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8.1 ÚVODNÍ STAᙀ 
 
8.1.1 Úvod do problematiky chomutovské oblasti 
 

V souაasné dobᆰ tᆰ០í v chomutovské oblasti pouze lom Libouᘐ, a to 
povrchovým zpᛰsobem. Tento velkolom, který se rozkládá mezi mᆰsty Chomutov 
a Kadaᒀ, je souაástí Severoაeských dolᛰ, a.s. Tᆰ០ené uhlí má energetický 
charakter a je dodáváno pᖐedevᘐím do místních elektráren (Tuᘐimice, Prunéᖐov, 
patᖐících akciové spoleაnosti ჀEZ). 

Lom je vybaven moderním technologickým zaᖐízením jak pro tᆰ០bu uhlí, tak 
na skrývání nadlo០ních zemin. 

Skrývkové hmoty jsou zakládány výhradnᆰ na vnitᖐní výsypku. 
Pᖐedpokládaná ០ivotnost tohoto lomu je do roku cca 2035. Ostatní bli០ᘐí 

informace o báᒀské აinnosti jsou pᖐedmᆰtem úvodních kapitol. 
Koncepაní ᖐeᘐení sanace a rekultivace tohoto lomu bylo zpracováno na 

základᆰ úkolu daného usnesením vlády ჀR ა. 443/91 s názvem „Dlouhodobý 
generel rekultivace“. Ten ji០ vycházel z usnesení vlády ა. 444/91, kterým byly 
vyhláᘐeny územní ekologické limity mo០ných postupᛰ jednotlivých dolᛰ a lomᛰ a 
jejich vnᆰjᘐích výsypek. Materiál zpracovaly v roce 1992 Báᒀské projekty Teplice. 

V roce 2001 zpracoval R – Princip Most, s.r.o. variantní studii zbytkové 
jámy lomu Libouᘐ, na jejím០ základᆰ byly vybrány dvᆰ základní varianty, které se 
staly pᖐedmᆰtem aktualizace souhrnného plánu sanace a rekultivace tohoto lomu. 
Tuto dokumentaci zpracovával rovnᆰ០ R – Princip Most, s.r.o., a to v roce 2002. 
Vybranými variantami bylo jednak prᛰtoაné jezero s kótou hladiny vody 275,3 m 
n.m. a jednak neprᛰtoაné s kótou hladiny 255 m n.m. Vybraná varianta 
neprᛰtoაného jezera s výᘐe uvedenou kótou zajiᘐᙐuje vyrovnanou 
vodohospodáᖐskou bilanci jezera. Obᆰ varianty byly dopracovány do podrobností 
týkajících se i budoucí revitalizace území, zejména pᖐi jeho vyu០ití pro rekreaci, 
sport, oddych a na to navazující mo០né podnikatelské aktivity. Dalᘐí rozpracování 
aktivit ve smyslu usnesení vlády ჀR ა. 272/2002 z této dokumentace vychází, a to 
z varianty vybraného neprᛰtoაného jezera. 

V zájmovém prostoru, daném výᘐe uvedeným usnesením vlády, se 
nacházel i hlubinný dᛰl Jan ័i០ka (jihovýchodnᆰ od Chomutova), který ukonაil 
tᆰ០ební აinnost ji០ v minulosti a následnᆰ zabezpeაil sanaci a rekultivaci tᆰ០bou 
naruᘐeného prostoru. Dotýkají se ho vᘐak aktivity revitalizace území ve smyslu 
výᘐe uvedeného usnesení vlády. 
 
 
8.2 ჀLENᆠNÍ OBLASTI NA ÚZEMNÍ CELKY 

 
Chomutovská oblast není dále აlenᆰna na územní celky. 
 
 

8.3 CHARAKTERISTIKA CELKOVÉ KONCEPCE SANACE ÚZEMÍ  
 
V dᛰsledku hornické აinnosti, zejména pak provádᆰné velkoploᘐnᆰ 

povrchovým zpᛰsobem, dochází nejenom k devastaci krajiny a pᖐírody, ale i 
k likvidaci osídlení, prᛰmyslových podnikᛰ, zemᆰdᆰlských ploch, komunikací, 
vodoteაí, nᆰkterých historických i kulturních památek. 
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Tᆰ០ební organizace se v prᛰbᆰhu tᆰ០ební აinnosti s tᆰmito nezbytnými 
prᛰvodními jevy, které provázejí zcela objektivnᆰ hornickou აinnost, vypoᖐádávají. 

Pokud vᘐak usilujeme o obnovu funkce krajiny, ta nemᛰ០e znamenat pouze 
naplᒀování její ekologické a krajinnᆰ estetické hodnoty, ale musí zajistit postupný 
návrat აlovᆰka v rᛰzných formách do území, desítky let vyu០ívaných pro tᆰ០bu 
a zakládání výsypek. 

To vᘐak ji០ nepatᖐí mezi povinnosti, které má tᆰ០ební organizace v rámci 
horního zákona zajistit nebo financovat, mᛰ០e vᘐak vytvoᖐit vhodným 
modelováním terénu pᖐi tᆰ០bᆰ, zejména v jeho závᆰreაné fázi, pᖐípadnᆰ pᖐi 
provádᆰní sanaაních prací po ukonაení tᆰ០by, pᖐíznivé podmínky pro tento zámᆰr. 

Tato území (pᖐedevᘐím výsypky) vᘐak nejsou a dlouhodobᆰ nebudou 
z hlediska geomechaniky plnᆰ konzolidovaná, vlastní proces rekultivace je 
dlouhodobou zále០itostí (dosa០ení potᖐebného zapojení vegetace), výsypky jsou 
vᆰtᘐinou bez stabilního komunikaაního napojení a do tᆰchto území je nutno pᖐivést 
in០enýrské sítᆰ. Proto postupné osidlování rekultivovaných výsypek bude 
dlouhodobou zále០itostí. 

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

Dominantní postavení v tomto vyu០ití území budou mít vᆰtᘐinou jezera 
zbytkových jam po tᆰ០bᆰ a jejich okolí.   

Pᖐedpokládá se, ០e tato jezera budou vᘐestrannᆰ vyu០ívána, a to pro 
koupání, rekreaci a sport, sportovní rybaᖐení na jedné stranᆰ a na druhé stranᆰ, ០e 
budou plnit se svým okolím i funkce ekologické a krajinnᆰ estetické. 

Poაítá se rovnᆰ០ s tím, ០e v okolí jezer budou vybudována აetná 
sportoviᘐtᆰ (volejbal, koᘐíková, tenis, dᆰtská sportoviᘐtᆰ, plá០e pro slunᆰní, golfová 
hᖐiᘐtᆰ), turistické i cykloturistické trasy, místa pro procházky v parkových a 
lesoparkových objektech, ale i prostory urაené pro tichou rozptýlenou rekreaci. 

 Výᘐe uvedené აinnosti jistᆰ pᖐilákají ᖐadu podnikatelᛰ, kteᖐí by mᆰli 
vybudovat pᖐísluᘐné technické zázemí (ubytovny, objekty s obაerstvením, sociální 
zaᖐízení, lodᆰnice, pᖐípadnᆰ i hotely s potᖐebným vybavením). 

Souაasnᆰ bude nutno dobudovat potᖐebné pᖐíjezdní komunikace vაetnᆰ 
kapacitních parkoviᘐᙐ. 

Bezpodmíneაnᆰ nutné bude zabezpeაit pᖐi tomto zpᛰsobu podnikání 
urაitou regulaci podnikatelských aktivit. Zejména u relativnᆰ menᘐích jezer by 
mohlo dojít k urაité nerovnováze mezi vyu០íváním území pro tyto aktivity a 
ochranou pᖐírody a krajiny.  

Ke znaაnᆰ citlivým problémᛰm bude patᖐit kvalita vody, hlavnᆰ u mᆰlაích 
jezer. Jedním z opatᖐení bude omezení pᖐítoku vody do jezera po jeho napuᘐtᆰní 
tak, aby tyto pᖐítoky pouze vyrovnávaly výpar z volné hladiny. Tím se jednak 
zamezí ne០ádoucímu kolísání hladiny vody v jezeru a zároveᒀ se vᘐak 
zminimalizuje pᖐísun ០ivin dotaაní vodou. 

 Nároაné bude rovnᆰ០ აiᘐtᆰní a odkanalizování komunálních vod z objektᛰ 
technického zázemí jezera. 

 Vzhledem k nutnosti, aby novᆰ vzniklá jezera a jejich okolí plnila i funkce 
ekologické, bude vhodné citlivᆰ vyაlenit urაitou აást území pro tyto úაely a 
v tᆰchto místech omezit pohyb návᘐtᆰvníkᛰ. 
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Pᖐísluᘐné trasy pro pᆰᘐí turistiku a cykloturistiku bude ០ádoucí propojit 
s veᖐejnou sítí tᆰchto tras a umo០nit tak návᘐtᆰvníkᛰm nekomplikované spojení 
s dalᘐími významnými místy v regionu (nauაné stezky, kulturní, historické a 
sakrální památky, geologické a pᖐírodní zvláᘐtnosti, výhledy do okolí a dalᘐí). 
K tomu by mᆰl smᆰᖐovat budoucí systém tras propojený mezi revitalizovaným 
územím po tᆰ០bᆰ s územím tᆰ០bou nenaruᘐeným.  

Vyu០ití území revitalizovaného po tᆰ០bᆰ není vᘐak jen zále០itostí jezer 
zbytkových jam. 

Jedním ze základních cílᛰ je postupná obnova ០ivota i na ostatním území, 
pᖐedevᘐím na rozsáhlých výsypkách. Nutným pᖐedpokladem k tomu je, jak ji០ bylo 
uvedeno, obnova komunikaაního propojení pᖐes bývalé dᛰlní a výsypkové 
prostory.  

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

Vlastní rekultivace bude ve velké აásti provádᆰna zpᛰsobem, který bude 
pᛰsobit relativnᆰ rychle ve smᆰru obnovy funkce území( nebude vᘐak pᖐináᘐet 
ekonomický prospᆰch, ale spíᘐe bude vy០adovat ᖐádnou údr០bu, zejména seაení 
travních porostᛰ nebo jejich spásání. Tuto აinnost bude nutno provádᆰt pravidelnᆰ 
a proto lze pᖐedpokládat, ០e v dᛰsledku toho vzniknou první zemᆰdᆰlsko 
hospodáᖐské objekty (farmy), a to buჰ na okraji výsypek nebo v jejich tᆰsném 
sousedství. Problém u tᆰchto objektᛰ nebude spoაívat pouze ve zpᛰsobu jejich 
zalo០ení, ale bude nutno do tohoto prostoru pᖐivést in០enýrské sítᆰ (voda, topné 
medium, kanalizace, elektrická energie). Vzhledem k rozsahu zemᆰdᆰlských 
pozemkᛰ (pᖐedevᘐím trvalých travních porostᛰ) vznikne tak pᖐedpoklad pro rozvoj 
pastevectví. Seაení luk spolu s kácením dᖐevin mᛰ០e pᖐinést základy pro vznik 
obnovitelného energetického hospodáᖐství na bázi biomasy. Lze pᖐedpokládat, ០e 
zamýᘐlené zemᆰdᆰlské usedlosti by mohly mít i dalᘐí atraktivní vyu០ití, napᖐ. jako 
výchozí centra pro rozvoj agroturistiky. Pᖐi doplᒀkovém chovu koní by mohla 
zajistit projí០ჰky turistᛰ zajímavou krajinou, popᖐípadᆰ i ubytování s poskytováním 
stravování na bázi místních produktᛰ. Mohla by umo០ᒀovat zatím u nás netradiაní 
rodinnou rekreaci, pᖐi které by zejména mᆰstské dᆰti poznávaly nejen pᖐírodu, ale i 
០ivot na venkovᆰ. Vzhledem k pᖐedpokládanému propojení tᆰchto území 
s rekreaაními jezery by nemᆰl být problém zkombinovat pobyt na „venkovᆰ“ 
s rekreací, koupáním a sportem. 

