛰ lomu Chabaᖐovice. 
Biologická rekultivace je koncipována jako pᖐímᆰstská rekreaაní zóna. Na 
pᖐeva០ující აásti o výmᆰᖐe 23,91 ha bude realizováno celoploᘐné zalesnᆰní, 
sukcesní porosty na ploᘐe 3,40 ha budou zachovány a vyu០ity jako lokální 
biocentrum. Okrajové partie pᖐiléhající k zahrádkáᖐské kolonii a აást území 
severnᆰ od Zalu០anské nádr០e budou zatravnᆰny. Podél komunikací a 
odvodᒀovacích pᖐíkopᛰ jsou navr០eny liniové výsadby. Rekultivace byla zahájena 
v roce 2001, ukonაení se pᖐedpokládá v roce 2011.   
 
Vnitᖐní výsypka - I. etapa - 176,20 ha       

Biologická rekultivace je koncipována jako kombinace orné pᛰdy, zalesnᆰní 
a volných zatravnᆰných ploch, nepravidelnᆰ vklínᆰných do okolního zalesnᆰní. 
Zemᆰdᆰlská rekultivace o výmᆰᖐe 10 ha je umístᆰna na rovinné ploᘐe v západní 
აásti výsypky. Lesnická rekultivace bude provedena na výmᆰᖐe 118,38 ha. 
K zalesnᆰní jsou urაeny pᖐevá០nᆰ plochy na upravených svazích, ve stᖐední აásti 
budou zalesnᆰny rovnᆰ០ rovinné plochy mimo zatravnᆰní. Zatravnᆰné plochy o 
výmᆰᖐe 41,31 ha jsou situovány do rovinných აástí výsypky a do namodelovaného 
území. Rekultivace byla zahájena v roce 2001. Ukonაení prací se pᖐedpokládá u 
zemᆰdᆰlské rekultivace v roce 2006, u lesnické v roce 2011. 
 
Svahy Rabenov - 52,66 ha 

S ohledem na dlouhodobé problémy se stabilitou tohoto území 
nacházejícího se pod vrchem Rabenov, které sousedí na západní stranᆰ 
s plochou Vnitᖐní výsypka – I. etapa, na východní stranᆰ s plochou Svahy nad 
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plaviᘐtᆰm, byly zde realizovány nároაné stabilzaაní práce, které byly doაasnᆰ 
pᖐeruᘐeny, Akce byla zahájena v roce 1998, její ukonაení se pᖐedpokládá v roce 
2013. 
 
Lochoაice PPO – zalesnᆰní - 17,40 ha       

V roce 1995 byla na této ploᘐe zahájena standardní lesnická rekultivace. 
Pᖐedpokládaný termín jejího ukonაení vაetnᆰ provedení pᆰstební péაe je v roce 
2004. 
 
Lochoაice – severní svahy III. B - 22,54 ha       

Lesnická rekultivace na celé ploᘐe byla realizována v roce 1995. Následná 
pᆰstební péაe je plánovaná do roku 2004. 
 
Lochoაice – severní svahy IV - 103,00 ha 

Základní výsadba byla provedena v období let 1995 – 1996, pᆰstební péაe 
je plánovaná do roku 2004.  
 
Výsypka ័ichlice - 92,76 ha  

Tato აást ័ichlické výsypky je rekultivována lesnicky. Jedná se pᖐedevᘐím 
o sva០ité partie. Rekultivace byla zahájena v roce 1996 terénními úpravami. 
V roce 1997 byla provedena základní výsadba, zbývající výmᆰra byla vysázena 
v roce 1998. Pᆰstební péაe je plánována do roku 2004. 
 
Zemník Nechvalice - 13,89 ha      

Tento zemník slou០il pro tᆰ០bu podsypového materiálu pro výstavbu 
a zpevᒀování lomových cest. V projektové dokumentaci je doporuაena kombinace 
zatravnᆰné plochy a lesnické rekultivace. Rekultivace byla zahájena v roce 1998. 
Ukonაení prací vაetnᆰ pᆰstební péაe se pᖐedpokládá v roce 2006. 
 
tab. ა. 2   Rozpracované rekultivace [ha] 

ostatní
vა. park. celkem

Svahy Roudníky 2001-11 27,3 2,9 30,2
Vnitᖐní výsypka I. et. 2001-11 10,0 118,4 1,6 46,0 176,0
Svahy Rabenov 1998-13 1,5 49,9 1,3 52,7
Lochoაice PPO les 1995-04 17,4 17,4
Lochoაice - s.sv.III.B 1995-04 22,5 22,5
Lochoაice - s.sv. IV. 1995-04 103,0 103,0
Výsypka ័ichlice 1996-04 92,8 92,8
Zemník Nechvalice 1998-06 5,8 8,1 13,9
celkem 11,5 437,1 1,6 58,3 508,5

realizace zemᆰdᆰl. lesnické vodní

 
 
 
7.4.1.3 Rekultivace zahajované v období 2003 a០ 2012 
 

Veᘐkeré rekultivaაní akce v tomto období budou realizovány v აlenᆰní a 
vᆰcnᆰ v souladu s dokumentací zpracovanou pro stavební ᖐízení.  
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Jedná se o tyto akce:   
 
Západní svahy - 9,34 ha 

Tento prostor je vymezen na severní stranᆰ აástí Severní svahy, na ji០ní 
stranᆰ აástí Vnitᖐní výsypka II. etapa. Západní hranicí jsou komunikace a 
odvodnᆰní cca v polovinᆰ svahu, které jsou realizovány v rámci ji០ rozpracované 
stavby Svahy Roudníky. Východní hranici tvoᖐí vodní plocha vაetnᆰ 
protiabrazivních úprav bᖐehové linie. Rekultivace tohoto území je navr០ena 
pᖐevá០nᆰ jako lesnická (8,50 ha). V rámci tᆰchto ploch jsou pro mo០nost 
rekreaაního vyu០ití navr០eny poblí០ upravených vstupᛰ do vody zatravnᆰné louky 
(0,84 ha).  
 
Severní svahy I - 29,91 ha 

Prostor Severní svahy I je omezen ze severní strany komunikací a 
odvodᒀovacím pᖐíkopem. Smᆰrem na východ sousedí tento prostor s აástí Plocha 
pro rekreaაní vyu០ití, smᆰrem na západ s plochou Západní svahy. Ji០ní hranici 
tvoᖐí jezero s protiabrazivními opatᖐeními. Svahy jsou ji០ upraveny do sklonu cca 
1:6.  

Rekultivace bude v této აásti provedena pᖐevá០nᆰ lesnicky. Obdobným 
zpᛰsobem jako u აásti Západní svahy budou vytvoᖐeny na kontaktu s opevnᆰním 
bᖐehové linie zatravnᆰné palouky, které umo០ní rekreaაní vyu០ívání (slunᆰní) se 
snadným pᖐístupem do jezera. Lesnická rekultivace pᖐedstavuje plochu 24,26 ha, 
ostatní 5,65 ha. 
 
Plochy pro rekreaაní vyu០ití - 57,59 ha 

Plocha, u které se pᖐedpokládá vyu០ití pro rekreaაní úაely se nachází v 
prostoru podél severovýchodního okraje budoucího jezera. V rámci terénních 
úprav je  navrhováno  vysvahování  ji០ní  აásti  tohoto  prostoru  (budoucí plá០e)  
do  sklonu  
1 : 10. Dalᘐí terénní úprava se týká jihovýchodní plochy pro rekreaci, kde bude 
svah upraven do sklonu 1 : 6. Ostatní plochy budou pouze dorovnány a tím 
upraveny místní nerovnosti.  

Rekultivace je navr០ena jako kombinace lesních výsadeb (19,61 ha), 
trvalých trávních porostᛰ a ostatní veᖐejné zelenᆰ. Základním zámᆰrem je vytvoᖐit 
v tomto území podmínky pro atraktivní sportovnᆰ rekreaაní prostor. Svahové 
partie tohoto území budou rekultivovány pᖐevá០nᆰ lesnicky, ploᘐiny budou 
pᖐipravovány pro rekreaაní vyu០ití. 

Pro dalᘐí zkvalitnᆰní tohoto území je navr០eno nᆰkolik alejových výsadeb 
podél obslu០ných komunikací, dále dva protierozní a dᆰlící pásy a v ploᘐe ostatní 
veᖐejné zelenᆰ u jezera jsou navr០eny skupinové výsadby dᖐevin. 
 
Východní svahy – 33,55 ha 

Území nazvané Východní svahy je situováno podél východního okraje 
budoucího jezera zbytkové jámy. Východní hranici tohoto území tvoᖐí komunikace 
podél bývalého lanopásového dopravníku, severní Plochy pro rekreaაní vyu០ití, 
ji០ní Uhelné depo.  

Celé toto svahové území bude upraveno do sklonu 1 : 6. S ohledem na 
zabezpeაení stability bude svah rozაlenᆰn na dvᆰ აásti lavicí o ᘐíᖐce 11 m. Lavice 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 10 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 7: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v ústecké oblasti severoაeské 
hnᆰdouhelné pánve 

bude vyu០ita pro zᖐízení komunikace. Navíc bude v აásti svahu vybudována 
lavice protierozní. Svahové úpravy budou ᖐeᘐeny formou dorovnávek (drobné 
nerovnosti, erozní rýhy, likvidace buᖐenᆰ). V ji០ní აásti tohoto území se v minulosti 
nacházela ᖐada zaᖐízení souvisejících s báᒀským provozem se zbytky zpevnᆰných 
ploch (panely, základy budov). Ty budou vhodným zpᛰsobem zlikvidovány a 
území bude povezeno z აásti ornicí a z აásti spraᘐemi. V pᖐedmᆰtném území se 
v rᛰzných აástech (zejména podél komunikace bývalého lanopásu) nachází 
vzrostlá náletová zeleᒀ, která bude zachována. 

Rekultivace je navr០ena jako kombinace lesních výsadeb (20,42 ha), 
trvalých trávních porostᛰ (3,52 ha)) a ostatních ploch. Lesnická rekultivace, 
vzhledem ke konfiguraci terénu pᖐeva០uje. Pro zatraktivnᆰní území je navr០ena 
pomᆰrnᆰ rozsáhlá plocha veᖐejné zelenᆰ (5,43 ha). Jedná se pᖐevá០nᆰ o plochy, 
kde se v minulosti nacházela rᛰzná technologická zaᖐízení lomu. Ty by 
v budoucnu mᆰly slou០it k vyu០ití pro sportovní aktivity. Zpevnᆰné plochy podél 
stávající komunikace se pᖐedpokládají k vyu០ití jako parkoviᘐtᆰ. 
 
Depo titaniაitých jílᛰ – 14,93 ha 

Plocha Depo titaniაitých jílᛰ se nachází v jihovýchodní აásti lomu na 
rozhraní mezi vnitᖐní výsypkou, plaviᘐtᆰm Teplárny Trmice a plochou nazvanou 
Svahy Rabenov. Na této ploᘐe se v souაasné dobᆰ nacházejí deponie titaniაitých 
jílᛰ. 

Rekultivace ᖐeᘐí území po odtᆰ០ení tᆰchto jílᛰ, celé území je navr០eno 
k zalesnᆰní. Lesní porosty by mᆰly co nejdᖐíve odstínit prostor dneᘐního plaviᘐtᆰ 
popílku od budoucího jezera. S tímto cílem byl volen i sortiment výsadby. 
 
Uhelné depo – 11,05 ha 

Zájmová plocha se nachází pᖐevá០nᆰ na prostoru bývalého uhelného depa. 
Jedná se o rovinaté území, které se mírnᆰ zvedá ve své severní აásti. V ji០ní აásti 
sousedí tato plocha s plaviᘐtᆰm popílku Teplárny Trmice, východní hranici tvoᖐí 
kolejiᘐtᆰ, na západᆰ sousedí s depem titaniაitých jílᛰ, na severu s kolejovým 
seᖐadiᘐtᆰm Teplárny Trmice. 

Plocha je rozdᆰlena panelovou komunikací na západní a východní აást. 
Tato komunikace zᛰstane zachována. Souაástí terénních úprav, které budou 
pouze malého rozsahu, bude likvidace zpevnᆰných ploch, základᛰ staveb, 
betonových patek od sloupᛰ elektrického vedení a dalᘐí. Ⴠást získaných materiálᛰ 
bude vyu០ita na místᆰ, zbytek odvezen na skládku. 

Z charakteristiky tohoto území vyplývá rekultivaაní ᖐeᘐení celého prostoru. 
Plochou depa prochází stavba Propojení jezera s ᖐekou Bílinou (podzemní 
potrubí). Plocha nad tímto potrubím vაetnᆰ ochranného pásma (10 m na obᆰ 
strany) bude zatravnᆰna. V území budou respektována stávající zaᖐízení a 
zpevnᆰné plochy. Ochranná pásma sítí technického vybavení budou zatravnᆰna. 
Pro odstínᆰní plaviᘐtᆰ od ostatních rekultivovaných ploch je navr០ena lesnická 
rekultivace se specifickým sortimentem dᖐevin, podobným zpᛰsobem bude 
odstínᆰno stávající kolejiᘐtᆰ. Lesnická rekultivace bude realizována na ploᘐe  
5,25 ha, ostatní plochy budou pᖐedstavovat 5,80 ha. 
 