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

Dalᘐí mo០ností je vyu០ívání silniაní dopravní infrastruktury pro individuální 
turistiku, a to buჰ pᖐímo (cestování po zajímavých místech automobilem) nebo 
nepᖐímo. 

Nepᖐedpokládáme, ០e cyklostezky a cesty pro pᆰᘐí turistiku, které budou 
spojovat atraktivní místa nejenom pro rekreaci, sport, koupání, sportovní rybolov, 
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zároveᒀ místa pro poznávání kulturních a historických památek, místa esteticky 
pᛰsobivá s výhledem do atraktivní krajiny, geologicky i pᖐírodovᆰdnᆰ zajímavá 
budou jediným zpᛰsobem vyu០ívání revitalizované krajiny. Naopak 
pᖐedpokládáme, ០e po nezbytné konzolidaci nasypaného skrývkového materiálu 
budou výsypky postupnᆰ (i kdy០ zᖐejmᆰ velmi omezenᆰ) osidlovány zejména 
z dᛰvodu zajiᘐᙐování potᖐebné péაe o krajinu (seაení luk, pastevectví), ale i jako 
technické zázemí pro rekreaაní a sportovní objekty, nebo pro provozování 
agroturistiky a dalᘐí aktivity. 
 

Koncepce sanace a rekultivace území dotაeného tᆰ០ební აinnosti lomu 
Libouᘐ dosud vycházela z dlouhodobého generelu rekultivací a souvisejících 
dokumentᛰ. Podle této koncepce byla zbytková jáma lomu situována ve východní 
აásti zájmového území a jejím zatopením po kótu 277 m n. m. mᆰla vzniknout 
vodní plocha o rozloze 640 ha.  

Ostatnímu tᆰ០bou ovlivnᆰnému území rozdᆰlenému na dílაí აásti byly 
pᖐidᆰleny rᛰzné prioritní funkce. Zemᆰdᆰlská rekultivace byla navrhována na 
náhorní ploᘐiny vnitᖐních výsypek a na dalᘐí plochy s vhodnými spádovými 
pomᆰry, tj. s maximálním sklonem do 10 %. Lesnické rekultivace byly plánovány 
na pᖐevá០nou აást zejména sklonitého území mimo zbytkovou jámu. V tᆰchto 
plochách jsou zahrnuty i oblasti s rekreaაní funkcí. Území s dominantním 
rekreaაním vlivem tvoᖐily pobᖐe០ní partie jezera zbytkové jámy lomu na severu a 
východᆰ, vაetnᆰ ostrova. Pro posílení ekologické funkce krajiny byly na ploᘐinᆰ 
vnitᖐní výsypky lomu Libouᘐ navr០eny vhodnᆰ koncipované mokᖐadní plochy. 

Aktualizovaná koncepაní dokumentace, která je pᖐedmᆰtem této studie, je 
zalo០ena na novém báᒀsko technologickém ᖐeᘐení, vycházejícím z upᖐesnᆰní 
pᖐedpokládané potᖐeby elektráren pᖐedevᘐím v kvalitᆰ uhlí v dlouhodobém 
აasovém horizontu. 

Dochází v ní k jinému situování zbytkové jámy, tedy i k následné zmᆰnᆰ 
parametrᛰ budoucího jezera. Výraznᆰ nemᆰní koncepci rekultivace na tomto 
území. Posiluje vᘐak ekologické prvky, navíc vytváᖐí optimální pᖐedpoklady 
k budoucímu vyu០ití území pro lidské aktivity.  

V roce 2001 zpracoval R–Princip Most, s.r.o. dokumentaci nazvanou 
„Studie zbytkové jámy lomu Libouᘐ - 1. etapa“. V zadání této studie se po០adovalo 
najít optimální variantu zatápᆰní zbytkové jámy vodou pᖐi neprᛰtoაném jezeru a 
tuto vybranou variantu porovnat s variantou jezera prᛰtoაného (kóta hladiny vody  
275,2 m n.m.). 

Následnᆰ po jejím vyskladnᆰní bylo provedeno stabilitní posouzení svahᛰ 
vnitᖐní výsypky pᖐiléhajících k jezeru. Na základᆰ tᆰchto výpoაtᛰ a úprav 
doporuაených R – Princip Most, s.r.o. ve vazbᆰ na parametry zbytkové jámy, 
zejména na bᖐehovou linii budoucího jezera bylo aktualizováno koncepაní báᒀské 
ᖐeᘐení lomu Libouᘐ a upᖐesnᆰny parametry zbytkové jámy, následnᆰ potom 
parametry jezera na tyto hodnoty:  

 
kóta hladiny                                   255 m n.m. 
plocha hladiny                               511,93 ha  
objem vody v jezeru                    79,441 mil. m3 
délka bᖐehové linie                        13 681 m 
prᛰmᆰrná hloubka                           15,52 m 
maximální hloubka                          55,60 m 
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Hydrotechnický výpoაet byl proveden ve dvou variantách, a to pro území 
bez funkაních porostᛰ (zahájení rekultivaაních prací) a pro území pᖐi zapojené 
vegetaci (po 15–20 letech rekultivace). Podpovodí jezera bylo pᖐi výpoაtu 
rozdᆰleno na jednotlivé dílაí plochy, které byly zaᖐazeny podle jejich prᛰmᆰrné 
sklonitosti. 

Pᖐi výpoაtu podle varianty s nezapojenou vegetací vycházel pᖐebytek 
pᖐítokᛰ nad výparem, co០ by znamenalo, ០e v pᖐípadᆰ nepᖐijetí nezbytných 
technických opatᖐení by hladina vody v jezeru postupnᆰ stoupala. 

Pᖐi plnᆰ zapojené vegetaci tomu ji០ bylo naopak a jezero by bylo nutno 
mírnᆰ dotovat vodou z veᖐejné vodoteაe. 

Významnou roli v tᆰchto vodohospodáᖐských bilancích bude vᘐak sehrávat 
vývoj klimatu, který mᛰ០e vzhledem k velmi vzdálenému období, kdy budou tyto 
zámᆰry realizovány (cca za 30 – 40 let), vodohospodáᖐské výpoაty výraznᆰ 
ovlivnit. 

Do nedávné doby se k posuzování klimatu pᖐistupovalo tak, jako by 
dlouhodobá variabilita byla zanedbatelná. V souvislosti s tím, ០e globální teplota 
se soustavnᆰ zvyᘐuje, je v souაasné dobᆰ nejisté, zda jde o pᖐirozené kolísání, 
nebo dᛰsledek zesílení skleníkového efektu vlivem zvyᘐování CO2 v atmosféᖐe. 
Postupnᆰ se vᆰtᘐina klimatologᛰ pᖐiklání k druhé variantᆰ. Proto se mo០né 
dᛰsledky zmᆰny klimatu serióznᆰ zkoumají.  

Z publikovaných odborných materiálᛰ vyplývá znaაná nejistota a zejména 
výrazná variabilita tᆰchto mo០ných klimatických zmᆰn a jejich dopadᛰ do 
hydrologie. 

Proto se domníváme, ០e není nutné provádᆰt dalᘐí pᖐesné výpoაty 
vodohospodáᖐské bilance u jezera zbytkové jámy lomu Libouᘐ, ale spíᘐe doporuაit 
variabilní ᖐeᘐení (co០ výᘐe uvedená dokumentace splᒀuje), které by bylo mo០no 
podle vývoje situace vyu០ívat pro zabezpeაení trvale vyrovnané vodohospodáᖐské 
bilance jezera, a to s pᖐijatelnými výkyvy hladiny vody v prᛰbᆰhu roku. 

Jak vyplynulo z výᘐe uvedených výpoაtᛰ bude v první fázi po napuᘐtᆰní 
jezera výsledná roაní vodohospodáᖐská bilance s pᖐebytkem vody, po plném 
zapojení vegetace bude muset být pro vyrovnanou prᛰmᆰrnou vodohospodáᖐskou 
bilanci jezero mírnᆰ vodou dotováno. Doporuაeným ᖐeᘐením úაinnᆰ 
napomáhajícím vyrovnání vodohospodáᖐské bilance v poაáteაním stadiu po 
napuᘐtᆰní jezera je zᖐízení mokᖐadních ploch v podpovodí zbytkové jámy, a tím 
vytvoᖐení samostatného systému s vlastní vodohospodáᖐskou bilancí. Ten by vᘐak 
postupnᆰ se zapojováním vegetace ztrácel svᛰj význam jako regulátor vyrovnané 
bilance a jeho plocha by se buჰ omezila nebo by se zvýᘐila dotace vody do jezera.  
Mokᖐadní systém bude pᖐedstavovat soustavu vodních (mokᖐadních) ploch, které  
se zapojí do vodohospodáᖐské bilance nejenom výparem z volné hladiny, ale i 
výparem z vegetace. Jednotlivé mokᖐady budou propojeny systémem 
meandrujících pᖐíkopᛰ, které budou rovnᆰ០ plnit funkci výparných míst. V pᖐípadᆰ 
vᆰtᘐích pᖐítokᛰ budou rozvádᆰt postupnᆰ vodu do celého systému. 
Pravdᆰpodobnᆰ  nebude mo០no zabránit prᛰbᆰ០nému kolísání vody v jednotlivých 
mokᖐadech, tak០e  se z nᆰkterých z nich doაasnᆰ (v suchých obdobích) stanou 
slaniska.  

Vlastní území mokᖐadních ploch navrhujeme na výmᆰᖐe cca 150 ha. Tento 
v podstatᆰ uzavᖐený systém bude zabezpeაovat výpar vody z plochy 410 ha. 
O tuto hodnotu by se zároveᒀ sní០ila plocha vlastního podpovodí jezera. Pro 
pᖐípad trvalých intenzivních srá០ek bude tento systém propojen s jezerem. 
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Z výᘐe uvedených výpoაtᛰ a úvah plyne mimo jiné, ០e dosa០ení 
rovnová០ného stavu mezi pᖐítoky a výparem bude výraznᆰ zále០et na rychlosti 
realizace sanaაních a rekultivaაních prací v závislosti na zahájení a následné 
rychlosti napouᘐtᆰní jezera. Rekultivace ploch v okolí jezera by mᆰla být zahájena 
bezprostᖐednᆰ po ukonაení tᆰ០by a zakládání na výsypkách. 