Vnitᖐní výsypka II – 148,80 ha 
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Rekultivace plochy II. etapy vnitᖐní výsypky navazuje v ji០ní აásti na 
rekultivaci I. etapy této výsypky. Na západní stranᆰ je omezena hranicí rekultivace 
Svahy Roudníky a Západní svahy, na východní stranᆰ rekultivací Depo titaniაitých 
jílᛰ. Návrh rekultivace této výsypky vychází ze zámᆰru maximálnᆰ pᖐiblí០it toto 
území pᖐírodnᆰ ekologickým prvkᛰm. Souაasnᆰ jsou v návrhu respektovány 
podmínky, za kterých byly v minulosti pozemky dotაené tᆰ០bou odᒀaty ze 
zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu. Je zde na ploᘐinách výsypkových etá០í navr០ena 
zemᆰdᆰlská rekultivace s cílovou kulturou trvalé trávní porosty.   

Rovinné partie v blízkosti vodní plochy a na spodní etá០i výsypky, které by 
mᆰly tvoᖐit klidovou zónu je doporuაeno zatravnit bez pᖐevrstvení zúrodnitelnými 
zeminami. Na svahové partie vnitᖐní výsypky je navr០ena rekultivace lesnická, 
sortiment výsadby je pᖐizpᛰsoben charakteru stanoviᘐtᆰ. 

Pro posílení krajinotvorné funkce i pro vytváᖐení pᖐíznivᆰjᘐích podmínek pro 
kvalitu vody v jezeru je vhodná morfologie v západní აásti tohoto území vyu០ita 
pro zᖐízení protieutrofizaაní nádr០e. Do této nádr០e bude zaústᆰna აást 
odvodᒀovacího systému celého výsypkového tᆰlesa a po splnᆰní základních 
kriterií kvality vody Modlanský potok. 

Pᖐedpokládá se, ០e v protieutrofizaაní nádr០i a jejím bezprostᖐedním okolí 
vznikne ekologicky cenná lokalita, vhodná pro rozvoj vodních a ba០inatých rostlin 
a celé ᖐady ០ivoაichᛰ, vázaných na vodní prostᖐedí. Z celkové plochy bude 
pᖐedstavovat rekultivace lesnická 87,52 ha, zemᆰdᆰlská 19,86 ha, hydrická  
8,51 ha, ostatní 32,91 ha (z toho zatravnᆰní 28,55 ha). 
 
Svahy nad plaviᘐtᆰm Teplárny (17,00 ha)  

Jedná se o rekultivaci východní აásti lomu na svazích bývalého lomu 
Barbora III nad souაasným plaviᘐtᆰm Teplárny Trmice. Je zde navr០eno souvislé 
zalesnᆰní území s navázáním na pᛰvodní sousedící porosty. Pᖐedpokládá se 
zahájení rekultivaაních prací v roce 2009. Ukonაení rekultivaაních prací je 
plánováno  
na rok 2015. 
 
Sanace severních svahᛰ II – 60,45 ha 

Severní svahy II jsou situovány obdobnᆰ jako severní svahy I, a to nad 
technologickou komunikací, která toto území rozdᆰluje. Vzhledem k tomu, ០e  
území je velmi nestabilní, jeho rekultivaci bude mo០no realizovat a០ po provedení 
prací, které jeho stabilitu zabezpeაí. Vlastní rekultivaci bude tvoᖐit 58,11 ha 
lesnického a 2,34 ha zemᆰdᆰlského zpᛰsobu. 
 
 
Ostatní akce: 
 
Pᖐevedení vody z jezera Chabaᖐovice do ᖐeky Bíliny  
 Tento stavební objekt ᖐeᘐí pᖐevedení pᖐebyteაné vody z jezera 
Chabaᖐovice do ᖐeky Bíliny.Trasa tohoto propojení je v úseku 0,00 km (jezero 
Chabaᖐovice)  
do 0,83 km navr០ena jako trubní kanál DN 1200, úsek 0,83 km a០ 1,123 km (ᖐeka 
Bílina) bude realizován otevᖐeným korytem. 
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Opevnᆰní svahᛰ – protiabrazivní opatᖐení 
Ochrana bᖐehové linie proti vodní abrazi je navr០ena na základᆰ výpoაtᛰ 

úაinkᛰ vln na jednotlivé bᖐehy podle ჀSN 75 02 55. Opatᖐení se netýká pouze 
koneაné kóty bᖐehové linie (145,3 m n.m.), ale i postupné ochrany od kóty 132 m 
n.m., neboᙐ pᖐi pomalém zpᛰsobu napouᘐtᆰní vzniká reálné nebezpeაí prᛰbᆰ០né 
destrukce svahᛰ vodní abrazí. 

Princip prᛰbᆰ០né ochrany spoაívá v polo០ení geotextilie nebo kokosové 
roho០e na svahy vznikajícího jezera s následným hydroosevem. 

Trvalé opevnᆰní je zalo០eno na vybudování kamenné patky s dalᘐím 
pohozem svahu kamenivem. Dimenzování tohoto opevnᆰní pro jednotlivé svahy je 
uvedeno v pᖐísluᘐných აástech dokumentace. Mírnᆰ odliᘐný zpᛰsob byl zvolen 
pro ji០ní svahy, kde budou technická opatᖐení doplnᆰna prvky biologické ochrany 
(výsadba rákosu, vrb, olᘐí). V území urაeném pro rekreaაní vyu០ití jsou navr០eny 
pro tlumení úაinkᛰ vln tzv. rozra០eაe vln. 

Opevnᆰní severních a západních svahᛰ bude ve vybraných místech 
upraveno pro bezpeაný pᖐístup pᖐes toto opevnᆰní do vody (jemná frakce 
drceného kameniva). 
 
Sanace severních svahᛰ II – západní აást, stᖐední აást, východní აást 

Sanace vᘐech tᖐí აástí severních svahᛰ je nezbytná pro zabezpeაení jejich 
trvalé stability. 

Základem stabilitních ᖐeᘐení ve východní a západní აásti je vybudování 
drená០ního systému odvodnní tᆰchto svahᛰ, pᖐípadnᆰ vybudování stabilizaაní 
lavice u paty svahᛰ. Stᖐední აást bude realizována vybudováním pilotové stᆰny. 
 
Akumulace vody ve zbytkové jámᆰ 

Pro napouᘐtᆰní vody do jezera zbytkové jámy lomu Chabaᖐovice bude 
vyu០ívána voda z veᖐejné vodoteაe, která je ve smyslu horního zákona 
zpoplatᒀována. 
 
Propojovací objekt do staᖐin  

Kromᆰ vody vyu០ívané z veᖐejné vodoteაe bude vyu០ívána pro napouᘐtᆰní 
jezera i voda dᛰlní staᖐinová. Proto០e jezerní vody jsou oddᆰleny nepropustným 
tᆰsnᆰním od vod staᖐinových bude nutno vybudovat mezi tᆰmito systémy 
propojovací objekty. Ty budou vybaveny tak, aby  podle potᖐeby mohly být 
uzavᖐeny a tím tyto systémy opᆰt vzájemnᆰ oddᆰleny. 
 
Monitorování staᖐinových, napouᘐtᆰcích a jezerních vod 

Budoucí jezero lomu Chabaᖐovice bude s ohledem na geometrické 
parametry zbytkové jámy a kvality vod, kterými bude napouᘐtᆰno, velmi zranitelné 
pᖐi zabezpeაování trvalé potᖐebné kvality vody vhodné pro koupání. Proto bude 
nutno trvale sledovat vývoj kvality jak ve vlastních jezeru, tak na pᖐítocích, kterými 
bude napouᘐtᆰno (vაetnᆰ vod staᖐinových). 

S ohledem na nebezpeაí zatopení ᖐady stavebních objektᛰ zejména 
v mᆰstᆰ Trmice po ukonაení აerpání dᛰlních staᖐinových vod, je nutno prᛰbᆰ០nᆰ 
monitorovat vývoj hladin vody ve vrtech, zᖐizovaných v urაených místech 
v pᖐedpolí bývalého lomu. Na základᆰ výsledkᛰ monitoringu realizovat potᖐebná 
opatᖐení v souladu s provozním a manipulaაním ᖐádem jezera. 
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Geomechanický monitoring  

S ohledem na výᘐe uvedenou nestabilitu severních svahᛰ lomu, ale i na 
projevy dílაí nestability území výsypek, je tᖐeba provádᆰt na vybraných profilech 
geomechanické monitorování a na základᆰ jejich výsledkᛰ prᛰbᆰ០nᆰ provádᆰt 
potᖐebná opatᖐení.  
 
Sanace sedání výsypek a sanace zátrhᛰ 

S ohledem na úklon a zvodnᆰní podlo០ky výsypek, geomechanickou 
charakteristiku zakládaných skrývkových zemin i parametry tᆰlesa výsypky 
dochází k postupné konzolidaci výsypkových zemin a tím jejich nepravidelnému 
sedání. Zároveᒀ se prᛰbᆰ០nᆰ vytváᖐejí na výsypce zátrhy, které je nutno prᛰbᆰ០nᆰ 
sanovat tak, aby nedocházeno k vnikání vody do tᆰchto výsypek a následnému 
vytváᖐení dílაích skluzᛰ, které by mohly ohrozit jak realizovanou rekultivaci, tak 
stavby s rekultivací a revitalizací související. 
tab. ა. 3   Novᆰ zahajované rekultivace 2003-2012 [ha] 

ostatní
vა. park. celkem

Západní svahy 2004-15 8,5 0,8 9,3
Severní svahy 2004-15 24,3 5,7 29,9
Plochy pro rek.vyu០. 2005-16 28,6 19,6 9,4 57,6
Východní svahy 2004-16 3,5 20,4 9,6 33,6
Depo titaniაitých jílᛰ 2008-19 14,0 0,9 14,9
Uhelné depo 2005-16 5,3 5,8 11,1
Vnitᖐní výsypka II.et. 2004-15 19,9 87,5 8,5 32,9 148,8
Severní svahy II. 2006-17 2,3 58,1 60,5
Území nad plaviᘐtᆰm 2010-21 17,0 17,0
Jezero zbytk. jámy 2003-10 247,2 247,2
Celkem 54,3 254,7 255,7 65,1 629,8

vodnírealizace zemᆰdᆰl. lesnické

 
 
 
7.4.1.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 

 2013 do vyuhlení 
 

Zpracovaný harmonogram sanaაních a rekultivaაních prací na tomto lomu 
pᖐedpokládá, ០e v období po roce 2012 nebude nutno zahajovat ០ádnou novou 
akci. 
 
 
7.4.1.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost 

rekultivací v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 4   Ekonomická nároაnost v აasovém rozliᘐení 
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Západní svahy 9,3 2004 2015
Severní svahy I 29,9 2004 2015
Plochy pro rekreaაní vyu០ití                   57,6 2005 2016
Východní svahy                                      33,6 2004 2016
Depo titaniაitých jílᛰ 14,9 2008 2019
Uhelné depo                                         11,1 2005 2016
Vnitᖐní výsypka II. etapa                          148,8 2004 2015
Severní svahy II                                  60,5 2006 2017
Území nad plaviᘐtᆰm Teplárny 17,0 2010 2021
Jezero zbytk. jámy - napouᘐtᆰní 247,2 2003 2010
Pᖐeved. vody z jezera do Bíliny 2004 2015
Opevnᆰní bᖐehᛰ protiabraz. op. 2004 2006
Sanace sev. svahᛰ II - záp. აást 2003 2004
Sanace sev. svahᛰ II - vých. ა. 2003 2004
Sanace sev. svahᛰ II - stᖐední ა. 2004 2005
Propojovací objekt do staᖐin 2004 2008
Monitoring vod 2004 2015
Monitoring geomechanický 2003 2012
Sanace sedání výsyp. a zátrhᛰ 2003 2012
Sanace svahᛰ Rabenov 2005 2016
celkem 629,8

realizace od - do

1 418,719

výmᆰra 
[ha] náklady [Kა]

20,500
7,200

55,000
81,707

71,000
62,410

151,731
9,500

59,773
91,111
34,902

212,631

31,314
28,991

197,733
90,000

14,570
66,200
89,161
43,285
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tab. ა. 5   Bilance ploch rekultivací [ha]  
rekultivace zemᆰdᆰlská lesnická vodní ostatní celkem 
ukonაené do 2002 103,61 189,46 - 9,33 302,40 
rozpracované k 31.12.2002 11,46 437,11 1,61 58,29 508,47 
novᆰ zahajované 2003-12 54,33 254,68 255,68 65,10 629,79 
novᆰ zahajované po 2012 - - - -  
CELKEM 169,40 881,25 257,29 132,72 1440,66 
 
 
7.4.1.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 

 v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností 
 

Doporuაení, zde prezentovaná, navazují na kapitolu 7.5.1.3. a jsou v 
podstatᆰ nadstavbou - nad rámec prací vyplývajících jako povinnost dle horního 
zákona. Zejména se jedná o dopracování a upᖐesnᆰní revitalizaაních zámᆰrᛰ, ke 
kterým má sanace a rekultivace provádᆰná podle horního zákona vytváᖐet 
pᖐíznivé podmínky a pᖐedpoklady. 

Ⴠlenᆰní   revitalizaაních   akcí   je   provedeno   podle   pᖐílohy usnesení 
vlády ა. 272/2002. 
 
 
7.4.1.6.1 Opatᖐení schválená mezirezortní komisí 
 
Rekultivaაního charakteru  

 
Akce, které byly schváleny a dosud u nich neprobᆰhlo výbᆰrové ᖐízení na 

dodavatele: 
- Vnitᖐní výsypka – II. etapa 
- Opevnᆰní svahᛰ jezera – protiabrazivní opatᖐení 

 
Schválené akce s ukonაeným výbᆰrovým ᖐízením: 

- Severní svahy II – východ, sanace sesuvᛰ 
 
Revitalizaაního charakteru  
 

Do mezirezortní komise dosud nebyla pᖐedlo០ena ke schválení ០ádná akce 
tohoto charakteru.  
 
 
7.4.1.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 
Rekultivaაního charakteru 
Do mezirezortní komise budou pᖐedkládány tyto akce: 

- Západní svahy - rekultivace 
- Severní svahy I - rekultivace 
- Sanace severních svahᛰ – západní აást (akce havarijního charakteru) 
- Sanace severních svahᛰ – pod skládkou Spolchemie (akce havarijního 

charakteru) 
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- Východní svahy – rekultivace 
- Území pro rekreaაní vyu០ití – rekultivace 
- Pᖐevedení vody z jezera do ᖐeky Bíliny 
- Severní svahy II - rekultivace 
- Uhelné depo - rekultivace 
- Depo titaniაitých jílᛰ - rekultivace 
- Území nad plaviᘐtᆰm Teplárny - rekultivace 
- Svahy Rabenov – sanace a rekultivace 
- Akumulace vody ve zbytkové jámᆰ 
- Propojovací objekt do staᖐin 
- Monitoring vod 
- Monitoring geomechanický 
- Sanace sedání výsypek, sanace zátrhᛰ 

 
Revitalizaაního charakteru 
Do mezirezortní komise budou v logické návaznosti a ve vazbᆰ na pᖐísluᘐné 
sanaაní a rekultivaაní akce pᖐedkládány projekty na tyto akce (oznaაené 7.1 – 
7.29): 

- Veᖐejné komunikace I - VII 
- Úაelové komunikace A - I 
- Cyklostezky 1 - 8 
- Parkoviᘐtᆰ 1 - 4 (severozápadní აást území, území pro rekreaაní 

vyu០ití, území uhelného depa, území u obce Roudníky) 
- Komplexní odkanalizování pᖐedmᆰtného území (severozápadní, severní 

a východní აást) 
- Pᖐívod vody a elektrické energie pro technické zázemí sportovnᆰ 

rekreaაních aktivit (severozápadní აást území, území pro rekreaაní 
vyu០ití, území uhelného depa)  

- Stabilizace a odvodnᆰní zájmového území, potᖐebné zemní úpravy 
budou provedeny v rámci rekultivaაních prací. K tomu je vᘐak nezbytná 
vzájemná provázanost projektᛰ sanace a rekultivace s projekty 
revitalizace území a dodr០ení აasové posloupnosti akcí. 

 
 

II. a) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ lesních porostᛰ 
 

V rámci revitalizaაních akcí se nepᖐedpokládají významné zmᆰny v 
situování a výmᆰrách pozemkᛰ, urაených ve zpracované dokumentaci pro 
rekultivaci území jako lesní porosty. 

K urაité korekci, a to k mírnému sní០ení jejich plochy dojde v oblastech 
severních, západních a východních svahᛰ za úაelem rozᘐíᖐení ploch pro 
rozptýlenou rekreaci (trvalé trávní porosty), a tím posílení rekreaაní úაinnosti 
území (zajistí se jeᘐtᆰ v rámci rekultivace). 

V prostoru uhelného depa budou provedeny rovnᆰ០ urაité úpravy, jejich០ 
úაelem bude vytvoᖐit pᖐíznivé podmínky pro rekreaci, sport a jejich technické 
zázemí. 
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II. b) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ zemᆰdᆰlských pozemkᛰ  
 

Ani v této oblasti se nepᖐedpokládají ០ádné zásadní zmᆰny oproti 
schválené dokumentaci.  

Veᘐkeré plochy zemᆰdᆰlské rekultivace budou realizované ve formᆰ 
trvalých trávních porostᛰ. 
 
 

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

V rámci revitalizace území nebudou realizovány ០ádné dalᘐí úpravy a 
zmᆰny v této oblasti. Dokumentace zpracovaná ve smyslu horního zákona 
základní principy vedoucí ke zlepᘐení bilance vody v krajinᆰ respektuje.  
 
 

II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 
 

Jedním z pᖐedpokladᛰ posílení ekologické stability obnovované krajiny v 
území lomu Chabaᖐovice je mo០nost jeho doplnᆰní o nové prvky zakládané na 
rekultivovaných plochách. 

Pᖐi návrhu na doplnᆰní ÚSES jsme vycházeli z generelᛰ lokálních 
územních systémᛰ  ekologické stability, které hodnotí biogeografické jednotky ve 
funkაním vztahu k ᘐirᘐímu zájmovému území lomu Chabaᖐovice. Nové prvky  
lokálního ÚSES jsou navrhovány pᖐevá០nᆰ podél ji០ního bᖐehu budoucího jezera 
Chabaᖐovice.  

 
LBk 620 
 Tento  lokální biokoridor je navr០en k propojení biocentra na Zalu០anském 
potoce s biocentrem na protieutrofizaაní nádr០i  u jihozápadího bᖐehu budoucího 
jezera Chabaᖐovice. 
 
LBc Jezero Chabaᖐovice 
 Toto lokální biocentrum bude realizováno v prostoru  protieutrofizaაní  
nádr០e, která je vybudována tak, aby  umo០ᒀovala  rozvoj vegetace, a tím 
souაasnᆰ  vytváᖐela podmínky pro rozvoj mnoha druhᛰ vodních organismᛰ.   
 Pᖐed zalo០ením dᖐevinného porostu bude vhodné víceleté pᆰstování 
pravidelnᆰ koseného travního porostu pro vznik pᛰdní vrstvy, úpravu hydrických 
pomᆰrᛰ, omezení eroze a budoucí ruderalizace a pod. Novᆰ zalo០ené luაní partie 
bude nutno kosit dvakrát roაnᆰ do zapojení drnu. Teprve po zapojení drnu bude 
provedena výsadba dᖐevin a následná pᆰstební péაe. Pozornost bude vᆰnována i 
dalᘐímu vývoji  bylinného patra s cílem omezení jeho ruderalizace. V dalᘐí fázi 
bude podrost doplnᆰn vhodnými druhy keᖐᛰ. 
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LBk 644 
 Tento  lokální biokoridor spojuje  biocentra podél ji០ního bᖐehu jezera. Je 
navr០en na plochách budoucí lesnické výsadby realizované v rámci rekultivaაní 
akce Vnitᖐní výsypka II. etapa. V souაasné dobᆰ jsou v trase budoucího 
biokoridou ruderální bylinné porosty. Pro zalo០ení biokoridoru je nutná výsadba a 
postupná výchova pásu rᛰznovᆰkého porostu pᖐirozené dᖐevinné skladby. Pᖐed 
zalo០ením dᖐevinného porostu bude nutné víceleté pᆰstování pravidelnᆰ 
koseného travního porostu pro vznik pᛰdní vrstvy, úpravu hydrických pomᆰrᛰ, 
omezení eroze a budoucí ruderalizace. Novᆰ zalo០ené luაní partie kosit dvakrát 
roაnᆰ do zapojení drnu. Po zapojení drnu bude provedena výsadba dᖐevin, její 
zajiᘐtᆰní a následná výchova.  
 
LBc Vnitᖐní výsypka 

Lokální biocentrum je navr០eno na biokoridoru 644 jako lesní spoleაenstvo 
na svahu s ji០ní expozicí 
 
LBc Barbora  
 Lokální biocentrum lesního charakteru je navr០ené na ploᘐe deponie 
titaniაitých jílᛰ. 
 
LBc  a LBk na ័ichlické výsypce 
V severozápadní აásti ័ichlické výsypky je navr០eno lokální biocentrum, 
propojené lokálními biokoridory s biocentry Vᆰᘐᙐanský vrch, Hardiᘐtᆰ, Jedlovina a 
Rovný. Je navrhováno na výmᆰᖐe cca 6 ha s doporuაením výsadby vᘐech dᖐevin 
vyskytujících se v pᖐísluᘐném pásmu   s pᖐevahou lipohabrových doubrav a 
nᆰkolika ploch luაních spoleაenstev.  
 
 

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

 
7.1 Plochy pro rekreaაní vyu០ití 

 
Dominantní აást urაená pro vyu០ití volného აasu je území pᖐiléhající 

k jezeru v severovýchodní აásti dobývacího prostoru. V tomto území bude 
soustᖐedᆰna pᖐevá០ná აást rekreaაních aktivit.  

Plochy zde urაené pro rekreaაní vyu០ití pᖐedstavují témᆰᖐ 58 ha. Zpᛰsob 
jejich sanace a rekultivace ve smyslu horního zákona je uveden v kapitole 7.5.1.3. 

V rámci dalᘐích aktivit doporuაujeme rozdᆰlit toto území na tᖐi segmenty 
(ploᘐiny) o rozdílných nadmoᖐských výᘐkách, které budou od sebe oddᆰleny 
zalesnᆰnými svahy. Nejni០ᘐí აást – v tᆰsném kontaktu s jezerem o výmᆰᖐe  
cca 7,7 ha by mᆰla být vyu០ívána pro slunᆰní, zároveᒀ jako vstup na upravené 
koupaliᘐtᆰ. Výmᆰra tohoto koupaliᘐtᆰ, které bude vytvoᖐeno v zátoce, oddᆰlené od 
vlastního jezera ochrannou hrází vybudovanou v rámci vodohospodáᖐské აásti, 
pᖐedstavuje cca 8 ha. Plochy pro slunᆰní budou upraveny v ᘐíᖐce cca 50 m jako 
písაitá plá០, zbytek plochy bude zatravnᆰn. Koupaliᘐtᆰ bude pᖐed vzdutím hladiny 
vody na koneაnou úroveᒀ vysypáno hrubým pískem s oblázky, písაitá plá០ bude 
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pᖐesahovat i do pᖐilehlé vodou zatopené აásti. Ochranná hráz (rozra០eაe vln) 
v celkové délce 450 m bude uprostᖐed pᖐeruᘐena tak, aby umo០ᒀovala აásteაnou 
výmᆰnu vody mezi zátokou a vlastním jezerem. V této აásti bude dno vysypáno 
hrubým kamenivem s cílem omezit splachy písku ze zátoky (koupaliᘐtᆰ) do 
hluboké აásti jezera. 

Stᖐední segment o výmᆰᖐe cca 9,2 ha bude urაen pro vybudování 
sportovního areálu. Pᖐedpokládáme vytvoᖐení soustavy hᖐiᘐᙐ pro rᛰzné sporty 
(volejbal, plá០ový volejbal, koᘐíková, tenis, minigolf, pᖐípadnᆰ dalᘐí sporty). 
Souაástí budou i dᆰtská hᖐiᘐtᆰ a dalᘐí atrakce pro dᆰti. Jednotlivé bloky sportoviᘐᙐ 
budou od sebe oddᆰleny pásy zelenᆰ (lesní rekultivace). Souაástí této soustavy 
bude i komplex sociálních zaᖐízení se sprchami a WC.  

Tᖐetí segment (nejvyᘐᘐí ploᘐina) bude urაen pro technické zázemí. Zde by 
mᆰla být vybudována stravovací zaᖐízení, ubytovací kapacity, pᖐípadnᆰ hotel, 
campingový tábor, parkoviᘐtᆰ automobilᛰ, vyústᆰny pᖐíjezdové komunikace, 
cyklostezky. Plocha tohoto segmentu 10,6 ha dává dostatek prostoru pro 
podnikatelské aktivity. Na tomto území budou provedeny terénní úpravy tak, aby 
umo០nily výstavbu výᘐe uvedených zámᆰrᛰ. Území bude odkanalizováno, na 
okraj zájmového území bude pᖐivedena voda a elektrická energie. Bude propojeno 
s centrálnᆰ vedenou (prostorem okolí jezera) komunikací s napojením na veᖐejnou 
komunikací Ústí n.L. – Chabaᖐovice. Na této ploᘐinᆰ bude vybudováno centrální 
parkoviᘐtᆰ pro cca 900 automobilᛰ (cca 3 ha).  Odkanalizování je navr០eno na 
jiném místᆰ této studie – jako centrální.  

 Území urაené pro rekreaci bude s výjimkou ji០ní აásti (jezero) obklopeno 
plochami lesnické rekultivace (souvislé lesní porosty kombinované lesoparkem) – 
koncipované jako oddychová zóna (pᖐedstavuje celkem cca 19 ha). 