Pᖐedpokládáme, ០e jezero zbytkové jámy bude napouᘐtᆰno pᖐedevᘐím 
აerpáním z ᖐeky Ohᖐe do Podkruᘐnohorského pᖐivadᆰაe (PKP), აásteაnᆰ bude 
vyu០ívána i voda z kruᘐnohorských potokᛰ, plnᆰ voda z podpovodí zbytkové jámy.  

Doba napuᘐtᆰní jezera bude závislá pᖐedevᘐím na აerpaném mno០ství vody 
z Ohᖐe. Pᖐi vyu០ití pᖐedpokládané napouᘐtᆰcí kapacity z ᖐeky Ohᖐe ve výᘐi 1 m3/s 
bude jezero napuᘐtᆰno cca za 2,5 rokᛰ. 

Vzhledem k parametrᛰm jezera bude nutno chránit trvale bᖐehovou linii pᖐed 
úაinky abraze zpᛰsobené vlnobitím. 

Návrh vlastního zpᛰsobu opevnᆰní bᖐehové linie vychází z pᖐísluᘐných 
výpoაtᛰ, zároveᒀ ze sklonu terénu ve vazbᆰ na bᖐehovou linií a z dalᘐích 
pᖐedpokladᛰ. Upravené báᒀské ᖐeᘐení koneაného stavu lomu a výsypek po 
ukonაení tᆰ០by, které bylo provedeno jako doporuაení studie z roku 2001, 
vytvoᖐilo svými povlovnᆰjᘐími svahy v kontaktu s jezerem podstatnᆰ pᖐíznivᆰjᘐí 
podmínky pro technické ᖐeᘐení ochrany bᖐehové linie. 

Podle podmínek je voleno opevnᆰní pᖐedevᘐím biologicko – technické, 
které pᖐedstavuje volnᆰ sypaný kámen vᆰtᘐích rozmᆰrᛰ kombinovaný 
s biologickou ochranou (rákos, vrby, olᘐe). Ⴠást bᖐehᛰ, zejména urაených pro 
rekreaci a koupání (plá០e) umo០ᒀuje vzhledem ke sklonu terénu neprovádᆰt 
០ádnou ochranu. Navíc jsou tato území v pᖐevá០né míᖐe ve vᆰtrovém stínu. 

Navr០ená rekultivace navazuje na vývojová stadia, která prodᆰlala 
rekultivaაní აinnost za období více ne០ 50 let její realizace. 

Jestli០e ve svých zaაátcích rekultivovat po tᆰ០bᆰ znamenalo ozelenit 
jednotlivé pozemky, potom dalᘐí vývoj smᆰᖐoval pᖐedevᘐím ke zpᛰsobᛰm jejího 
hospodáᖐského vyu០ití. Do roku 1989 byly preferovány (i politicky) rekultivace 
zemᆰdᆰlské, po tomto roce pᖐedevᘐím lesnické. Souაasný trend je zamᆰᖐen 
pᖐedevᘐím na zpᛰsoby vytváᖐející podmínky pro obnovu funkce krajiny a to 
nejenom její pᖐírodní slo០ky, ale i slo០ky sociálnᆰ ekonomické.  
 

Do ukonაení revitalizace bude nutno od 1.1.2003 v rámci lomu Libouᘐ 
zahájit rekultivaci na celkové ploᘐe cca 4 450 ha. Její koncepce bude následující. 

Severovýchodní a východní აást lomu bude mít vazbu pᖐedevᘐím na jezero 
zbytkové jámy. Bᖐehová linie jezera v severní a severovýchodní, východní a 
აásteაnᆰ ji០ní აásti jezera bude opevnᆰna kombinací technických a biologických 
opatᖐení. Takto provedené opevnᆰní bude kromᆰ ochrany bᖐehᛰ pᖐed abrazí plnit 
úlohu ekologickou - nebude pᖐedmᆰtem masivní návᘐtᆰvnosti. 

Jednotlivé svahy a ploᘐiny mezi nimi doporuაujeme rekultivovat zpᛰsobem 
pᖐírodᆰ blízkým (kombinace výsadby stromᛰ – pᖐedevᘐím listnatých s loukami, 
malými jezírky a mokᖐady a plochami ponechanými sukcesi). Vodní a mokᖐadní 
plochy budou situovány a dimenzovány tak, aby neohro០ovaly stabilitu 
jednotlivých svahᛰ.  

Pᖐedpolím lomu v této აásti bude veden odvodᒀovací pᖐíkop. Dᛰvodem jeho 
vybudování je odvedení maximálního mno០ství vody mimo jezero zbytkové jámy. 
Pᖐíkop bude proveden bez technizujících prvkᛰ tak, aby splynul s pᖐírodou.  

Document converted by PDFMoto freeware version



- 8 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 8: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v chomutovské oblasti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve 

Svah mezi územím urაeným pro rekreaაní aktivity v ji០ní აásti lomu a 
zátokou jezera bude zalesnᆰn tak, aby odclonil tuto აást od rekreaაní zóny 
(zejména jako ochrana proti hluku a zneაiᘐtᆰní ovzduᘐí). 

Na ploᘐinᆰ o prᛰmᆰrné kótᆰ 280 m n. m. (cca 25 m nad úrovní hladiny vody 
v jezeru) doporuაujeme zᖐídit výᘐe uvedený mokᖐadní systém. Reprezentovat  jej 
bude soustava vodních a mokᖐadních ploch s pᖐísluᘐnou vegetací. Tyto plochy 
budou vzájemnᆰ propojeny tak, aby voda mohla mezi nimi volnᆰ protékat. Na 
korunᆰ svahu (východní აást mokᖐadu) by mᆰla být zakladaაem nasypána hráz o 
výᘐce cca 2 m a ᘐíᖐce cca 10 m chránící rekreaაní území pᖐed pᖐetokem vod 
z mokᖐadního systému pᖐi intenzivních (pᖐívalových) deᘐtích. Vlastní nouzový 
pᖐepad doporuაujeme vybudovat pod ji០ními svahy  do jezera. 

Zbývající აást území bude rekultivována standardním zpᛰsobem lesnické 
rekultivace, nebo kombinací lesa s trvalými trávními porosty a lesnickou 
rekultivací, tzv. pᖐírodᆰ blízkou (lesní porosty, sukcesní plochy, jezírka, mokᖐadní 
plochy, trávní porosty).  

Svah mezi mokᖐadním systémem a lesoparkem doporuაujeme zalesnit. 
V rámci uplatnᆰní ornice skrývané ve smyslu zákona se poაítá s velkým 

rozsahem trvalých trávních porostᛰ (zemᆰdᆰlská rekultivace). Ty vᘐak budou 
vy០adovat stálou údr០bu, a to buჰ pravidelným kosením nebo spásáním luk. 
Trvalá péაe o tyto pozemky by mᆰla vyvolat s tím související podnikatelské 
aktivity. Výsledkem by mᆰlo být zᖐizování zemᆰdᆰlských farem, a to buჰ v tᆰsném 
sousedství výsypek nebo na jejich okraji, pozdᆰji (po jejich dostateაné konzolidaci) 
i na tᆰchto výsypkách. Podmínkou je vᘐak potᖐebné dopravní spojení a pᖐivedení 
nezbytných in០enýrských sítí (elektrické energie, vody a zᖐízení აistíren odpadních 
vod). Lze pᖐedpokládat, ០e tyto farmy by mohly zajistit i nezbytné oᘐetᖐování ploch, 
které budou zᖐízeny z ekologických dᛰvodᛰ. 

Území dneᘐní homogenizaაní skládky a její okolí, vzhledem k tomu, ០e tvoᖐí 
gravitaაnᆰ neodvodnitelnou depresi bude zatopeno vodou. Tím vznikne jezero 
o ploᘐe cca 35 ha, které by mᆰlo plnit pᖐedevᘐím ekologické úkoly, zároveᒀ by 
mohlo být vyu០itelné pro sportovní rybaᖐení. Jezero se napustí srá០kovou vodou a 
vodou z bezprostᖐedního podpovodí. Kóta hladiny po jeho napuᘐtᆰní bude cca 248 
m n.m. Pᖐebyteაná voda bude odtékat korytem Lu០ického potoka. U jezera lze 
pᖐedpokládat v prᛰbᆰhu roku kolísání hladiny vody ve vztahu mezi mno០stvím 
srá០ek a úrovni výparu. 
 
 
8.4 REKULTIVACE A REVITALIZACE DLE JEDNOTLIVÝCH 
 ÚZEMNÍCH CELKᛠ  
 
8.4.1   Územní celek Chomutovsko 
 
8.4.1.1 Vymezení a souაasný popis území 

  
Vymezení a popis území je uveden v kapitolách 8.1 a 8.3. 
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8.4.1.2 Rekultivace dokonაené a rozpracované k 31.12.2002 
 
Rekultivace dokonაené 

 
K 31. 12. 2002 byly na Dolech Nástup Tuᘐimice dokonაeny rekultivace na 

ploᘐe 981,39 ha, a to v následujícím rozsahu: 
 
tab. ა. 1   Ukonაené rekultivace [ha] 

zemᆰdᆰl. lesní vodní ost.vა.park. celkem
celkem 797,1 105,0 21,4 58,0 981,4  

 
Rekultivace rozpracované 

 
Na Dolech Nástup Tuᘐimice byly k 31. 12. 2002 rozpracovány rekultivace 

na ploᘐe: 
 

 celkem                 845,82 ha 
 z toho  zemᆰdᆰlské            88,71 ha  
   lesnické          720,77 ha 
   hydrické                        0,00 ha 
   ostatní                       36,34 ha 
 
Jedná se o tyto akce: 
 
Merkur V 
Plocha rekultivace  celkem    4,98 ha  
 z toho  lesnická    4,98 ha 

Na výmᆰᖐe byly rekultivaაní práce zahájeny v roce 1985. Pro znaაný rozsah 
terénních úprav a problémy s odvodᒀovacím pᖐíkopem byly terénní úpravy 
dokonაeny a០ v roce 1993 a následnᆰ provedena základní výsadba. V souაasné 
dobᆰ na ploᘐe pokraაuje pᆰstební péაe. Pᛰvodnᆰ pᖐedpokládaný termín ukonაení 
je vᘐak nutno z dᛰvodu nedostateაnᆰ zajiᘐtᆰné kultury posunout do roku 2005. 
 
Merkur VI plocha A 
Plocha rekultivace  celkem            40,02 ha  
 z toho  lesnická        36,05 ha 
   ostatní               3,97 ha 

Rekultivace byla zahájena terénními úpravami v letech 1990 a០ 1992.  
V roce 1995 byla zahájena základní výsadba na ploᘐe lesnické rekultivace. Její 
ukonაení je plánováno v roce 2005. 
 