Konkrétní rozvr០ení vyu០ití jednotlivých ploch bude ji០ pᖐedmᆰtem vlastních 
podnikatelských aktivit. Doporuაujeme, aby návaznᆰ na tuto studii bylo 
zpracováno architektonické ᖐeᘐení území, s tím, ០e pᖐi konkrétním vyu០ívání 
jednotlivých ploch bude dodr០ován schválený princip. Mᆰlo by ᖐeᘐit i ní០e uvedené 
sportovnᆰ rekreaაní území v jihovýchodní აásti jezera a území východních svahᛰ, 
které tyto dvᆰ plochy spojuje. 
 
 
7.2 Rekreaაní území – východ (uhelné depo, depo  titaniაitých jílᛰ) 

 
V rámci aktivit vyplývajících z usnesení vlády ჀR ა. 272/2002 

pᖐedpokládáme rovnᆰ០ toto území upravit pro rekreaაní a sportovní აinnost 
s výrazným preferování vodních sportᛰ.  

Pᖐirozenᆰ vzniklý záliv v jihovýchodní აásti jezera, chránᆰný pᖐed vlnobitím, 
bude vhodným místem pro kotviᘐtᆰ lodí (plachetnice, pramice, sportovní lodᆰ). 
V navazující bᖐehové აásti doporuაujeme vybudovat technické zázemí pro tyto 
aktivity (lodᆰnice, opravny a úschovny lodí atd). Plocha tohoto území pᖐedstavuje 
cca 7,7 ha. Do tᆰchto míst bude pᖐivedena i komunikace umo០ᒀující pᖐíjezd 
vozidel jak z Trmic, tak i pozdᆰji z dálnice D 8. U pᖐíjezdní komunikace 
doporuაujeme vybudovat dostateაnᆰ dimenzovaného parkoviᘐtᆰ (cca 300 aut). 

Území doporuაujeme odkanalizovat a na okraj zájmového území pᖐivézt 
vodu a elektrickou energii. 
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Rovnᆰ០ pᖐedpokládáme, ០e v prostoru pᖐiléhajícímu k jezeru budou 
vybudována nᆰkterá sportoviᘐtᆰ (napᖐ. volejbal, tenis, plá០ový volejbal), 
stravovací a ubytovací kapacity, sociální zaᖐízení. V tomto prostoru by mᆰla být 
zᖐízena i malá plá០. Koupání bude vᘐak, vzhledem k hloubce jezera v této აásti, 
urაeno pouze pro plavce. Vstup do vody bude pᖐes k tomu upravené opevnᆰní 
bᖐehové linie.  
 
7.3 Technické zázemí - severozápad 
 

V severozápadní აásti, kde budou pᖐijí០dᆰt návᘐtᆰvníci ze smᆰru od Teplic, 
by kromᆰ parkoviᘐtᆰ automobilᛰ mᆰly být vybudovány objekty pro obაerstvení 
vაetnᆰ sociálního zaᖐízení. V rámci revitalizace by mᆰl být zabezpeაen pᖐívod 
vody, elektrické energie a území odkanalizováno.  
 
 
7.4 Parkoviᘐtᆰ Roudníky 

 
Toto parkoviᘐtᆰ s kapacitou cca 150 míst pᖐedpokládáme vybudovat na 

pᖐíjezdu do zájmového území na okraji obce Roudníky. 
 
 
7.5 Vyhlídková vᆰ០ - výsypka 
 

Doporuაujeme v rámci revitalizace vybudovat na vhodném území výsypek 
jednoduchou rozhlednu (vyhlídkovou vᆰ០), která umo០ní i pᖐi vzrᛰstu dᖐevin 
v rekultivovaném území rozhled po atraktivním okolí (revitalizované území lomu 
Chabaᖐovice s jezerem zbytkové jámy, pohled na Ⴠeské Stᖐedohoᖐí, Kruᘐné hory, 
mᆰsto Ústí n.L a dalᘐí). 
 
 
Cyklostezky 
 

Sportovnᆰ rekreaაní poslání budou mít komunikace zᖐízené jako 
cyklostezky (resp. jako trasy pro pᆰᘐí turistiku). Ty budou vybudovány jako 
travnaté po velké აásti obvodu jezera (nad bᖐehovou linií), a to úpravou 
technologických komunikací, které budou vyu០ívány pᖐi výstavbᆰ opevnᆰní 
bᖐehové linie. Dalᘐí cyklostezky budou zᖐízeny v prostoru výsypek. Jejich úაelem 
bude spojit zajímavá místa s jezerem, umo០nit propojení stávajících cyklotras 
budovaných svazem აeských turistᛰ pᖐes zájmové území lomu, umo០nit návᘐtᆰvu 
území na vyvýᘐeninách Ⴠeského Stᖐedohoᖐí se zajímavými pohledy po ᘐirokém 
okolí. Pᖐedpokládáme, ០e na trasách cyklostezek budou vybudována odpoაívadla 
s laviაkami a pᖐístᖐeᘐky pᖐed nepohodou, orientaაní a informaაní tabule (mimo 
jiné i o obcích, které v dᛰsledku tᆰ០by zanikly). Cyklostezky budou zᖐízeny jako 
praᘐné (asfaltové provedení bude ji០ pᖐedmᆰtem podnikatelských aktivit), 3 m 
ᘐiroké komunikace tak, aby umo០nily bezproblémový provoz nejen pro cyklisty, 
ale i pro pᆰᘐí návᘐtᆰvníky. 
 
Napojení na základní systém cyklotras ჀR: 
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Trasa ა. 3009 (Velemín – Ⴠerná louka)  

Napojit se na tuto trasu lze v obcích Habᖐí, Suché, Roudníky, Chabaᖐovice 
u ocelárny.  
 
Trasa ა. 3020 Teplice (kruᘐnohorské divadlo) – Suché.  

Napojení je mo០né v obci Suché. 
 
Identifikace jednotlivých cyklostezek 
 
7.6 Cyklostezka 1 

 
Povede po severním, západním a აásteაnᆰ ji០ním bᖐehu jezera. Její délka 

bude 3,590 km. 
 
 
7.7 Cyklostezka 2 

 
Bude vybudována v délce 1,020 km po východním bᖐehu jezera. 

 
 
7.8 Cyklostezka 3 
 

Povede z parkoviᘐtᆰ v severozápadní აásti zájmového území k jezeru 
Chabaᖐovice. Její délka bude 0,670 km. 
 
 
7.9 Cyklostezka 4 

 
Bude propojovat veᖐejnou komunikaci III s úაelovou komunikací E v délce 

0,260 km. 
 
 
7.10 Cyklostezka 5 
 

Povede od nádr០e Roudníky do obce Habᖐí pᖐes Lochoაickou výsypku. Její 
délka bude 2,260 km. 
  
 
7.11 Cyklostezka 6  

 
Spojí obec Habᖐí s Trmicemi pᖐes výsypku v délce 2,240 km. 

 
 
7.12 Cyklostezka 7 

 
Jedná se o spojku mezi komunikací IV (nad obcí Suché) a komunikací 

Suché –აtyᖐproudová komunikace ᖀehlovice - Teplice.  
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7.13 Cyklostezka 8 

 
Povede z Habᖐí na vrchol kopce Rovný (Rabenov) v délce 2,100 km. 

 
 
 
 
Vyu០ití vodní plochy  

 
Pᖐedpokládá se, ០e jezero zbytkové jámy bude po napuᘐtᆰní vodou 

vᘐestrannᆰ vyu០íváno, a to pᖐedevᘐím pro koupání, vodní sporty, sportovní 
rybaᖐení, pᖐípadnᆰ dalᘐí aktivity. Svoji významnou roli bude vᘐak sehrávat i 
v oblasti ekologické a estetické.  

Rozhodující pro mo០nost vyu០ití vᘐech aktivit bude výsledná kvalita vody 
v jezeru. Vzhledem k tomu, ០e toto jezero nemá pᖐíznivé parametry (relativnᆰ malá 
hloubka, pomᆰrnᆰ znaაný pᖐísun ០ivin z vodoteაí i okolních ploch a dalᘐí) bude 
nutno velmi citlivᆰ reagovat na jakékoliv zmᆰny kvality vody a pᖐijímat pro její 
zlepᘐení operativnᆰ nezbytná opatᖐení. Proto mimo jiné navrhujeme odvést 
veᘐkeré splaᘐkové vody mimo jezero vybudováním ji០ v pᖐedstihu kanalizaაního 
systému. Rovnᆰ០ nedoporuაujeme provoz motorových აlunᛰ a dalᘐích lodí se 
spalovacími motory. Výjimku by mohly tvoᖐit rekreaაní „parníky„ s pᖐísnᆰ 
ekologickým pohonem. Jejich stanoviᘐtᆰ doporuაujeme zᖐídit v prostoru 
jihovýchodního zálivu jezera. Doporuაujeme, aby západní, severní a აásteაnᆰ 
východní svahy, a to plochy bezprostᖐednᆰ se pᖐimykající jezeru, byly vyu០ívány 
pro rozptýlenou rekreaci (koupání, slunᆰní). Tento zámᆰr byl uveden ve 
schválené projektové dokumentaci, v této აásti doporuაujeme jeho ploᘐné 
rozᘐíᖐení. Vzhledem k tomu, ០e oproti stávající dokumentaci navrhujeme vyu០ití 
technologické komunikace podél jezera (vyu០ívané pro výstavbu opevnᆰní) jako 
cyklostezky a cesty pro pᆰᘐí, budou zatravnᆰné palouky od tᆰchto cest v urაených 
úsecích odclonᆰny pruhem lesních porostᛰ. 
 
Doprava po jezeru 

 
Pᖐedpokládáme, ០e pᖐemísᙐování návᘐtᆰvníkᛰ v tomto zájmovém území 

bude umo០nᆰno i lodní dopravou. Tento dopravní prostᖐedek by vᘐak mᆰl 
splᒀovat veᘐkeré ekologické podmínky vzhledem k tomu, ០e jezero bude pomᆰrnᆰ 
náchylné (s ohledem na jeho parametry) na ohro០ování kvality vody. 

Základní stanoviᘐtᆰ tᆰchto dopravních prostᖐedkᛰ by mᆰlo být 
v jihovýchodní აásti jezera, dalᘐí pᖐístavy by mᆰly umo០nit jednak dopravu do 
rekreaაního území, do prostoru severozápadní აásti (pᖐíjezd od Teplic) a do 
prostoru pᖐilehlého k obci Roudníky. 

Vlastní pᖐístaviᘐtᆰ navá០e na opevnᆰní bᖐehové linie jezera technickými 
prostᖐedky a bude provedeno jako pᖐístavní molo. 
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II. g) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ 
orientovaných území 

 
K tomuto úაelu je doporuაeno území vnitᖐní výsypky. Rekultivace této აásti 

území je zamᆰᖐena pᖐedevᘐím jako klidová zóna pro plnᆰní pᖐírodních a 
ekologických funkcí a toto poslání by nemᆰlo být dalᘐími aktivitami naruᘐováno. 
Je to dáno mimo jiné i tím, ០e území vnitᖐních výsypek organicky navazuje na 
svahy Ⴠeského Stᖐedohoᖐí (vrch Rabenov), co០ bude zvᆰtᘐovat souvislý prostor 
pro neruᘐený pohyb lesní zvᆰᖐe a vhodný pᖐístup k jezerní vodᆰ (v této აásti 
nepoაítáme s rekreaაními aktivitami, i trasy cyklostezek vedené na po bᖐehu 
jezera se tomuto území vyhýbají). 

Souაástí vnitᖐní výsypky je ji០ vybudovaná tzv. protieutrofizaაní nádr០, která 
bude slou០it jako biologická აistírna vod, pᖐitékajících Modlanským potokem a vod 
pᖐitékajících z výsypek pᖐed jejich vstupem do jezera. 

Zároveᒀ by mᆰla plnit ekologické i krajinnᆰ estetické funkce v krajinᆰ. 
Souაástí plochy vnitᖐní výsypka II je i území, které bylo vyაlenᆰno jako 

sukcesní plocha. To by mimo jiné mᆰlo být vyu០íváno pro výzkum sukcesních 
pochodᛰ.  

Vᘐechny tyto zámᆰry budou realizovány v rámci rekultivaაních akcí. 
V rámci revitalizace nejsou kladeny dalᘐí po០adavky.  
 
 

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

 
V pᖐedmᆰtném území doporuაujeme výstavbu pouze úაelovou, podporující 

cestovní ruch, rekreaci, koupání, slunᆰní, sportovní aktivity a aktivity související. 
Pᖐedpokládáme, ០e v rámci revitalizaაního programu budou na pᖐísluᘐných 

plochách provedeny nezbytné zemní práce, území bude stabilizováno z hlediska 
geomechaniky, odvodnᆰno, odkanalizováno a do urაeného uzlového místa bude 
pᖐivedena voda a elektrická energie.   

Jako souაást tᆰchto aktivit by mᆰlo být zájmové území napojeno na 
komunikaაní síᙐ s vybudováním kapacitních parkoviᘐᙐ. 

Takovými místy by mᆰla být pᖐedevᘐím území v severovýchodní აásti 
(plochy pro rekreaაní vyu០ití), navíc území v severozápadním cípu zbytkové jámy, 
kde by rovnᆰ០ mᆰlo být zᖐízeno parkoviᘐtᆰ a pᖐipraveny plochy pro technické 
zázemí návᘐtᆰvníkᛰ (stravovací zaᖐízení, rychlé obაerstvení, sociální zaᖐízení, 
pᖐípadnᆰ sportoviᘐtᆰ). Vyაlenᆰná plocha pro toto technické zázemí pᖐedstavuje 
cca 0,75 ha, plocha pro parkoviᘐtᆰ 1 ha (300 parkovacích míst). 

Doporuაujeme vybudování parkoviᘐtᆰ pro osobní automobily i pod obcí 
Roudníky.      

Výstavbu technického zázemí pro rekreaci a sport ( ubytovací a stravovací 
kapacity, sociální zaᖐízení, posilovny, sprchy, sauny, hotely) doporuაujeme vᘐak 
soustᖐedit pᖐedevᘐím do severovýchodní აásti pᖐiléhající k jezeru.  

V jihovýchodní აásti území (pᖐíjezd z dálnice D 8) doporuაujeme situovat 
technické zázemí se zamᆰᖐením pᖐedevᘐím na vodní sporty (lodᆰnice, opravny 
lodí, klubovny). Samozᖐejmostí by mᆰlo být i vybudování stravovacích kapacit, 
pᖐípadnᆰ ubytovacích kapacit vაetnᆰ sociálních zaᖐízení. V této აásti by nemᆰla 
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chybᆰt ani sportoviᘐtᆰ (napᖐ. volejbal, plá០ový volejbal) a აást území s mo០ností 
snadného pᖐístupu k vodᆰ (koupání). 

V jihozápadní აásti území, která bezprostᖐednᆰ navazuje na obec Roudníky 
pᖐedpokládáme vybudovat parkoviᘐtᆰ o kapacitᆰ 150 míst s tím, ០e technické 
zázemí pro návᘐtᆰvníky bude pᖐedevᘐím záviset na podnikavosti obაanᛰ této 
obce. V ní by rovnᆰ០ mohly vzniknout aktivity podporující péაi o krajinu (trvalé 
trávní porosty na rekultivovaných plochách v dobývacím prostoru, oᘐetᖐování 
krajinné zelenᆰ v prostoru mezi obcemi Roudníky a Chabaᖐovice, golfové hᖐiᘐtᆰ 
východnᆰ od Chabaᖐovic). Zároveᒀ by mohly slou០it jako základ pro rozvoj 
agroturistiky, soustᖐedᆰné nejen na okolí jezera, ale i na území související (აást 
Ⴠeského Stᖐedohoᖐí, Modlany, Srbice, pᖐípadnᆰ dalᘐí plochy tohoto území). 

Doporuაujeme, aby plochy severních svahᛰ pᖐilehlé k jezeru (pod 
komunikací) rovnᆰ០ tak východních svahᛰ byly po stabilizaci území potenciálním 
základem pro výstavbu rekreaაních objektᛰ. V rámci sananაních a rekultivaაních 
opatᖐení vᘐak budou zalesnᆰny, a to pᖐedevᘐím z dᛰvodu zabezpeაení jejich 
nezbytné geotechnické stability a ochrany proti erozi svahᛰ. 

Oba tyto prostory budou snadno komunikaაnᆰ pᖐístupné a odkanalizovány 
. 

Plocha urაená pro výstavbu v severní აásti lomu pᖐedstavuje cca 18 ha, ve 
východní აásti cca 14 ha. 

Jak ji០ bylo uvedeno jedním ze zásadních problémᛰ optimálního fungování 
komplexního vyu០ívání jezera a jeho okolí bude trvalé zabezpeაování potᖐebné 
kvality vody v jezeru. Proto jako jedno ze zásadních opatᖐení doporuაujeme 
realizovat v pᖐedstihu v místech, kde je plánováno vyu០ívání okolí jezera pro 
lidské aktivity, vybudování kanalizaაního systému. Jedná se pᖐedevᘐím o území 
v severovýchodní a jihovýchodní აásti území, kde budou soustᖐedᆰny sportovnᆰ 
rekreaაní aktivity, ale i o svahové აásti na severní a východní stranᆰ, kde se 
pᖐedpokládá výstavba, pᖐedevᘐím pro individuální rekreaci. Odkanalizovat bude 
také nutno technické zázemí budované v severozápadní აásti pᖐilehlé k jezeru 
(pᖐíjezd od Teplic). Pᖐedpokládáme, ០e kanalizaაní systém bude mít dvᆰ vᆰtve. 
První povede ze severozápadní აásti území severními svahy, pᖐes území pro 
rekreaci do ័dírnického potoka. Druhá vᆰtev východními svahy prostorem 
uhelného depa gravitaაnᆰ a០ do ᖐeky Bíliny. 

Vybudování tohoto systému v pᖐedstihu (alespoᒀ páteᖐních აástí) ji០ pᖐi 
provádᆰní zemních prací spolu s odvodᒀovacím systémem mᛰ០e do budoucna 
znamenat výrazné úspory finanაních prostᖐedkᛰ. 
 
 
7.14 Centrální kanalizace 
 

Doporuაujeme, aby plochy severních a východních svahᛰ pᖐilehlé k jezeru, 
byly po stabilizaci území potencionálním základem pro výstavbu rekreaაních 
objektᛰ. 

V rámci sanaაních a rekultivaაních opatᖐení vᘐak budou zalesnᆰny, a to 
právᆰ z dᛰvodu zabezpeაení jejich nezbytné geotechnické stability a ochrany proti 
erozi.  

Plocha urაená pro výstavbu v severní აásti lomu pᖐedstavuje cca 18 ha, ve 
východní აásti 14 ha. 
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Doporuაujeme v rámci revitalizaაních opatᖐení vybudovat tímto územím 
v pᖐedstihu pᖐed výstavbou tᆰchto rekreaაních objektᛰ centrální kanalizaci ve 
dvou vᆰtvích. První povede severními svahy a bude vyústᆰna do ័dírnického 
potoka. Druhá vᆰtev povede východními svahy se zaústᆰním do ᖐeky Bíliny. Jejich 
celková délka bude 5,290 km. 

Bylo by vhodné tento kanalizaაní systém budovat ji០ pᖐi realizaci odvodnᆰní 
v rámci stavby Severní svahy I. 
 
 
 
 
 
 
Systém komunikací 
 

Komunikaაní systém navrhujeme rozdᆰlit významovᆰ na tᖐi აásti a to: 
 
• komunikace veᖐejné 
• komunikace úაelové 
• cyklostezky (jsou uvedeny v აásti Území pro vyu០ití volného აasu) 

 
Komunikace charakteru veᖐejné by mᆰly mít parametry komunikací III. tᖐídy 

s ០iviაným povrchem. Jejich úაelem bude pᖐedevᘐím nahradit komunikaაní 
spojení, která byla pᖐeruᘐena dᛰlní აinností. Za tyto zruᘐené komunikace byly sice 
vybudovány náhradní, ty vᘐak vzdálenost mezi pᖐísluᘐnými obcemi podstatnᆰ 
prodlou០ily.  

Dᛰlní აinností byla zruᘐena tato komunikaაní spojení: 
 
• Trmice - Tuchomyᘐl - Otovice – Roudníky 
• Chabaᖐovice - Vyklice- Otovice- Lochoაice - Habᖐí 
• Suché - Lochoაice 
• Suché - Habᖐí. 
 
Propojení mᆰsta Trmice s obcí Roudníky, které je i souაástí územního 

plánu VÚC bude provedeno ve dvou etapách. Definitivní trasou bude komunikace 
oznaაená jako III, pᖐechodnou kombinace აástí tras II, a I s napojením v Trmicích 
na Edisonovu ulici. Napojením v definitivní podobᆰ bude výjezd z dálnice D 8. 
Dᛰvodem etapizace je jednak blokace აásti trasy této komunikace pro práce 
související s plavením popelovin z Teplárny Trmice, a to cca do roku 2008, 
pᖐedevᘐím vᘐak dosud málo konzolidovaná vnitᖐní výsypka lomu, po které bude 
velká აást této komunikace vedena. 
 
Novᆰ navr០ené kumunikace : 
  
7.15 Veᖐejná komunikace I  
 

Povede na trase Zalu០any – jezero – Pᖐedlice. Její délka bude 4,730 km. 
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7.16 Veᖐejná komunikace II 
 

Bude spojovat Pᖐedlice s Trmicemi v délce 1,570 km. 
 
 

7.17 Veᖐejná komunikace III 
 

Propojí Roudníky a Trmice. Její délka bude 4, 960 km. 
 
 
 
 
 
7.18 Veᖐejná komunikace IV 
 

Propojí veᖐejné komunikace I a III pᖐes západní svahy jezera  
v délce 1,320 km. 
 
 
7.19 Veᖐejná komunikace V 
 

Povede z Roudníkᛰ do obce Suché. Její délka bude 2,630 km. 
 
 
7.20 Veᖐejná komunikace VI 

 
Bude spojovat Trmice s jezerem v délce 1,090 km. 

 
 
7.21 Veᖐejná komunikace VII 

 
Spojí Habᖐí a Suché. Délka 2,010 km.   

 
Komunikace úაelové budou zᖐízeny jednak v ji០ní აásti území pro umo០nᆰní 

pᖐístupu mechanizace k zemᆰdᆰlským plochám (trvalé trávní porosty), které bude 
nutno trvale oᘐetᖐovat buჰ seაením nebo spásáním dobytkem. Tyto komunikace 
budou vybudovány jako zpevnᆰné ᘐtᆰrkové vozovky.  

Úაelovou komunikaci doporuაujeme rovnᆰ០ zᖐídit na východních svazích 
lomu. Ta by mᆰla slou០it jako jednosmᆰrná - pᖐíjezdová a აásteაnᆰ pro parkování 
vozidel pᖐi návᘐtᆰvᆰ nebo pobytu v uva០ovaných rekreaაních objektech. Doაasnᆰ 
ji bude mo០no vyu០ívat jako cyklostezky.  

Dalᘐími úაelovými komunikacemi budou napᖐ.: odboაka k lodᆰnici, pᖐístup 
z Nových Vyklic k jezeru, pᖐístup k jezeru v severozápadní აásti, spojka na 
komunikaci po svazích Roudníky, spojka na silnici Modlany – Chabaᖐovice.  
 
 
7.22 Úაelová komunikace A 
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Bude tvoᖐit spojku mezi komunikacemi I a III po východních svazích. Její 

délka bude 1,410 km. 
 
 
7.23 Úაelová komunikace B 
 

Jedná se o odboაku z úაelové komunikace A k jezeru s délkou 0,2 km.  
 
 

7.24 Úაelová komunikace C 
 

Bude zabezpeაovat pᖐístup do lodᆰnice ve východní აásti jezera. Délka 
0,480 km. 
 
7.25 Úაelová komunikace D 
 

Umo០ní pᖐístup na pozemky ve stᖐední აásti ji០ní strany jezera. Její délka 
bude 0,8 km. 
 
7.26 Úაelová komunikace E 
 

Umo០ní pᖐístup na pozemky v západní აásti ji០ní strany jezera. Délka 
1,140 km. 
 
 
7.27 Úაelová komunikace F 
 

Tvoᖐí mezi veᖐejnými komunikacemi I a IV pᖐes lesopark v délce 0,760 km. 
 
 
7.28 Úაelová komunikace G 
 

Propojuje komunikaci I s jezerem. Její délka bude 0,340 km. 
 
 

7.29 Úაelová komunikace H 
 

Umo០ní spojení mezi Novými Vyklicemi a jezerem. 
 
 
7.4.1.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 

 v území navazujícím na báᒀskou აinnost 
  
7.4.1.7.1 Opatᖐení schválená mezirezortní komisí 
 

Do mezirezortní komise nebyla dosud pᖐedlo០ena ke schválení ០ádná akce 
výᘐe uvedeného charakteru. 
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7.4.1.7.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

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

Rozvoj lomu Chabaᖐovice vyvolal v 70 tých letech minulého století nutnost 
zásadních zmᆰn ve vodohospodáᖐské soustavᆰ zájmového území (v ᘐirokém 
pᖐedpolí lomu). Tím pᛰvodnᆰ protékaly tyto potoky: Lochoაický, Modlanský, 
Zalu០anský a ័dírnický. 

Pro ochranu lomu bylo nutno vybudovat novou vodohospodáᖐskou 
soustavu, kterou tvoᖐí Modlanská nádr០, nádr០ Kateᖐina a centrální pᖐelo០ky 
potokᛰ (CPP). První z nich propojuje nádr០ Modlany s nádr០í Kateᖐina (CPP I). 
Voda z nádr០e Kateᖐina je odvádᆰna CPP II do mᆰsta Chabaᖐovice, kde se 
spojuje s Telnickým a ័dírnickým potokem a dále pokraაuje jako CPP III smᆰrem 
do ᖐeky Bíliny. Tato pᖐelo០ka mᆰla umo០nit pᖐi pᖐedpokládaném rozvoji lomu do 
vyuhlení úplný pᖐevod ័dírnického potoka mimo dobývací prostor. 