Merkur VI plocha B 
Plocha rekultivace  celkem    12,43 ha 
 z toho  lesnická    11,00 ha 
   ostatní      1,43 ha 

Biologická etapa rekultivace byla zahájena v roce 1995 pᖐípravnými 
pracemi, v následujícím roce byla provedena základní výsadba. Na ploᘐe 
pokraაuje pᆰstební péაe, její ukonაení je plánováno na rok 2007. 
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Merkur VII 
Plocha rekultivace  celkem            104,41 ha  
 z toho  lesnická    98,83 ha 
   ostatní      5,58 ha 

Rekultivaაní práce byly zahájeny terénními úpravami v období 1990 - 1994. 
Základní výsadba na lesnické rekultivaci byla provedena v roce 1994. Práce na 
lesnické rekultivaci jsou plánovány do roku 2006. 
 
Merkur VIII 
Plocha rekultivace  celkem    107,15 ha  
 z toho  lesnická    102,29 ha 
   ostatní        4,86 ha  

Sanace probᆰhla v letech 1995 a០ 1996, Na lesnické rekultivaci byly práce 
zahájeny v roce v roce 1997, ukonაení se pᖐedpokládá v roce 2008. 
 
Merkur X 
Plocha rekultivace  celkem    21,15 ha  
 z toho  lesnická    19,89 ha 
   ostatní      1,26 ha 

V dᛰsledku toho, ០e rekultivovaná plocha sousedí s úlo០iᘐtᆰm popelovin 
Letiᘐtᆰ, byla navr០ena zmᆰna pᛰvodnᆰ uva០ované zemᆰdᆰlské rekultivace na 
lesnickou tak, aby byl vytvoᖐen souvislý zalesnᆰný pás, který bude oddᆰlovat 
plochu úlo០iᘐtᆰ. 

Rekultivace byla zahájena terénními úpravami na podzim 1995, v roce 1997 
byla provedena základní výsadba. Pᆰstební péაe na lesnické rekultivaci je 
plánována do roku 2008. 
 
Merkur XI 
Plocha rekultivace  celkem    24,39 ha  
 z toho  lesnická    21,29 ha 
        ostatní       3,10 ha 

Rekultivace byla zahájena terénními úpravami a výstavbou odvodnᆰní na 
podzim 1995, následnᆰ probᆰhl pᖐípravný agrocyklus a v roce 1997 byla 
realizována základní výsadba. Na lesnické rekultivaci práce biologické etapy 
pokraაují, pᖐedpokládaný termín ukonაení je v roce 2008. 
 
Merkur XII 
Plocha rekultivace  celkem    5,76 ha 
 z toho  lesnická    5,76 ha 

Plocha navazuje na rekultivaci Merkur XI. V roce 1996 zde byly provedeny 
terénní úpravy, celá plocha byla v roce 1997 zalesnᆰna. Práce biologické etapy 
rekultivace jsou plánovány do roku 2011. 
 
Merkur XIV 
Plocha rekultivace  celkem    29,79 ha 
 z toho  zemᆰdᆰlská    11,35 ha 
   lesnická   18,44 ha 

Tato akce rozᘐiᖐuje rekultivované plochy v lokalitᆰ Merkur smᆰrem nad 
severní hranici úlo០iᘐtᆰ Letiᘐtᆰ.  Sanaაní práce byly zahájeny v roce 1998, 
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pᖐípravný agrocyklus na obou plochách byl ukonაen v roce 2000. Zemᆰdᆰlská 
rekultivace bude pokraაovat návozem ornice a pᆰtiletým agrocyklem, na lesnické 
rekultivaci probᆰhla na podzim 2001 základní výsadba. Ukonაení prací na 
zemᆰdᆰlské rekultivaci je plánováno v roce 2005, na lesnické v roce 2013.  
 
Merkur XV, plocha A 
Plocha rekultivace  celkem    28,41 ha 
 z toho  zemᆰdᆰlská        1,33 ha 
   deponie   18,67 ha  
   lesnická     7,62 ha 
   ostatní     0,79 ha 

Plocha se nachází na horní etá០i výsypky Merkur s nadmoᖐskou výᘐkou  
356 a០ 370 m. Na jihu navazuje na rekultivaci Merkur XIV, na západᆰ je omezena 
ochranným pásmem úlo០iᘐtᆰ Severní lom. Ve stᖐední აásti plochy je zᖐízena 
deponie pro ornici a dalᘐí kulturní vrstvy pᛰdy, které jsou skrývány pᖐed postupem 
lomu v severním poli Libouᘐ, pᖐedpokládaná doba trvání deponie je 20 - 30 let.  

Sanaაní práce a technická etapa rekultivace jsou provedeny tak, aby 
vyhovovaly pro budoucí zemᆰdᆰlskou rekultivaci. Okrajové partie jsou 
zalesᒀovány, a postupnᆰ tak vytvoᖐí ochranný zelený pás. Rekultivaაní práce byly 
zahájeny v roce 1998, na ploᘐe zemᆰdᆰlské rekultivace probíhá agrocyklus, na 
lesnické rekultivaci byla základní výsadba realizována na podzim 2001. 
 Zemᆰdᆰlská rekultivace bude pokraაovat do roku 2005, ukonაení pᆰstební 
péაe na lesnické rekultivaci je plánováno v roce 2013. 
  
Merkur XV, plocha B 
Plocha rekultivace  celkem    22,07 ha  
 z toho  zemᆰdᆰlská            16,86 ha 
   lesnická          3,31 ha 
   ostatní      1,90 ha 

Plocha na horní etá០i výsypky Merkur navazující na severní hranici 
rekultivace Merkur XV A. Sanaაní práce byly provedeny v letech 2000 a 2001, 
zahájení biologické etapy bylo zahájeno v roce 2002. Pᖐedpokládané ukonაení 
zemᆰdᆰlské rekultivace je v roce 2008, lesnické rekultivace v roce 2015. 
 
Bᖐezno II - III (doაasná) 
Plocha rekultivace  celkem    62,59 ha 
   z toho  lesnická    62,31 ha 
   ostatní       0,28 ha 

Technická etapa rekultivace byla zahájena v roce 1991. Základní výsadba 
na ploᘐe lesnické rekultivace probᆰhla v období 1993 a០ 1994, v souაasné dobᆰ 
pokraაuje pᆰstební péაe s pᖐedpokládaným termínem ukonაení v roce 2006. 
 
Bᖐezno - velkokapacitní deponie 
Plocha rekultivace  celkem    18,11 ha 
  z toho  lesnická    17,99 ha 
   ostatní       0,12 ha 

Rekultivace byla zahájena v roce 1993 terénními úpravami a výstavbou 
odvodᒀovacího systému, v roce 1994 byla provedena základní výsadba.  
V souაasné dobᆰ probíhá pᆰstební péაe s plánovaným ukonაením v roce 2006. 
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Bᖐezno IV  
Plocha rekultivace  celkem    11,34 ha 
 z toho  lesnická    10,82 ha  
    ostatní        0,52 ha 

Technická etapa rekultivace byla zahájena v roce 1990, na podzim 1993 
byla provedena základní výsadba. V souაasné dobᆰ pokraაuje pᆰstební péაe 
s plánovaným ukonაením v roce 2005. 
 
Bᖐezno VI  
Plocha rekultivace  celkem    3,45 ha  
 z toho  lesnická     3,45 ha 

Technická etapa rekultivace byla zahájena v roce 1985. Základní výsadba 
na ploᘐe lesnické rekultivace byla realizována na podzim roku 1995. Na akci 
pokraაuje pᆰstební péაe s plánovaným ukonაením v roce 2006.  
 
Bᖐezno VII  
Plocha rekultivace  celkem     1,32 ha  
 z toho  lesnická      1,32 ha 

Práce technické etapy rekultivace byly zahájeny v roce 1985. Základní 
výsadba probᆰhla v roce 1995, v souაasné dobᆰ zde pokraაuje pᆰstební péაe, 
práce jsou plánovány do roku 2005. 
 
 
Bᖐezno VIII 
Plocha rekultivace  celkem   85,97 ha 
  z toho  lesnická    84,62 ha 
    ostatní       1,35 ha 

Rekultivace byla zahájena v roce 1993 terénními úpravami, zᖐízením 
odvodnᆰní a budováním pᖐístupových cest. Biologická etapa rekultivace byla 
zahájena základní výsadbou na jaᖐe 1994, pᆰstební péაe je plánována do roku 
2007. 
 
Bᖐezno IX 
Plocha rekultivace  celkem    40,48 ha 
 z toho  lesnická    39,76 ha 
    ostatní                0,72 ha 

Akce navazuje na severní hranici lesnické rekultivace Bᖐezno VIII. 
Rekultivaაní práce byly zahájeny terénními úpravami v roce 1996, v roce 2000 
byla na celé ploᘐe provedena základní výsadba, následná pᆰstební péაe je 
plánována do roku 2011.  
 
Bᖐezno X 
Plocha rekultivace  celkem    10,81 ha  
 z toho  lesnická    10,70 ha 

ostatní      0,11 ha 
Plocha le០í z აásti na západních svazích výsypky Bᖐezno a z აásti na 

rostlém terénu. V rámci sanace, která byla zahájena v roce 1996, byly upraveny 
svahy výsypky a dorovnána ploᘐina mezi svahy výsypky a Lu០ickým potokem. 
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Provedla se rovnᆰ០ rekonstrukce stávající cesty podél Lu០ického potoka, bylo 
vybudováno odvodnᆰní a sedimentaაní nádr០.  

Na celé ploᘐe byla v roce 2000 realizována základní výsadba, rekultivaაní 
práce jsou plánovány do roku 2011.  
 
Bᖐezno XI 
Plocha rekultivace  celkem              26,34 ha  
 z toho  zemᆰdᆰlská – orná       2,53 ha 

deponie               10,66 ha 
   lesnická               11,45 ha 
   ostatní       1,70 ha 

Akce Bᖐezno XI pokraაuje v rekultivaci výsypky Bᖐezno severním smᆰrem. 
Ji០ní hranice navazuje na ukonაenou rekultivaci Bᖐezno VII a na rozpracované 
rekultivace Bᖐezno VIII a IX, severní hranice je vymezena úlo០iᘐtᆰm popelovin 
Stodola a skládkou TKO na Bᖐeznᆰ. Ve stᖐední აásti je zᖐízena deponie pro ornici 
a dalᘐí kulturní vrstvy pᛰdy, které budou skrývány na plochách pᖐelo០ky ០elezniაní 
trati Chomutov – Praha. Vzhledem k tomu, ០e zde budou rovnᆰ០ ukládány zeminy, 
skrývané pᖐi dalᘐím postupu lomu Libouᘐ, je pᖐedpokládaná doba trvání deponie 
20 - 30 let. Ve východní აásti území se nachází vodní plocha a v její blízkosti bude 
realizována klasická zemᆰdᆰlská rekultivace, zbývající აást bude zalesnᆰna.  

Sanaაní práce a technická etapa rekultivace byly realizovány v období 1998 
- 1999, následnᆰ probᆰhl pᖐípravný agrocyklus. Na zemᆰdᆰlské rekultivaci byl 
v roce 2001 zahájen melioraაní agrocyklus s termínem ukonაení 2006. Na 
lesnické rekultivaci byla provedena základní výsadba, následná pᆰstební péაe je 
plánována do roku 2013. 
 
Bᖐezno XII  
Plocha rekultivace  celkem    4,28 ha 
 z toho  lesnická    4,28 ha  

V této akci bude rekultivováno území vymezené na severní a východní 
stranᆰ hranicí skládky TKO na Bᖐeznᆰ, na západᆰ plochou Bᖐezno X a na jihu 
trasou PD na úlo០iᘐtᆰ popelovin Stodola. 

Na celé ploᘐe je plánována lesnická rekultivace, probíhat bude od roku 
2002 do 2016.  
 
Bᖐezno XIII  
Plocha rekultivace  celkem    7,94 ha 
 z toho  zemᆰdᆰlská    7,94 ha 

Plocha Bᖐezno XIII se nachází na etá០i v úrovni 332 – 337 m n. m. Z ji០ní 
strany je vymezena hranicí zemníku pro skládku TKO na Bᖐeznᆰ, severní hranici 
tvoᖐí provozní komunikace, východní a západní hranice je vymezena svahem 
etá០e.  

Na celkové výmᆰᖐe je plánována zemᆰdᆰlská rekultivace, rekultivace byla 
zahájena v roce 2002, její ukonაení se pᖐedpokládá v roce 2007. 
 
Prunéᖐov II A 
Plocha rekultivace  celkem    0,61 ha  
 z toho  lesnická    0,61 ha 
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Rekultivaაní práce byly zahájeny v roce 1989 terénními úpravami, základní 
výsadba na ploᘐe A probᆰhla v roce 1990 a následnᆰ byla realizována pᆰstební 
péაe. 

Pᖐi kontrole porostᛰ v roce 2000 bylo konstatováno, ០e pᖐevá០ná აást 
zalesnᆰné plochy o výmᆰᖐe 5,69 ha je v dobrém stavu a rekultivaაní práce zde 
byly v roce 2000 ukonაeny. Na sedmi malých ploᘐkách o celkové výmᆰᖐe 0,61 ha 
vᘐak dosud není dosa០eno vyhovující kvality porostᛰ. Pᆰstební péაe zde byla 
proto prodlou០ena do roku 2004. 
 
Prunéᖐov III B 
Plocha rekultivace  celkem     16,21 ha 
 z toho  lesnická         15,78 ha  
   ostatní             0,43 ha 

Na této ploᘐe byla pᛰvodnᆰ umístᆰna skládka TKO. Sanaაní práce zde byly 
zahájeny v roce 1997, základní výsadba probᆰhla v roce 1998. Pᆰstební péაe je 
plánována do roku 2012. 
 
Prunéᖐov III C 
Plocha rekultivace  celkem    32,59 ha 
 z toho  lesnická   32,23 ha  
   ostatní      0,36 ha 

Na ploᘐe C byly v období 1992 - 94 realizovány terénní úpravy, zᖐízeno 
odvodnᆰní a provedena základní výsadba. Pokraაuje zde pᆰstební péაe 
s pᖐedpokladem ukonაení v roce 2005.  
 
Prunéᖐov IV 
Plocha rekultivace  celkem     36,19 ha  
 z toho  lesnická    33,39 ha 
   ostatní      2,80 ha 

Sanaაní práce na této akci byly zahájeny v roce 1995, následnᆰ byla 
realizována zemᆰdᆰlská a lesnická rekultivace. Na zemᆰdᆰlské ploᘐe o výmᆰᖐe 
12,44 ha byl v roce 2001 melioraაní agrocyklus ukonაen. Práce na lesnické 
rekultivaci jsou plánovány do roku 2008.  
 
Prunéᖐov VI 
Plocha rekultivace  celkem    36,15 ha 
 z toho  lesnická    33,25 ha 
   ostatní     2,90 ha 

Tato akce navazuje na rekultivace Prunéᖐov III C a Prunéᖐov IV, 
jihovýchodní hranici tvoᖐí rekultivace Merkur IX a v severovýchodní აásti je 
omezena plochou úlo០iᘐtᆰ stabilizátu Severní lom. 

Sanaაní práce zde byly provedeny v roce 1995, v dalᘐím roce byl zahájen 
dvouletý pᖐípravný agrocyklus a v roce 1997 probᆰhla výsadba dᖐevin. 
Pᖐedpokládané ukonაení lesnické rekultivace je v roce 2007.  
 
Prunéᖐov VII 
Plocha rekultivace  celkem    7,53 ha  

z toho  lesnická    6,01 ha 
   ostatní    1,52 ha 
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Rekultivace se nachází na ji០ní stranᆰ Prunéᖐovské výsypky na místᆰ 
likvidovaného závodu Prunéᖐov. Rekultivace byla zahájena v závᆰru roku 1996, 
celá plocha byla v roce 1997 zalesnᆰna. Pᆰstební péაe je plánována do roku 
2011.  
 
Prunéᖐov VIII 
Plocha rekultivace  celkem    23,99 ha 
 z toho  zemᆰdᆰlská        2,76 ha 

lesnická    20,97 ha 
   ostatní       0,26 ha 

Jedná se o plochu pᛰvodnᆰ uva០ované nové skládky TKO a pᖐilehlých 
pozemkᛰ mezi rekultivacemi Prunéᖐov IV, Prunéᖐov VI, pásovou dopravou pro 
ukládání stabilizátu na Merkur a rekultivací Prunéᖐov II B.  

Sanaაní práce byly realizovány v období 1996 – 1997. Na zemᆰdᆰlské 
rekultivaci byl v roce 1998 zahájen agrocyklus, základní výsadba pro zalesnᆰní 
probᆰhla v roce 1999. Ukonაení melioraაního agrocyklu je plánováno v roce 2002, 
ukonაení pᆰstební péაe v roce 2012.  
 
Málkov 
Plocha rekultivace  celkem    19,37 ha  
 z toho  zemᆰdᆰlská – orná          3,70 ha 
    deponie                12,91 ha 
   lesnická         2,37 ha 
   ostatní         0,39 ha 

V rámci technické etapy byly v roce 1996 provedeny terénní úpravy na 
celém území a v roce 1997 pová០ka ornicí na ploᘐe pro zemᆰdᆰlskou rekultivaci. 
V prᛰbᆰhu biologické etapy rekultivace je na uvolnᆰných plochách realizován 
agrocyklus a zalesnᆰní, plocha deponie ornice je oᘐetᖐována. Po rozebrání 
deponie zde bude provedena rovnᆰ០ zemᆰdᆰlská rekultivace. Agrocyklus na ploᘐe 
zemᆰdᆰlské rekultivace byl zahájen v roce 1998, plánované ukonაení prací je 
v roce 2002. Základní výsadba na ploᘐe lesnické rekultivace byla provedena 
v roce 1998, pᆰstební péაe je plánována do roku 2008.  
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tab. ა. 2   Rozpracované rekultivace [ha] 
ostatní

vა. park. celkem
Merkur V 1985-05 5,0 5,0
Merkuk VI-A 1995-05 36,1 4,0 40,0
Merkur VI-B 1995-07 11,0 1,4 12,4
Merkur VII 1994-06 98,8 5,6 104,4
Merkur VIII 1997-08 102,3 4,9 107,2
Merkur X 1995-08 19,9 1,3 21,2
Merkur XI 1995-08 21,3 3,1 24,4
Merkur XII 1995-11 5,8 5,8
Merkur XIV 2000-13 11,4 18,4 29,8
Merkur XV-A 1998-13 20,0 7,6 0,8 28,4
Merkur XV-B 2000-15 16,9 3,3 1,9 22,1
Bᖐezno II-III 1991-06 62,3 0,3 62,6
Bᖐezno-deponie 1993-06 18,0 0,1 18,1
Bᖐezno IV 1990-05 10,8 0,5 11,3
Bᖐezno VI 1985-06 3,5 3,5
Bᖐezno VII 1998-05 1,3 1,3
Bᖐezno VIII 1993-07 84,6 1,4 86,0
Bᖐezno IX 1996-11 39,8 0,7 40,5
Bᖐezno X 1996-01 10,7 0,1 10,8
Bᖐezno XI 1998-13 13,2 11,5 1,7 26,3
Bᖐezno XII 2002-16 4,3 4,3
Bᖐezno XIII 2002-07 7,9 7,9
Prunéᖐov II A 1989-04 0,6 0,6
Brunéᖐov III B 1997-12 15,8 0,4 16,2
Prunéᖐov III C 1992-05 32,2 0,4 32,6
Prunéᖐov IV 1995-08 33,4 2,8 36,2
Prunéᖐov VI 1995-07 33,3 2,9 36,2
Prunéᖐov VII 1996-11 6,0 1,5 7,5
Prunéᖐov VIII 1996-12 2,8 21,0 0,3 24,0
Málkov 1996-08 16,6 2,4 0,4 19,4
Celkem 88,7 720,8 0,0 36,3 845,8

realizace zemᆰdᆰl. lesnické vodní

 
 
 
8.4.1.3 Rekultivace zahajované v letech 2003 - 2012 
 

V rámci lomu Libouᘐ jsou poაínaje 1.1.2003 do ukonაení plánovány 
rekultivace na ploᘐe:  
 

celkem     4 451,60 ha 
z toho  zemᆰdᆰlské   1 302,03 ha 

lesnické   1 176,38 ha 
vodní       546,93 ha 
ostatní   1 426,26 ha  
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Z toho v období let 2003 – 2012 budou na Dolech Nástup Tuᘐimice 
zahájeny rekultivace v celkovém rozsahu 1 043,41 ha. Tato výmᆰra bude 
rozdᆰlena do následujících akcí: 
 
Merkur XVI 
Plocha rekultivace  celkem    27,87 ha 
 z toho  zemᆰdᆰlská    23,69 ha 
   lesnická           4,18 ha 

Plocha se nachází na horní etá០i výsypky Merkur, kde navazuje na 
rekultivaci Merkur XV B a rozᘐiᖐuje rekultivované území severním smᆰrem. Na 
ploᘐe je plánována zemᆰdᆰlská a lesnická rekultivace. Zahájení akce Merkur XVI 
je plánováno na rok 2004, rekultivaაní práce na zemᆰdᆰlských plochách budou 
probíhat do roku 2009, na lesnických do roku 2018.  
 
Merkur XVII 
Plocha rekultivace  celkem    63,67 ha 

z toho  zemᆰdᆰlská    34,40 ha 
lesnická    14,63 ha 
ostatní    14,64 ha 

Plánované zahájení akce je v roce 2006, ukonაení se pᖐedpokládá 
u zemᆰdᆰlské formy v roce 2012, u lesnické 2021. 
 