Koryta bývalých potokᛰ ( s výjimkou Lochoაického) zᛰstala zachována a០ 
na hranice dobývacího prostoru. Koryto ័dírnického potoka vzhledem 
k pᖐedაasnému ukonაení tᆰ០by zᛰstalo prakticky zachováno celé. 
 
 
7.30 Revitalizace Modlanského potoka 
 

Modlanský potok, který protéká stejnojmennou nádr០í, dále teაe ve velmi 
omezeném mno០ství – ( hygienický prᛰtok - 10 l/s) pᖐes obce Modlany a Roudníky 
do v této obci vybudované nádr០e. Voda je odtud აerpána do pᖐelo០ky 
Lochoაického potoka, kterou se vrací zpᆰt do Modlanské nádr០e.  

Prᛰᖐez koryta potoka je na pomᆰrnᆰ velké აásti toku témᆰᖐ 
lichobᆰ០níkového tvaru, na dnᆰ opevnᆰný betonovými ០labovkami a na bᖐezích 
betonovými deskami. 

V rámci sanaაních a rekultivaაních prací se pᖐedpokládá, ០e po 
zabezpeაení აiᘐtᆰní komunálních vod v obci Roudníky (bude napojena na აistiაku 
v Modlanech) se აerpání vody v Roudníkách zruᘐí (აerpací stanice bude vᘐak 
zachována jako havarijní rezerva) a Modlanský potok se napojí na odvodᒀovací 
systém lomu Chabaᖐovice, jeho០ souაástí je protieutrofizaაní nádr០ (cca 8 ha), 
ve které se voda doაistí a následnᆰ bude odtékat do jezera zbytkové jámy tohoto 
lomu. 

U tohoto potoka by bylo vhodné provést jeho revitalizaci pᖐedevᘐím s cílem 
obnovy nebo posílení ekologické funkce vodního toku a kvality vody.  

Revitalizace Modlanského potoka bude spoაívat pᖐedevᘐím v realizaci 
biologických i technických (stavebních) prvkᛰ. 

Biologické revitalizaაní prvky napomohou doplnit, resp. nahradit stávající 
bᖐehový porost. Stromový bᖐehový porost  bude v tomto pᖐípadᆰ plnit i funkci 
opevᒀovacího prvku pro stabilizaci koryta toku, zároveᒀ bude posilovat územní 
systém ekologické stability. Souvislý bᖐehový porost bude plnit v pᖐípadᆰ vyᘐᘐích 
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prᛰtokᛰ dalᘐí pᖐíznivou hydraulickou funkci - zajistí oddᆰlení proudᆰní vody 
v kynetᆰ od proudᆰní v inundaci. 

Biologická revitalizace bude znamenat pᖐedevᘐím odstranᆰní vývratᛰ, 
prᛰklest kᖐovin, pᖐiაem០ stromové patro bude témᆰᖐ vᘐude zachováno. 

Stavební revitalizace bude pᖐedstavovat proაiᘐtᆰní stávajícího koryta, 
pᖐípadnᆰ jeho úpravy (odstranᆰní betonových desek a nahrazení kamenným 
opevnᆰním – kamenná rovnanina, drátokoᘐe), úpravy bᖐehᛰ, výstavbu kamenných 
prahᛰ (pro zvýᘐení hladiny vody a umo០nᆰní dotace mokᖐadních ploch, 
prokysliაení vody), dᖐevᆰných prahᛰ ( zklidnᆰní toku pro uchycení vodních rostlin 
a následnou stabilizaci pro sukcesi spoleაenstva vodních ០ivoაichᛰ). Úsek 
navr០ený pro revitalizaci je dlouhý 3,710 km. 
 
 
7.31 Revitalizace Zalu០anského potoka 
 
 U Zalu០anského potoka, který má podstatnᆰ ménᆰ technizujících prvkᛰ se 
bude jednat o pomᆰrnᆰ ménᆰ nákladnou práci, která bude spoაívat pᖐedevᘐím 
v uvolnᆰní koryta, tzn. odstranᆰní vývratᛰ a jeho vyაiᘐtᆰní a prᛰklest od spadlých 
stromᛰ a kᖐovin v bezprostᖐední blízkosti potoka. Délka tohoto potoka od výtoku 
z nádr០e Kateᖐina do Zalu០anské nádr០e pᖐedstavuje 1 600 m. Souაástí tᆰchto 
revitalizaაních opatᖐení bude pravdᆰpodobnᆰ i zruᘐení Zalu០anské nádr០e a její 
pᖐemᆰna na mokᖐadní plochu. 

Koryto Zalu០anského potoka je vyu០íváno pro napouᘐtᆰní jezera zbytkové 
jámy. Vzhledem k tomu, ០e v rozlivovém území potoka je evidován mokᖐadní 
biotop jako VKP, je maximální mno០ství napouᘐtᆰcí vody limitováno 300 l/s. 

Cílem revitalizace bude rovnᆰ០ uvolnᆰní koryta potoka tak, aby umo០nil 
zvýᘐení prᛰtokᛰ vody pro napouᘐtᆰní jezera z dneᘐních 300 l /s  na  500 – 700 l/s. 

Pᖐedpokládáme, ០e po napuᘐtᆰní jezera bude tímto potokem protékat opᆰt 
minimální mno០ství vody, potᖐebné pouze pro krytí výparu z plochy jezera. 

Ⴠásteაná revitalizace Zalu០anského potoka byla provedena v roce 2001, a 
to v rámci opatᖐení, která umo០nila získání souhlasu s napouᘐtᆰním jezera 
zbytkové jámy korytem tohoto potoka. Proto dalᘐí etapa jeho revitalizace bude 
výraznᆰ ménᆰ nároაná. 
 
 
7.32 Revitalizace Vrchoslavského potoka 
 

Tento malý potok protéká územím na okraji obce Srbice, v sousedství 
plochy, která je urაena pro výstavbu rodinných domkᛰ. Revitalizace potoka  
pᖐedstavovuje zejména vyაiᘐtᆰní koryta a úpravu bᖐehových porostᛰ. 
Revitalizovaná délka toku je cca 0, 300 km. 
 
 
7.33 Revitalizace ័dírnického potoka  
 

Tento potok byl v souladu s pᖐedpokládaným postupem lomu pᖐelo០en do 
tzv. centrální pᖐelo០ky potokᛰ - CPP III. Zbytkové koryto vᘐak zᛰstalo zachováno a 
protékají jím vody z jeho vlastního podpovodí. Potok protéká აásteაnᆰ obcí 
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Chabaᖐovice, dále vede nad bývalým lomem Petri, podél silnice Ústí n.L. – 
Chabaᖐovice pᖐes Pᖐedlice, kde pokraაuje v krátkém úseku jako CPP III. Následnᆰ 
opᆰt jako ័dírnický potok se vlévá do ᖐeky Bíliny. 

Doporuაujeme provést jeho revitalizaci od Chabaᖐovic a០ do ústí do Bíliny. 
Spoაívala by ve vyაiᘐtᆰní jeho koryta, provedení prᛰklestu nevhodných dᖐevin, 
pᖐípadnᆰ jejich dosadbu. 

Délka revitalizovaného úseku pᖐedstavuje cca 7 km s velmi rozdílnou 
nároაností. 
 
 
7.34 Nádr០e Kateᖐina a Modlany 
 

Tyto vodní nádr០e jsou souაástí výᘐe uvedených vodohospodáᖐských 
opatᖐení, která souvisela s vybudováním komplexní ochrany lomu Chabaᖐovice 
pᖐed pᖐívalovými vodami. 

Obᆰ nádr០e jsou nedílnou souაástí území, které doporuაujeme revitalizovat 
v souvislosti s lomem Chabaᖐovice. Cílem revitalizace okolí obou tᆰchto vodních 
nádr០í je zvýᘐení jejich ekologické, estetické a rekreaაní hodnoty. 

Revitalizace bude spoაívat v úpravᆰ terénu a zelenᆰ v okolí obou nádr០í 
(prᛰklesty, dosadba), ve vybudování cest pro pᆰᘐí vybavené laviაkami pro 
odpoაinek, v úpravᆰ zelenᆰ v prostoru hrází a rekonstrukci mᛰstkᛰ u pᖐepadu 
vody do koryt pᖐísluᘐných centrálních pᖐelo០ek potokᛰ. 
 
 
7.35 Odlehაovací kanál ᖐeky Bíliny 
 

Jako ochrana mᆰsta Trmice pᖐi vybᖐe០ení ᖐeky Bíliny pᖐi povodᒀových 
stavech byl v minulosti vybudován odlehაovací kanál, který prochází obydlenou 
zónou mᆰsta. Koryto ᖐeky i tohoto kanálu je zanesené a jeho technický stav 
neodpovídá potᖐebám. Revitalizace bude spoაívat ve vyაiᘐtᆰní koryta a úpravᆰ 
kamenného opevnᆰní bᖐehᛰ. Ⴠást revitalizace (cca 200 m byla ji០ provedena). 
Souაástí tohoto návrhu je zbývajících cca 400 m. Mᆰsto Trmice je v 
bezprostᖐedním kontaktu s bývalým lomem Chabaᖐovice. 
 
 
7.36 Odvedení povodᒀových vod ze ័dírnického potoka  
 

័dírnický potok ve svém horním toku protéká územím severnᆰ nad jezerem 
zbytkové jámy lomu Gustav (jezero Varva០ov). V pᖐípadᆰ, ០e prᛰtok v tomto 
potoce pᖐi pᖐívalových deᘐtích pᖐekraაuje 4,9 m3/s (Q 20), dochází k jeho 
vybᖐe០ení s negativním dopadem na obec ័andov (Chlumec).  

Jako ᖐeᘐení se nabízí oddᆰlení povodᒀových vod nad obcí ័andov a jejich 
აásteაné pᖐevedení pᖐes zatopený lom Gustav do Telnického potoka.  

Navr០ené otevᖐené odlehაovací koryto by mᆰlo mít kapacitu 7,3 m3/s  
(Q 100 – Q 20). 

Na výᘐe jmenovaném potoce by byl vybudován vzdouvací práh s boაním 
odlehაovacím pᖐepadem. Otevᖐené koryto by bylo dlouhé 380 metrᛰ. Pro 
konstrukci stavebních prvkᛰ bude maximálnᆰ pou០ito kamenné dla០by. Bᖐehy 
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budou ohumusovány. V აásti koryta s velkým spádem budou vybudovány 
jednotlivé stupnᆰ a opevnᆰní bᖐehᛰ a dna dᖐevᆰnou kulatinou.  
 
 

II. d) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ krajinné zelenᆰ 
 
7.37 Lesopark I a II Chabaᖐovice 
 

Území, které bezprostᖐednᆰ sousedí s dobývacím prostorem lomu 
Chabaᖐovice smᆰrem na západ, je z velké აásti negativnᆰ ovlivnᆰno bývalou dᛰlní 
აinností, a to jak povrchovou, tak  hlubinnou. Bude pᖐímo navazovat na sportovnᆰ 
rekreaაní aktivity související s revitalizací území po tᆰ០bᆰ lomu Chabaᖐovice. 
Proto doporuაujeme v tomto území, které se rozkládá po obou stranách od 
pᖐíjezdní komunikace k jezeru s pᖐíjezdem od Teplic a Chabaᖐovic, zᖐídit  
lesopark, který bude umo០ᒀovat návᘐtᆰvníkᛰm procházky klidnou pᖐírodou 
v bezprostᖐedním sousedství rekreaაnᆰ vyu០ívaného prostoru kolem jezera. 
Významné budou rovnᆰ០ jeho ekologické a estetické hodnoty. 

Pᖐedpokládáme, ០e pᖐed zᖐízením tohoto lesoparku se provede posouzení 
souაasné vegetace, která se následnᆰ doplní o vhodné lesní porosty a luაní 
plochy.  

V tomto prostoru budou zᖐízeny pouze cesty pro pᆰᘐí vybavené laviაkami 
pro odpoაinek.  

Rozloha území pro zᖐízení lesoparku pᖐedstavuje plochu 42,7 ha v jeho 
severnᆰjᘐí აásti a 45,4 ha v jeho ji០ní აásti. 

Výhledovᆰ se pᖐedpokládá, ០e v severní აásti lesoparku by mohly být 
zᖐízeny malé rekreaაní objekty (chaty) s podmínkou jejich citlivého zasazení do 
tohoto území. 
 
 
7.38 Realizace zelenᆰ v mᆰstᆰ Trmice 
 

Mᆰsto Trmice bylo dlouhodobᆰ v pᖐímém kontaktu s tᆰ០bou uhlí. Ji០ od 
poაátku 18. století probíhala v bezprostᖐedním okolí i pod samým mᆰstem 
hlubinná tᆰ០ba. Západní აást mᆰsta je poddolována. Dᛰlní díla jsou z აásti 
sanována, z აásti zaplavena. Proto០e se vᘐak jedná o historicky pomᆰrnᆰ 
vzdálené období აást dokumentace není zachována a není mo០no pᖐedvídat 
negativní projevy této dᛰlní აinnosti. 