Úlo០iᘐtᆰ Letiᘐtᆰ 
Plocha rekultivace  celkem    113,01 ha 

z toho  zemᆰdᆰlská        77,80 ha 
lesnická        35,21 ha 

Rekultivaაní akce bude zahájena v roce 2007. Zemᆰdᆰlské rekultivace 
budou ukonაeny v roce 2013, lesnické 2022. 
 
Merkur XVIII 
Plocha rekultivace  celkem    60,03 ha 

z toho  zemᆰdᆰlská              38,30 ha 
lesnická               3,30 ha 
ostatní                   8,43 ha  

Plánované zahájení akce je v roce 2011, ukonაení se pᖐedpokládá 
u zemᆰdᆰlské rekultivace 2017, u lesnické 2026. 
 
Merkur XIX 
Plocha rekultivace  celkem    66,22 ha 

z toho  zemᆰdᆰlská    15,48 ha 
lesnická    36,99 ha 
ostatní    13,75 ha 

Akce bude zahájena v roce 2012, ukonაení zemᆰdᆰlské formy se 
pᖐedpokládá v roce 2018, lesnické v roce 2027. 
 
Bᖐezno XIV 
Plocha rekultivace  celkem    61,63 ha 

z toho  zemᆰdᆰlská    44,00 ha  
lesnická    17,63 ha 
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Rekultivace bude zahájena v roce 2004, pᖐedpokládá ukonაení u 
zemᆰdᆰlské je 2010, u lesnické 2019. 
 
Bᖐezno XV 
Plocha rekultivace  celkem    45,68 ha 

z toho  zemᆰdᆰlská    41,00 ha 
lesnická        4,68 ha  

Plánované zahájení akce je v roce 2004, ukonაení se pᖐedpokládá 
u zemᆰdᆰlské v roce 2010, u lesnické 2019. 
 
Bᖐezno XVI 
Plocha rekultivace  celkem    59,29 ha 

z toho  zemᆰdᆰlská    43,22 ha 
lesnická        7,35 ha  
ostatní        8,72 ha 

Plánované zahájení akce je v roce 2008, ukonაení se pᖐedpokládá 
u zemᆰdᆰlské formy v roce 2014, u lesnické v roce 2024. 
 
Bᖐezno XVII 
Plocha rekultivace  celkem    67,21 ha 

z toho  zemᆰdᆰlská    50,40 ha 
lesnická        8,61 ha 
ostatní       8,20 ha 

Plánované zahájení akce je v roce 2009, ukonაení u zemᆰdᆰlské v roce 
2015, celé akce v roce 2024. 
 
Bᖐezno XVIII 
Plocha rekultivace  celkem    69,12 ha 

z toho  zemᆰdᆰlská    42,90 ha 
lesnická    15,55 ha 
ostatní    10,67 ha 

Plánované zahájení akce je v roce 2010, ukonაení u zemᆰdᆰlské v roce 
2016, celé akce 2025 
 
Severní svahy  
Plocha rekultivace                       116,60 ha 

Akce bude realizována v rámci ostatních ploch se zahájením v roce 2003 
a ukonაením 2012. 
  
Prunéᖐov IX 
Plocha rekultivace celkem    79,60 ha 

z toho  zemᆰdᆰlská   41,40 ha  
lesnická    34,90 ha  
ostatní        3,30 ha 

Akce bude zahájena v roce 2003, ukonაena v roce 2014. 
 
Prunéᖐov X 
Plocha rekultivace celkem   26,26 ha 

z toho  zemᆰdᆰlská    15,80 ha 
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lesnická    10,46 ha 
 Zahájení akce se pᖐedpokládá v roce 2006, ukonაení u zemᆰdᆰlské formy 

2012, u lesnické 2021. 
 
Úlo០iᘐtᆰ Severní lom 
Plocha rekultivace  celkem    179,67 ha 

z toho  zemᆰdᆰlská    136,08 ha 
lesnická       43,59 ha  

Akce bude zahájena v roce 2010, ukonაena u zemᆰdᆰlské rekultivace 
v roce 2016, u lesnické 2025. 
 
Ochranné pásmo úlo០iᘐtᆰ Severní lom 
Plocha rekultivace          7,55 ha 

Rekultivováno bude lesnickou formou. Akce bude zahájena v roce 2010, 
ukonაena 2025.  
 
tab. ა. 3   Novᆰ zahajované rekultivace 2003-2012 [ha] 

ostatní
vა. park. celkem

Merkur XVI 2004-18 23,7 4,2 27,9
Merkur XVII 2005-21 34,4 14,6 14,6 63,7
Úlo០iᘐtᆰ letiᘐtᆰ 2007-22 77,8 35,2 113,0
Merkur XVIII 2011-26 38,3 13,3 8,4 60,0
Merkur XIX 2012-27 15,5 37,0 13,8 66,2
Bᖐezno XIV 2004-19 44,0 17,6 61,6
Bᖐezno XV 2004-19 41,0 4,7 45,7
Bᖐezno VI 2008-24 43,2 7,4 8,7 59,3
Bᖐezno XVII 2009-24 50,4 8,6 8,2 67,2
Bᖐezno XVIII 2010-25 42,9 15,6 10,7 69,1
Severní svahy 2003-12 116,6 116,6
Prunéᖐov IX 2003-14 41,4 34,9 3,3 79,6
Prunéᖐov X 2006-21 15,8 10,5 26,3
Úlo០iᘐtᆰ severní lom 2010-25 136,1 43,6 179,7
Och. pásmo úlo០. SL 2010-25 7,6 7,6
Celkem 604,5 254,6 0,0 184,3 1043,4

vodnírealizace zemᆰdᆰl. lesnické

 
 
tab. ა. 4   Novᆰ zahajované rekultivace 2003-2012 [mil. Kა] 
 Termín Náklady 
Merkur XVI 2004-2018 43,695 
Merkur XVII 2005-2021 98,429 
Úlo០iᘐtᆰ letiᘐtᆰ 2007-2022 185,360 
Merkur XVIII 2011-2026 93,923 
Merkur XIX 2012-2027 112,539 
Bᖐezno XIV 2004-2019 100,379 
Bᖐezno XV 2004-2019 70,626 
Bᖐezno VI 2008-2024 90,063 
Bᖐezno XVII 2009-2024 102,640 
Bᖐezno XVIII 2010-2025 108,011 
Severní svahy 2003-2012 145,750 
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Prunéᖐov IX 2003-2014 134,280 
Prunéᖐov X 2006-2021 44,081 
Úlo០iᘐtᆰ severní lom 2010-2025 289,121 
Ochranné pásmo úlo០iᘐtᆰ SL 2010-2025 14,723 
Celkem   1633,620 

 
 
8.4.1.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 

 2013 do vyuhlení  
 
Rekultivace zahajované po roce 2012 jsou uvedeny v pᖐísluᘐné tabulce. 

Jedná se celkem o výmᆰru 4 451,60 ha. V období od roku 2003 do roku 2012 
bude zahájena rekultivace na ploᘐe 1 043,41 ha. Od roku 2013 do ukonაení 
sanaაních a rekultivaაních prací zbývá  3 408,19 ha. 
 
tab. ა. 5   Náklady na sanace a rekultivace v období 2013 do ukonაení 

     [mil. Kა] 
Rekultivace:  
Zemᆰdᆰlské 1046,340 
Lesnické 1797,412 
Hydrické (bez jezera zbytkové jámy) 87,500 
Ostatní 1900,762 
Zbytková jáma: 
Úprava dna a svahᛰ 300,000 
Napouᘐtᆰcí objekty 80,000 
Poplatky za napouᘐtᆰní (vodní zákon) 165,200 
Celkem 5 377,214 

 
 
8.4.1.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost 

 rekultivací v აasovém rozliᘐení 
 
Celková bilance ploch a ekonomická nároაnost rekultivací jsou uvedeny 

v následujících tabulkách: 
 
tab. ა. 6   Bilance ploch rekultivací [ha] 

ostatní
vა. park. celkem

ukonაené do 2002 797,1 105,0 21,4 58,0 981,4
rozpracované k 31.12.2002 88,7 720,8 36,3 845,8
novᆰ zahajované 2003-12 604,5 254,6 184,3 1043,4
novᆰ zahajované po 2012 697,6 921,8 546,9 1242,0 3408,2
celkem 2187,8 2002,1 568,3 1520,6 6278,8

vodnírekultivace zemᆰdᆰl. lesní
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tab. ა. 7   Ekonomická nároაnost rekultivací [mil. Kა] 

ostatní
vა. park. celkem

novᆰ zahajované 2003-12 906,7 496,5 230,4 1633,6
novᆰ zahajované po 2012 1046,3 1797,4 632,7 1900,8 5377,2
celkem 1953,0 2293,9 632,7 2131,2 7010,8

rekultivace zemᆰdᆰl. lesní vodní

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

 
Koncepce revitalizace zájmového území je popsána v kapitole 8.4.1.8. 

Realizace navr០ených opatᖐení je vᘐak vázána ve velké vᆰtᘐinᆰ na ukonაení tᆰ០by 
a na ni navazující zatopení zbytkové jámy vodou. To se vᘐak uskuteაní a០ po roce 
2035. 

Do této doby bude mo០no revitalizaაní aktivity uplatnit velmi omezenᆰ, a to 
pouze v nejzápadnᆰjᘐí აásti lomu, kde ji០ byla ukonაena rekultivaაní აinnost. 

Jedná se pᖐedevᘐím o zᖐízení veᖐejných a úაelových komunikací, které by 
zkrátily propojení jednotlivých obcí mezi sebou tak, jak tomu bylo pᖐed zahájením 
tᆰ០ební აinnosti. Dále se jedná o síᙐ cyklostezek zᖐizovaných v zájmovém území 
lomu Libouᘐ, které budou navazovat na systém cyklotras stávajících a 
navrhovaných, vedených mimo toto území. Ty budou realizovány postupnᆰ 
v návaznosti na dokonაování jednotlivých rekultivaაních akcí. Dále je doporuაeno 
vyაlenᆰní აásti území pro realizaci Crossového areálu. Podobnᆰ se doporuაuje 
zᖐídit v západní აásti území stᖐelnici pro myslivecké sdru០ení, vybudovat 
agrocentrum a zoopark (oboru pro lesní zvᆰᖐ). 
 
 
8.4.1.6.1  Opatᖐení schválená mezirezortní komisí  
  
Rekultivaაního charakteru 

 
Z akcí, které byly mezirezortní komisí schváleny a u kterých dosud neproᘐlo 

výbᆰrové ᖐízení se jedná o: 
 
- Sanace a rekultivace Severní svahy 
 
Z akcí, které byly schváleny mezirezortní komisí a bylo ukonაeno výbᆰrové 

ᖐízení se jedná o:  
 
- Rekultivace Prunéᖐov IX  

 
Revitalizaაního charakteru 

 
័ádná z akcí revitalizaაního charakteru nebyla dosud do mezirezortní 

komise pᖐedlo០ena. 
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8.4.1.6.2  Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 
Rekultivaაního charakteru 

 
Do mezirezortní komise budou postupnᆰ pᖐedlo០eny akce dle seznamu, 

uvedeného v tabulce ა. 3 a 4.  
 