Od poაátku 19. století s rozvojem hlubinné tᆰ០by vznikla nutnost აerpat 
nepᖐetr០itᆰ vodu z dᛰlních dᆰl a tak vznikl a dodnes trvá nepᖐirozený stav úrovnᆰ 
dᛰlní staᖐinové vody (výraznᆰ zakleslá hladina). V pᖐípadᆰ ukonაení აerpání 
tᆰchto vod bude vzdutou dᛰlní vodou ohro០ena ᖐada stavebních objektᛰ (napᖐ. 
spalovna odpadᛰ, komín teplárny a dalᘐí). V pᖐípadᆰ, ០e by provoz lomu 
Chabaᖐovice nebyl pᖐedაasnᆰ ukonაen, postupnᆰ zakládaná vnitᖐní výsypka by 
vodotᆰsnᆰ oddᆰlila celý systém staᖐinových vod, pᖐitékajících ze západu (od 
Kruᘐných hor) od staᖐinového systému pod mᆰstem Trmice a v jeho okolí.  
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Mᆰsto Trmice bylo po celou dobu, zejména povrchové tᆰ០by, zatᆰ០ováno 
jejími prᛰvodními negativními dopady. Jedná se hlavnᆰ o území, která byla a stále 
jsou v kontaktu s plochami bývalé tᆰ០by a jejího technického zázemí. 

V bezprostᖐední blízkosti mᆰsta bude v rámci revitalizace lomu 
Chabaᖐovice vybudováno sportovnᆰ rekreaაní stᖐedisko, které bude vyu០íváno jak 
obაany okolních mᆰst a obcí, tak pravdᆰpodobnᆰ i cizinci. Mᆰstem prochází 
dálnice D 8, která bude v nejbli០ᘐích letech prodlou០eno na hranice se SRN. 

Pᖐíjezdy k jezeru budou z velké აásti smᆰrovány pᖐes toto mᆰsto. Proto 
doporuაujeme v mᆰstᆰ Trmice provést revitalizaci a doplnᆰní stávající zelenᆰ tak, 
aby se zvýᘐila image nejen jeho, ale i celého sportovnᆰ rekreaაního komplexu 
jezera lomu Chabaᖐovice. 
 
 
7.39 Rekonstrukce zelenᆰ Chabaᖐovice 
 

Podobnᆰ jako mᆰsto Trmice byly Chabaᖐovice dlouhodobᆰ negativnᆰ 
ovlivᒀovány tᆰ០ební აinností lomu Chabaᖐovice. Navíc v pᖐípadᆰ pokraაování 
tᆰ០ební აinnosti tohoto lomu by doᘐlo k jejich likvidaci. To vᘐechno mᆰlo vliv i na 
mᆰstskou zeleᒀ. Proto v rámci revitalizace doporuაujeme provedení obmᆰny 
stromoᖐadí na námᆰstí a obnovu travnatých ploch na Husovᆰ námᆰstí a námᆰstí 
9. kvᆰtna.  

II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 
 

Revitalizace Modlanského potoka a koryta potoka Zalu០anského jsou 
popsány v kapitole tvorby a obnovy vodních slo០ek krajiny. Zároveᒀ je mo០no 
zaᖐadit je mezi akce, které posilují územní systém ekol. stability v této აásti území. 

 
 

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

 
7.40 Golf Chabaᖐovice 
 

Severní აást území sousedícího s lomem Chabaᖐovice (území, které by 
bylo pᖐetᆰ០eno v pᖐípadᆰ pokraაování tᆰ០by tímto lomem) nacházející se mezi 
v souაasné dobᆰ sanovanou skládkou Spolchemie a mᆰstem Chabaᖐovice, je 
rovnᆰ០ nepᖐímo naruᘐená tᆰ០ební აinností. Je vhodné organicky ji  propojit s  
revitalizovaným územím lomu. Proto doporuაujeme její  revitalizaci, a to tak, aby 
mohla být v rámci následných podnikatelských aktivit vyu០ívaná jako golfové 
hᖐiᘐtᆰ se standardními parametry (18 jamek). Celá plocha je rozdᆰlena cestou, 
která spojuje území pᖐiléhající k ocelárnᆰ Chabaᖐovice s mᆰstem Chabaᖐovice. 
Vᆰtᘐí plocha (60 ha) by slou០ila jako standardní golfové hᖐiᘐtᆰ, menᘐí plocha (18,4 
ha) jako golfové hᖐiᘐtᆰ cviაné s pᖐípadnými kombinacemi.  

Technické zázemí pro tento sport (klubovna, sociální a stravovací zaᖐízení, 
pᖐípadnᆰ ubytovny a dalᘐí) by bylo situováno na okraji mᆰsta Chabaᖐovice. 

V rámci revitalizace pᖐedpokládáme do tohoto prostoru pᖐivedení vody, 
elektrické energie a jeho odkanalizování. 
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Souაástí technického zázemí bude vybudování pᖐíjezdové komunikace a 
zᖐízení parkoviᘐtᆰ pro cca 100 automobilᛰ.  

Revitalizace zaᖐazená do tohoto programu by pᖐedstavovala nezbytné 
zemní úpravy území, odvodnᆰní území, jeho rekultivaci zejména trvalými travními 
porosty, kombinovanou lesními pásy, které by oddᆰlovaly jednotlivé herní trasy a 
odstiᒀovaly toto území od komunikace a obytné zástavby mᆰsta. 

Cyklostezka „Vyklická cesta (zároveᒀ jako cesta pro pᆰᘐí) a úაelová 
komunikace „I“ umo០ní snadný pᖐístup k jezernímu komplexu. 
 
 
7.41 Jezero Petri 
 

Jezero Petri vzniklo samovolným zatopením zbytkové jámy stejnojmenného 
lomu. V pᖐípadᆰ pokraაování tᆰ០by lomu Chabaᖐovice by byla jeho zbytková jáma 
v tᆰsném kontaktu s tímto lomem. Okolí tohoto jezera po jeho revitalizaci mᛰ០e 
slou០it jako klidová pᖐímᆰstská zóna oddychu. Jeho revitalizace bude spoაívat 
v úpravᆰ ji០ních svahᛰ jezera (pod ័dírnickým potokem a komunikací Ústí n.L. – 
Chabaᖐovice), úpravᆰ dᖐevinných porostᛰ, pᖐípadnᆰ jejich dosadbᆰ, vytvoᖐení cest 
pro pᆰᘐí vაetnᆰ laviაek a  pᖐístᖐeᘐkᛰ proti nepohodᆰ. 
 
 
 
 
7.42 Muzeum historických vozidel - Zalu០any 

 
Toto muzeum také nazývané jako Park dopravního dᆰdictví se doporuაuje 

vybudovat na bývalém montá០ním místᆰ velkostrojᛰ v Zalu០anech (západnᆰ od 
jezera). Do tohoto území vede veᖐejná komunikace Chabaᖐovice – Roudníky. 
V rámci revitalizace je nutno vybudovat parkoviᘐtᆰ pro automobily, do území 
pᖐivést vodu a elektrickou energii. Území bude napojeno jak veᖐejnou komunikací, 
tak i cyklostezkou na jezerní komplexy. 
 
 
7.43 Jezero Varva០ov (zbytková jáma lomu Gustav) 
 

Severnᆰ od bývalého lomu A. Zápotocký, pod úpatím Kruᘐných hor v 
katastrálním území Telnice, v kontaktu se silnicí ა.13 tᆰ០il v minulosti povrchový 
dᛰl (malolom) Gustav. Po ukonაení tᆰ០by se zbytková jáma tohoto lomu 
samovolnᆰ zatopila. Vzniklo jezero, které je vyu០íváno pro koupání a sportovní 
rybaᖐení. Bezprostᖐední okolí jezera je a០ na jeho východní აást zalesnᆰno. 
Prostᖐedí je esteticky pᛰsobivé. Pro zvýᘐení standardu jeho sportovnᆰ rekreaაní 
funkce doporuაujeme na bᖐehu jezera vybudovat sociální zaᖐízení, které by mohlo 
slou០it návᘐtᆰvníkᛰm tohoto jezera a jeho okolí. Na této ploᘐinᆰ by mohl být zᖐízen 
i malý campingový tábor. V rámci tohoto projektu doporuაujeme na okraj výᘐe 
uvedené ploᘐiny pᖐivézt vodu a elektrickou energii. Trasa pᖐívodu tᆰchto medií by 
nepᖐesáhla 500 metrᛰ. 

Odkanalizování území bude rovnᆰ០ jednoduchou zále០itostí. Vybudování 
kanalizaაního potrubí nebude delᘐí ne០ 200 m. 
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Východní pobᖐe០í, které na rozdíl od ostatních svahᛰ jezera není tvoᖐeno 
strmým svahem je vyu០íváno pro slunᆰní. Doporuაujeme na této ploᘐe vytvoᖐit 
píseაnou plá០. Jedná se o plochu cca 0,3 ha. Bᖐehovou linii v této აásti na úseku 
cca 30 m doporuაujeme ochránit pᖐed splachy písku do jezera vybudováním 
dᖐevᆰné palisády. 
 
 
7.44 Cyklostezka Habrovice – Varva០ov - Chlumec 
 

Cyklostezka  je  navr០ena  tak,  aby  spojila  stávající  koupaliᘐtᆰ v 
Habrovicích u Ústí n. L. s  jezerem Varva០ov a jezerem v Chlumci. Povede pod 
Jedlovou horou v prostoru bývalého lomu Zápotocký do Varva០ova, dále smᆰrem 
na jihozápad ke Chlumeckému jezeru (podjede pᖐipravovanou dálnici D 8. Tím 
výhodnᆰ propojí tᖐi sportovnᆰ rekreaაní areály. Celková délka bude pᖐedstavovat 
cca 5 km. 
 
 
7.45 Chlumecké jezero 
 

V prostoru západnᆰ od mᆰsta Ústí n.L. tᆰ០il v minulosti lom A. Zápotocký. 
Rekultivace zájmového území byla provedena. V nejzápadnᆰjᘐí აásti dobývacího 
prostoru tohoto lomu byla tᆰ០ena separátní pánviაka, nazývaná Chumecký lalok. 
Zbytková jáma po tᆰ០bᆰ byla zatopena vodou a její okolí rekultivováno pᖐevá០nᆰ 
lesnicky. Vznikla zde zajímavá krajina, která je vyu០ívána pro pᖐímᆰstskou 
rekreaci, voda v jezeru pro koupání a sportovní rybolov. 

V této studii navr០ená revitalizaაní opatᖐení smᆰᖐují ke zvýᘐení estetické 
úაinnosti, ekologické funkce území a zejména pro zvýᘐení standardu jeho 
vyu០ívání ke sportovnᆰ rekreaაním úაelᛰm. 

V rámci revitalizace výᘐe uvedeného území doporuაujeme vybudovat okolo 
jezera cyklostezku v délce 1,95 km, která bude propojena s nedalekou silnicí ა. 13 
a bude navazovat na cyklostezku propojující toto území s jezerem Varva០ov a 
Habrovickým rybníkem. Pro pᖐijí០dᆰjící návᘐtᆰvníky navrhujeme vybudovat 
parkoviᘐtᆰ automobilᛰ s kapacitou 100 vozidel, které bude zároveᒀ propojeno 
s cyklostezkou. 

K zajiᘐtᆰní bezpeაného pᖐíjezdu automobilᛰ na toto parkoviᘐtᆰ je nutno 
rekonstruovat mᛰstek pᖐes potok, spojující parkoviᘐtᆰ se silnicí ა.13. 

Pro procházky návᘐtᆰvníkᛰ v prostoru pᖐiléhajícímu k jezeru se doporuაuje 
zᖐídit kolem jezera cestu pro pᆰᘐí. Ta bude propojena na cyklostezku a zároveᒀ 
bude navazovat na parkoviᘐtᆰ pro automobily. Rovnᆰ០ bude propojovat jednotlivé 
plá០e (celkem tᖐi), které doporuაujeme vybudovat ve vybraných აástech u jezera. 
Celková délka tyto cesty bude 1,185 km. Hlavní plá០ový prostor doporuაujeme 
vybudovat v západní აásti jezera. Jeho plocha pᖐedstavuje 1,24 ha. Dvᆰ 
podstatnᆰ menᘐí plá០e se doporuაují vybudovat ve východní აásti. Jejich plocha 
bude  
0,34 ha a 0,31 ha.  

Bᖐehovou linie jezera v její východní აásti doporuაujeme chránit pᖐed 
abrazí zpᛰsobenou vlnobitím vybudováním dᖐevᆰné palisády. 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 35 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 7: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v ústecké oblasti severoაeské 
hnᆰdouhelné pánve 

Souაástí revitalizaაních opatᖐení budou i úpravy stávající zelenᆰ. Okolí 
jezera v západní, severní a východní აásti (mimo plá០ové plochy) bude 
revitalizováno tak, ០e na stávajících porostech bude provedena jejich proᖐezávka, 
a vzniklé volné plochy budou zatravnᆰny (rekreaაní zeleᒀ). Takto upravená 
plocha pᖐedstavuje cca 3,17 ha. 
Od jezera vzdálenᆰjᘐí plochy v severní a severozápadní აásti (v souაasné dobᆰ 
vᆰtᘐinou zalesnᆰné) budou rovnᆰ០ revitalizovány proᖐezávkami a jejich 
proაiᘐtᆰním. Jedná se cca o 4 ha ploch. 