Revitalizaაního charakteru 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
Vytváᖐení ÚSES na plochách posti០ených tᆰ០ební აinností má znaაná 

specifika vyplývající pᖐedevᘐím z toho, ០e jde o antropogenní zeminy, 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 realizaci lokálních a regionálních biokoridorᛰ se pᖐedpokládá prolo០ení 
lesních porostᛰ ostrᛰvky travních spoleაenstev, აím០ se zvýᘐí jejich აlenitost s 
dostateაným mno០stvím útoაiᘐt pro migrující organizmy. Tato forma biokoridorᛰ je 
v krajinᆰ pᖐirozenᆰjᘐí a vy០aduje ni០ᘐí poᖐizovací náklady. V dᖐevinné skladbᆰ ve 
stromovém patᖐe se navrhuje dub, habr, lípa malolistá, babyka, jilm polní a v 
keᖐovém patᖐe svída, dᖐín, líska, hloh a zimolez. Cílovými lesními spoleაenstvy 
v prostoru lomu Libouᘐ by se mᆰly stát mezofilní a០ subxerofilní dubohabrové a 
dubolipové háje a subxerofilní doubravy, podél trvale zamokᖐených pᖐíkopᛰ olᘐiny.  

V návrhu na doplnᆰní LÚSES je pro oblast zbytkové jámy lomu Libouᘐ, 
výsypky Merkur a výsypky Bᖐezno  ᖐeᘐena konstrukce pᖐíაných spojení jednak ve 
smᆰru západ - východ, jednak ve smᆰru sever – jih.  Navrhované biokoridory 
zაásti kopírují  trasy budoucích odvodᒀovacích pᖐíkopᛰ, které  by postupnᆰ mᆰly 
nahradit pᛰvodní hydrografickou síᙐ v krajinᆰ. Navr០eny jsou აtyᖐi nové trasy 
lokálních biokoridorᛰ. 
 
LBc  1  

Tento biokoridor by mᆰl propojovat spoleაenstva pᖐevá០nᆰ lesní. Jeho trasa 
zaაíná na západᆰ v prostoru LC 28, odkud je veden podél ji០ní hranice 
plánovaných rekultivací na výsypce Merkur a Bᖐezno, koridorem DPD a pᖐes ji០ní 
svahy zbytkové jámy k LC 52 u Bᖐezna. Pᖐedpokládáme, ០e bude tvoᖐen pásem o 
min. ᘐíᖐce 15 metrᛰ, 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 doporuაujeme zalo០it აtyᖐi lokální biocentra lesního 
charakteru o minimální velikosti 3 ha (v návrhu jsou oznaაena jako Li 1, Li 2, Me 1 
a Me 2). 
 
LBc  2  

Tento biokoridor je navr០en podél odvodᒀovacího pᖐíkopu 2. Propojuje 
lokální biokoridor LK 64 na severozápadní hranici DP Libouᘐ s koridorem 1 a dále 
s LK 78 na jihovýchodní hranici. V jeho trase jsou navr០ena tᖐi lokální biocentra – 
Me 4 na jeho severním konci, ji០ uvedené Li 2 na propojení s koridorem 1 a 
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biocentrum Li 3 pᖐibli០nᆰ ve stᖐední აásti jeho délky. Stejnᆰ jako v pᖐedchozím 
pᖐípadᆰ bude biokoridor tvoᖐen pásem dᖐevin o  ᘐíᖐce   15 metrᛰ s vyᘐᘐím podílem 
vlhkomilných  dᖐevin. Pro vytvoᖐení funkაního biokoridoru bude ០ádoucí  
minimalizovat poაet technických zásahᛰ do koryta pᖐíkopu. 
 
LBc  3  

Biokoridor s poᖐadovým აíslem 3 je navr០en na západní hranicí 
plánovaných rekultivací na výsypce Merkur. Na severu vychází z navrhovaného 
biocentra Me 4, je veden ji០ním smᆰrem podél svahᛰ výsypkové etá០e na 
biocentrum Me 2. Ve stᖐední აásti jeho trasy je vlo០eno dalᘐí  biocentrum  Me  3. 
 
LBc 4  

Trasa biokoridoru je vedena ve smᆰru sever – jih ve stᖐední აásti ᖐeᘐeného 
území, kde je jednak v kontaktu s mokᖐadní plochou, jednak vyu០ívá svahᛰ 
výsypkových etá០í v úrovni 290 – 300 m n. m. Z návrhu  trasy vyplývá, ០e se bude 
jednat o biokoridor kombinovaný, který by mᆰl dát prostor pro spoleაenstva 
mokᖐadní i pro spoleაenstva teplomilná na polohách svahᛰ. Biokoridor 
doporuაujeme realizovat tak, ០e აást jeho plochy bude ponechána bez výsadby 
dᖐevin, aby byl dán prostor nelesním spoleაenstvᛰm pro jejich ᘐíᖐení. V prostoru 
budoucích mokᖐadᛰ  je navr០eno lokální biocentrum Li 4. 
 
 

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

 
Cyklostezky 

 
Komunikaაní systém, který je koncepაnᆰ navr០en v zájmovém území lomu 

Libouᘐ, je obsahem kapitoly 8.4.1.8. Komunikace se v nᆰm dᆰlí na veᖐejné, 
úაelové a cyklostezky. 

V období do roku 2012 je mo០no realizovat tyto cyklostezky: 
 
8.1 Cyklostezka – Libouᘐ 1  

- do konce sledovaného období bude mo០no vybudovat tuto cyklostezku 
pouze     v délce 2,0 km, a to na kᖐi០ovatku s cyklostezkou Libouᘐ 2 (bude zatím 
konაit     u zooparku). 
 
  
8.2 Cyklostezka - Libouᘐ 2  

 
Tato cyklostezka bude spojovat Kadaᒀ a Tuᘐimice pᖐes výsypku Merkur. 

Její délka  bude 5,060 km. Umo០ní snadný pᖐístup k agrocentru i zooparku. 
 
 
8.3 Cyklostezka – Libouᘐ 3  

 
Propojí Nechranickou pᖐehradu s veᖐejnou komunikací II v délce 2,6 km.  
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8.4 Cyklostezka - Libouᘐ 4  
 
Spojí areál Tuᘐimice s obcí Bᖐezno pᖐes výsypku Bᖐezno.  Délka trasy bude 

3,2 km. 
 
   
8.5 Cyklostezka - Libouᘐ 5 

 
Propojí Kadaᒀ s Prunéᖐovem pᖐes výsypku Prunéᖐov v délce 3,280 km. 

 
 
8.6 Cyklostezka – Libouᘐ 6  

 
V období do roku 2012 je mo០no vybudovat pouze její აást (na kᖐi០ovatku 

s cyklostezkou Libouᘐ 5, a to v délce 1,0 km.  
 
 
8.7 Cyklostezka – Libouᘐ 9 

 
Propojí Kadaᒀ s veᖐejnou komunikací I (mezi Bystᖐickým, Zlatým a Jelením 

vrchem) v délce 1,6 km. 
 
 
8.8 Vybudování rozhledny  

 
Sdru០ení obcí Mikroregin Podkruᘐnohoᖐí po០aduje vybudování vyhlídky 

(rozhledny) na území výsypek lomu Libouᘐ – აásti Merkur, situované ji០nᆰ od obce 
Málkov. Doporuაujeme vybudovat tuto rozhlednu na severních svazích lomu. 

Vyhlídka by mᆰla umo០nit nejenom pohled na Kruᘐné hory a na 
revitalizované území lomu Libouᘐ, ale i na obce, které jsou souაástí tohoto 
mikroregionu (vაetnᆰ míst, kde byly situovány obce v dᛰsledku tᆰ០by zaniklé). 
Vyhlídka bude dostupná z veᖐejné z komunikací III a úაelové komunikace A. Do 
doby jejich vybudování bude zᖐízena k této rozhlednᆰ pᆰᘐí turistická cesta v délce 
2,5 km. Doporuაujeme, aby u této vyhlídky byly umístᆰny informaაní tabule, 
laviაky pro odpoაinek návᘐtᆰvníkᛰ tohoto místa s jednoduchými pᖐístᖐeᘐky 
chránícími pᖐed nepohodou. 
 
 
8.9 Stᖐelnice Ⴠeské myslivecké jednoty 

 
Na území výsypek Prunéᖐov je doporuაeno zᖐídit stᖐelnici pro myslivecké 

sdru០ení. Plocha která bude pro tyto úაely vyაlenᆰna pᖐedstavuje 2,8 ha. Území 
bude vy០adovat provedení terénních úprav. Komunikaაnᆰ bude dobᖐe pᖐístupné 
z veᖐejné komunikace III. 
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8.10 Crossový areál Málkov 
 
Obce Málkov a Místo navrhují vybudování víceúაelového crossového 

závodiᘐtᆰ (supercross, motocross, supermoto, autocross, rallycross, bicross, trial, 
motokáry) na výsypce Prunéᖐov. Plocha vlastního závodiᘐtᆰ pᖐedstavuje 14,93 ha. 
Plocha technického zázemí pro tyto aktivity 37,13 ha. V rámci revitalizace se 
doporuაuje vybudovat parkoviᘐtᆰ pro cca 4 000 vozidel (auto, moto) a  
100 autobusᛰ. Souაástí této akce bude i provedení nezbytných zemních úprav. 

Do prostoru technického zázemí areálu doporuაujeme pᖐivést vodu, 
elektrickou energii a území odkanalizovat. 
 
 
8.11  Agrocentrum 

 
Doporuაujeme vybudovat v rámci revitalizace na výsypce Merkur 

agrocentrum, jeho០ posláním bude péაe o rekultivované pozemky (seაení travních 
porostᛰ, údr០ba lesa), zároveᒀ podpora agroturistiky v tomto území. Realizace 
tohoto zámᆰru by mᆰla umo០nit návᘐtᆰvníkᛰm poznávat ០ivot na venkovᆰ, dᆰtské 
populaci bli០ᘐí seznámení s hospodáᖐskými zvíᖐaty, osvojovat si jízdu na koni a 
dalᘐí. Agrocentrum by mᆰlo mít ubytovací a stravovací kapacitu a mohlo by se 
rovnᆰ០ stát centrem, z kterého by se vyjí០dᆰlo poznávat okolní pᖐírodu a jiné 
zajímavosti.Jeho pᖐedpokládaná rozloha bude cca 100 ha.  

Do tohoto území bude nutné pᖐivést vodu, elektrickou energii a území 
odkanalizovat. 

Pᖐístup bude mo០ný po vybudování silniაní pᖐípojky v délce 0,5 km od 
veᖐejné komunikace ა. I. Rovnᆰ០ bude mo០né napojení na cyklostezku Libouᘐ 2 
vybudování pᖐípojky v délce 0,5 km. Pᖐedpokládáme vybudování parkoviᘐtᆰ o 
kapacitᆰ cca 100 vozidel. 
 