Na východní აást tohoto území bude bezprostᖐednᆰ navazovat novᆰ 
budovaná dálnice D 8. Doporuაujeme toto území z hlediska ochrany pᖐed hlukem 
a zneაiᘐtᆰním ovzduᘐí odclonit lesním porostem (plocha 4,22 ha). 

Pᖐedpokládá se rovnᆰ០ provedení revitalizace zbytku zámeckého parku, 
který musel v minulosti აásteაnᆰ ustoupit tᆰ០bᆰ. Zámecký park je situován ji០nᆰ 
od zájmového území jezera. 

V západní აásti tohoto území se doporuაuje vybudování campu. Toto 
území je vhodnᆰ situováno poblí០ silnice ა.13. Snadný pᖐístup a zejména oddᆰlení 
pᖐíjezdové komunikace do campu od prostoru, kde se budou pohybovat pouze 
pᆰᘐí a cykloturisté, si vy០ádá rekonstrukci stávající cesty pro pᆰᘐí. 

Souაástí campu budou nᆰkterá novᆰ zᖐízená sportoviᘐtᆰ (napᖐ. pro plá០ový 
volejbal), která navá០í na stávající ji០ vybudovaná sportoviᘐtᆰ (tenisové kurty, 
fotbalové hᖐiᘐtᆰ). 

V rámci projektu doporuაujeme v prostoru campu a sportoviᘐᙐ provést 
nezbytné zemní úpravy, do území pᖐivést vodu a elektrickou energii a území 
odkanalizovat.  

Plocha zájmového území pᖐedstavuje cca 28,35 ha. 
 
 
7.46 Cyklostezka „Vyklická cesta“ 
 

Jedná se o historickou cestu, která v minulosti spojovala obec Chabaᖐovice 
s ji០ zaniklými obcemi Vyklice a Otovice. Vzhledem k jejímu historickému významu 
a umístᆰní, které umo០ᒀuje i zajímavé pohledy do okolí se doporuაuje tuto cestu 
obnovit jako cyklostezku s nauაným významem (v blízkosti je dᆰjiᘐtᆰ bitvy na 
Bᆰhání, vzpomínka na zaniklé obce a dalᘐí). Souაástí cyklostezky by byla 
odpoაinková místa s laviაkami a informaაními tabulemi. Délka cyklostezky bude 
cca 1,2 km. 
 
 

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

 
7.47 Výstavba nových Vyklic 
 

V souvislosti s rozvojem tᆰ០by byla v rámci dobývacího prostoru lomu 
Chabaᖐovice a jeho vnᆰjᘐích výsypek likvidována celá ᖐada obcí. 

V rámci mᆰsta Chabaᖐovice je rozvíjena iniciativa na obnovu obce Vyklice. 
Tato nová obec by mᆰla být situována v prostoru sousedícím s tímto lomem v jeho 
severozápadní აásti (v sousedství ocelárny Chabaᖐovice). Pro její výstavbu bylo 
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pᖐedbᆰ០nᆰ vybráno území, které se nachází v prostoru bývalé ០elezniაní stanice 
Chabaᖐovice a jejího kolejiᘐtᆰ (tento prostor není poddolován hlubinnou dᛰlní 
აinností). 

O umístᆰní této obce do vytypovaného území se jedná s Obvodním 
báᒀským úᖐadem v Mostᆰ vzhledem k tomu, ០e se nachází v chránᆰném 
lo០iskovém území. 

V rámci revitalizaაních opatᖐení doporuაujeme provést odvodnᆰní území, 
odkanalizování od jeho hranice smᆰrem do obce Chabaᖐovice a pᖐivedení vody a 
elektrické energie rovnᆰ០ na hranice zájmového území. 
 
 
7.48 Staveniᘐtᆰ rodinných domkᛰ - Srbice 
 

Vybrané staveniᘐtᆰ se nachází ji០nᆰ od této obce na ploᘐe cca 1,5 ha. 
Souაástí revitalizaაních opatᖐení je propojení území s místními komunikacemi, 
pᖐivedení vody a elektrické energie na okraj staveniᘐtᆰ vაetnᆰ odkanalizování 
zájmového území. 
 
 
7.49 Likvidace splaᘐkových vod – Roudníky 
 

Obcí Roudníky protéká Modlanský potok s minimálním prᛰtokem. Koryto je 
ukonაeno nádr០í, z které se pᖐeაerpává voda do pᖐelo០ky Lochoაického potoka a 
odtud teაe zpᆰt do Modlanské nádr០e, z které Modlanský potok vytéká. Aby 
აerpání mohlo být  zruᘐeno a voda z tohoto potoka mohla dále pokraაovat 
korytem potoka do jezera lomu Chabaᖐovice, musí být აiᘐtᆰna. V obci Modlany, 
která le០í západnᆰ od Roudníkᛰ, je funkაní აistírna komunálních vod, která mᛰ០e 
být vyu០ívána i pro obec Roudníky. V rámci revitalizace navrhujeme vybudování 
výtlaაného kanalizaაního ᖐadu mezi obcí Roudníky a აistírnou odpadních vod 
v Modlanech. V délce cca 4 km. 
 
 
7.50 Obnova hᖐbitovᛰ - Chabaᖐovice, Roudníky 
 

Minulou hlubinnou dᛰlní აinností doᘐlo k poklesᛰm terénu obou tᆰchto 
hᖐbitovᛰ, následnᆰ technologickou autodopravou, pou០ívající provozní 
komunikace v jejich bezprostᖐední blízkosti, doᘐlo k naruᘐení hᖐbitovních zdí, 
naruᘐení pomníkᛰ opuᘐtᆰných hrobᛰ a márnice na hᖐbitovᆰ v  Chabaᖐovicích. 
V rámci revitalizace se navrhuje úprava terénu, úprava odvodnᆰní Dᛰlního 
potoka, který protéká podél hᖐbitovní zdi chabaᖐovického hᖐbitova, rekonstrukce 
hᖐbitovních zdí a dalᘐí drobné úpravy. 
 
 
7.51 Hornický skanzen Friedrich 
 

Hornický skanzen, umístᆰný v lesoparku pᖐi západní hranici mᆰsta 
Chabaᖐovice, by mᆰl pᖐipomínat rozsáhlou hlubinnou hornickou აinnost, v tomto 
území v minulosti provozovanou. Návrh spoაívá v umístᆰní do terénu hornických 
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symbolᛰ (napᖐ. dᛰlní vozík, sbíjecí kladivo, აást úpadní ᘐtoly), vybudování 
odpoაinkového místa (laviაky) s informaაními tabulemi. 
 
 
7.52 Oprava místních komunikací v Trmicích 
 

Mᆰsto Trmice, které se rozprostírá v bezprostᖐední blízkosti lomu 
Chabaᖐovice, bylo negativnᆰ ovlivᒀováno tᆰ០ební აinností. Jedním z jejich projevᛰ 
bylo nadmᆰrné zatᆰ០ování komunikaაní sítᆰ tᆰ០kou nákladní autodopravou. Proto 
doporuაujeme v rámci revitalizaაních opatᖐení provést nezbytné opravy místních 
komunikací naruᘐených ve vazbᆰ na dᛰlní a následnou sanaაní a rekultivaაní 
აinnost. 
    
 
7.4.1.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti 
   se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek 
 

Veᘐkerá revitalizaაní opatᖐení v souvislosti se závᆰreაnou sanací zbytkové 
jámy lomu a vnᆰjᘐích výsypek by mᆰla být beze zbytku zahájena do konce roku 
2012. 
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7.4.1.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení       
 v აasovém rozliᘐení 

 
tab. ა. 6  Pᖐehled revitalizaაních opatᖐení – ústecká oblast 

7.1 Rekreaაní území centrální 57,59 28 000 000 2006 2008
7.2 Rekreaაní území - východ 25,98 8 720 000 2007 2007
7.3 Technické zázemí - severozápad 1,74 11 300 000 2007 2007
7.4 Parkoviᘐtᆰ Roudníky 0,50 2 250 000 2007 2007
7.5 Vyhlídková vᆰ០ - výsypka 500 000 2006 2006
7.6 Cyklostezka 1 3,59 5 026 000 2006 2006
7.7 Cyklostezka 2 1,02 1 428 000 2006 2006
7.8 Cyklostezka 3 0,67 938 000 2007 2007
7.9 Cyklostezka 4 0,26 364 000 2005 2005

7.10 Cyklostezka 5 2,26 3 164 000 2004 2004
7.11 Cyklostezka 6 2,24 3 136 000 2006 2006
7.12 Cyklostezka 7 1,40 1 960 000 2005 2005
7.13 Cyklostezka Habᖐí - Rovný 2,10 2 940 000 2006 2006

7.14 Centrální kanalizace 5,29 18 515 000 2005 2006
7.15 Veᖐejná komunikace I 4,73 28 380 000 2007 2008
7.16 Veᖐejná komunikace II 1,57 9 420 000 2005 2006
7.17 Veᖐejná komunikace III 4,96 29 760 000 2011 2013
7.18 Veᖐejná komunikace IV 1,32 7 920 000 2006 2007
7.19 Veᖐejná komunikace V 2,63 15 786 000 2006 2007
7.20 Veᖐejná komunikace VI 1,09 6 540 000 2011 2012
7.21 Veᖐejná komunikace VII 2,01 12 006 000 2006 2007
7.22 Úაelová komunikace A 1,41 2 538 000 2005 2006
7.23 Úაelová komunikace B 0,20 360 000 2006 2006
7.24 Úაelová komunikace C 0,48 864 000 2006 2006
7.25 Úაelová komunikace D 0,80 1 440 000 2005 2006
7.26 Úაelová komunikace E 1,14 2 052 000 2005 2006
7.27 Úაelová komunikace F 0,76 612 000 2006 2006
7.28 Úაelová komunikace G 0,34 1 368 000 2007 2007
7.29 Úაelová komunikace H 0,41 738 000 2008 2008

208 025 000

ukonაení
v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností
území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení
výmᆰra 
[ha/km] náklady [Kა] zahájení
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7.30 Revitalizace Modlanského potoka 3,71 8 398 000 2005 2006
7.31 Revitalizace Zálu០anského potoka 1,60 1 500 000 2004 2004
7.32 Revitalizace Vrchoslavského potoka 0,30 800 000 2005 2006
7.33 Revitalizace ័dírnického potoka 7,00 7 000 000 2005 2006
7.34 Nádr០e Modlany a Kateᖐina 4 000 000 2005 2006
7.35 Odlehაovací kanál Bílina 0,51 4 000 000 2004 2005
7.36 Odvedení povodᒀ. vod - ័dírnický potok 0,38 7 100 000 2004 2004

7.37 Lesopark - Chabaᖐovice 88,10 110 125 000 2006 2008
7.38 Rekonstrukce zelenᆰ - Trmice 1 000 000 2004 2005
7.39 Rekonstrukce zelnᆰ - Chabaᖐovice 350 000 2004 2005

7.40 Golf - Chabaᖐovice 78,40 141 156 000 2006 2009
7.41 Jezero - Petri 9 480 000 2005 2005
7.42 Muzeum historických vozidel - Zalu០any 5 350 000 2005 2006
7.43 Jezero Varva០ov 3 300 000 2005 2005
7.44 Cyklost. Habrovice, Varva០ov, Chlumec 5,00 7 000 000 2005 2007
7.45 Chlumecké jezero 28,35 27 787 000 2005 2008
7.46 Cyklostezka "Vyklická cesta" 1,20 1 600 000 2005 2006

7.47 Nové Vyklice 22 450 000 2006 2007
7.48 Staveniᘐtᆰ RD - Srbice 1,50 4 010 000 2005 2006
7.49 Likvidace splaᘐkových vod - Roudníky 4,00 14 000 000 2004 2004
7.50 Obnova hᖐbitovᛰ Chabaᖐovice, Roudníky 850 000 2004 2005
7.51 Hornický skanzen Friedrich 100 000 2004 2005
7.52 Opravy místních komunikací Trmice 700 000 2004 2005

382 056 000
590 081 000

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení celkem

v území navazujícím na dᛰlní აinnost
vodní slo០ky krajiny

krajinná zeleᒀ

území pro úაely vyu០ití volného აasu

 
 
 
7.5 ZÁVᆠREჀNÁ BILANCE PLOCH, HARMONOGRAM PRACÍ A 

EKONOMICKÁ NÁROჀNOST REKULTIVACÍ A REVITALIZAჀNÍCH 
OPATᖀENÍ PRO ÚSTECKOU OBLAST 
V ჀASOVÉM ROZLIᘀENÍ 

  
Rekapitulace nákladᛰ na akce (stavby) zahajované v období let 2003 - 2012 
 
 Sanace a rekultivace                       1 418,719 mil. Kა (viz tab. ა. 3, 4) 
 Revitalizace dle kapitoly 7.4.1.6        208,025 mil. Kა (viz tab. ა. 6) 
 Revitalizace dle kapitoly 7.4.1.7        382,056 mil. Kა (viz tab. ა. 6) 
  
 Celkem ústecká oblast                    2 008,800 mil. Kა 
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