 
8.12 Zoopark (obora) 

 
V návaznosti na agrocentrum (smᆰrem na sever) doporuაujeme zᖐízení 

zooparku (obory), v kterém by byla chována vybraná lesní zvᆰᖐ. Obora o rozloze 
cca 80 ha by mᆰla být oplocená. Pᖐístup budou umo០ᒀovat cyklostezky Libouᘐ 1 
a Libouᘐ 2, které budou propojeny s agrocentrem. 

Pᖐíjezdní komunikace k agrocentru bude prodlou០ena o dalᘐích 0,5 km, a to 
na okraj obory, kde bude zᖐízeno parkoviᘐtᆰ pro 100 vozidel. V tomto místᆰ bude 
vybudováno i stravovací a sociální zaᖐízení. Proto bude nutno do tohoto území 
pᖐivést vodu, elektrickou energii a území odkanalizovat. 
 
 
8.13 Rekreaაní zóna Ⴠachovice 
 
 Pᖐed napuᘐtᆰním Nechranické pᖐehrady a zapoაetím tᆰ០by hnᆰdouhelných 
dolᛰ zde existovala obec Ⴠachovice. Nacházela se v prostoru nynᆰjᘐího nástupu 
do dolᛰ (rekultivací) v místech dneᘐních sadᛰ. 

Toto území má velký potenciál rozvoje rekreace s ohledem na pᖐímou 
návaznost na Nechranickou pᖐehradu a rekultivaაní plochy. Území je 
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geomechanicky stabilizované a zapojené do okolní krajiny. Navrhujeme zde vznik 
rekreaაnᆰ-obytného prostoru. 

V rámci revitalizace je nutno realizovat pᖐelo០ku vedení VVN  
v délce 2,1 km. Na hranici území je tᖐeba pᖐivést in០enýrské sítᆰ. 
 
 

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

 
V zájmovém území lomu Libouᘐ se jedná pᖐedevᘐím o komunikace, a to 

charakteru veᖐejné a úაelové. 
Vybudování veᖐejných komunikací zkrátí propojení jednotlivých obcí, které 

bylo dᛰlní აinností pᖐeruᘐeno. 
Úაelové komunikace tento systém doplᒀují a propojují významná místa 

v zájmovém území lomu Libouᘐ se systémem veᖐejných komunikací. 
 

V období mezi roky 2003 a 2012 bude mo០no realizovat tyto akce: 
 
8.14 Veᖐejná komunikace I 

 
Bude spojovat Tuᘐimice pᖐes výsypky Prunéᖐov a Merkur do motorestu 

Uᘐák (silnice I/13). Její délka bude 7,470 km. 
 
 
8.15 Veᖐejná komunikace II  

 
Propojuje Tuᘐimice s obcí Bᖐezno pᖐes výsypku Bᖐezno. Její délka je  

6,710 km. 
 
 
8.16 Veᖐejná komunikace III 

 
Tato komunikace povede nad severní hranou lomu a bude spojovat mᆰsto 

Kadaᒀ s Chomutovem. Ve sledovaném období vᘐak bude mo០no realizovat pouze 
აást této komunikace, která propojí veᖐejnou komunikaci I s úაelovou komunikací I 
(crossový areál) – délka této trasy je cca 5,0 km. 
 
 
8.17 Úაelová komunikace I  

 
Tato komunikace bude vybudována jako pᖐíjezdová, propojující crossový 

areál se silnicí I/13. Zároveᒀ navá០e na komunikaci III. Její délka bude 0,66 km. 
 
 
8.18 Rozvojová zóna bydlení Kadaᒀ – Prunéᖐov 
 
 Prostor pᖐirozenᆰ navazuje na mᆰsto Kadaᒀ a umo០ᒀuje plynulý pᖐechod do 
oblasti „Letiᘐtᆰ“. Po nezbytném komunikaაním napojení by tato oblast byla velmi 
vhodná k individuální zástavbᆰ a podnikatelským aktivitám. Z geomechanického 
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hlediska je území dostateაnᆰ stabilizované a vhodné pro výstavbu. Vᆰtᘐina 
in០enýrských sítí je pᖐivedena do blízkosti tohoto území.  Umístᆰní lokality není v 
rozporu s územním plánem Kadanᆰ. 
 
 
8.19 Agroprᛰmysl – zpracování biomasy 
 
 Lokalita je vhodná pro rozvoj agroprᛰmyslu (zpracování biomasy) s 
návazností na blízké plochy zemᆰdᆰlských rekultivací. S ohledem na 
problematické vyu០ívání výsypek k zemᆰdᆰlským úაelᛰm a dnes není pᖐíliᘐ 
rentabilní, je vhodnᆰjᘐí tyto plochy, s pou០itím státních dotací a garancí, pou០ít pro 
pᆰstování energetických a prᛰmyslových plodin. Ty by mohli být zpracovávány v 
tomto centru. 
 
 
8.4.1.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 

 v území navazujícím na báᒀskou აinnost 
 
8.4.1.7.1  Opatᖐení schválená mezirezortní komisí 

 
Do mezirezortní komise nebyl dosud pᖐedlo០en ke schválení ០ádný projekt. 

 
 
8.4.1.7.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
8.20 Revitalizace potoka Hutná a Lu០ického potoka 

 
Potok Hutná kdysi protékal územím dneᘐního lomu Libouᘐ. Koryto zᛰstalo 

zachováno od obce Bᖐezno. Do tohoto koryta se აerpá dᛰlní voda a tím se 
zabezpeაuje minimální (hygienický) prᛰtok obcí. 

Po naplnᆰní zbytkové jámy lomu vznikne neprᛰtoაné jezero. Hutnou bude 
nutno dotovat აásteაnᆰ vodou z výsypek tohoto lomu, zbytek dotovat vodou 
z potoka Haაka. Ta bude propojena s Hutnou, k tomu zᖐízeným korytem, které 
bude ve své první აásti vyu០íváno pro napouᘐtᆰní jezera zbytkové jámy.  

Doporuაujeme provedení revitalizace Hutné, která bude spoაívat ve 
vyაiᘐtᆰní koryta, úpravᆰ bᖐehᛰ a bᖐehových porostᛰ, likvidaci nevhodných dᖐevin a 
podle potᖐeby dosázení dᖐevin nových. Délka revitalizovaného úseku bude  
cca 3 km. 

Lu០ický potok protéká územím podél dílenských objektᛰ lomu Libouᘐ, dále 
podél objektᛰ Elny Tuᘐimice,  pod ji០ními svahy výsypky Bᖐezno do Nechranické 
pᖐehrady. Dotován je srá០kovou vodou z jeho podpovodí, vაetnᆰ vody z výsypek, 
აásteაnᆰ vodou z dᛰlních a elektrárenských objektᛰ. V budoucnu bude odvádᆰt 
pᖐebyteაnou vodu z nádr០e vytvoᖐené v terénní depresi, která zᛰstane po 
ukonაení tᆰ០by v místech homogenizaაní skládky a jejího okolí. Délka tohoto 
potoka je cca 4 km. Revitalizace bude spoაívat ve vyაiᘐtᆰní koryta, úpravy bᖐehᛰ a 
bᖐehových porostᛰ. 
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8.21 Revitalizace potoka Haაka 
 
Tento potok protéká územím východnᆰ od budoucího jezera zbytkové jámy 

lomu Libouᘐ. Haაka by mᆰla v budoucnu být vyu០ita pro napouᘐtᆰní tohoto jezera 
vodou აerpanou z Ohᖐe a do Haაky pᖐivedenou Podkruᘐnohorským pᖐivadᆰაem.  

Doporuაujeme provedení revitalizace tohoto potoka obdobným zpᛰsobem 
jako u Hutné. Délka toku urაená k revitalizaci cca 5 km. 
 
 
8.22 Vodní nádr០e pod obcí Ⴠernovice 

 
Obec Ⴠernovice navrhuje vybudování dvou vodních nádr០í (rybníkᛰ) ji០nᆰ 

od této obce, v pᖐedpolí lomu (nad ochrannými valy). Jejich plocha by mᆰla být 
1,21 ha a 1,28 ha. 

Rybníky by mᆰly slou០it pro rybolov, აásteაnᆰ pro koupání a rekreaci. Svým 
umístᆰním budou vhodnᆰ navazovat na pᖐírodním zpᛰsobem rekultivované svahy 
zbytkové jámy lomu Libouᘐ. Pᖐedpokládáme rovnᆰ០ jejich napojení na lokální 
ÚSES.  
 
 

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

 
8.23 Golfový areál v lokalitᆰ Pra០ské pole 

 
Ve výᘐe uvedeném území tᆰ០il v nedávné minulosti dᛰl Jan ័i០ka. Po jeho 

likvidaci bylo území rekultivováno. Je velmi atraktivní pᖐedevᘐím z hlediska 
ekologického a estetického. V tomto místᆰ vznikla ᖐada vodních ploch a mokᖐadᛰ, 
a to zejména tam, kde doᘐlo k propadnutí povrchu v dᛰsledku hlubinné აinnosti 
(pinky). Nezavodnᆰné plochy jsou ve velké აásti vybaveny sukcesními porosty. 
Území je zaᖐazeno do systému ekologické stability (lokální ÚSES). 

Pra០ské pole se nachází v sousedství mᆰsta Chomutova a mohlo by být 
významné nejen svými ekologickými a estetickými hodnotami, ale i jako území pro 
sportovní vyu០ití. 

Proto se doporuაuje na vybraných plochách (ji០nᆰ od vodních a mokᖐadních 
ploch) zᖐídit golfové hᖐiᘐtᆰ. K tomu je mo០no vyაlenit plochu témᆰᖐ 59 ha. Jako 
souაást areálu by bylo vybudováno na ploᘐe 1,5 ha technické zázemí pro tuto 
აinnost (klubovny, stravovací, pᖐípadnᆰ ubytovací zaᖐízení, sauna, sociální 
zaᖐízení, posilovna atd). Ty u០ by byly zále០itostí podnikatelských aktivit. 

Urაené místo je komunikaაnᆰ pᖐístupné ze silnice Chomutov – Praha. 
V rámci finanაních prostᖐedkᛰ, které je mo០no vynalo០it v souladu s pᖐísluᘐnými 
usneseními vlády, doporuაujeme vybudování parkoviᘐtᆰ pro 100 automobilᛰ 
s napojením na veᖐejnou komunikaci, pᖐivedení vody a elektrické energie a 
odkanalizování území. 
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8.24 Revitalizace jezera zbytk. jámy lomu Prokop Grube ve Vilémovᆰ 
 
Tento lom tᆰ០il uhlí v území ji០nᆰ od Nechranické pᖐehrady, poblí០ obce 

Vilémov. Tᖐidírna a odbyt uhlí se realizoval v obci Zahoᖐany. Zbytková jáma lomu 
se samovolnᆰ zatopila po ukonაení hornické აinnosti a je vyu០ívána pᖐedevᘐím 
pro koupání. Plocha jezera je cca 25 ha. 

Doporuაujme revitalizovat okolí tohoto jezera tak, aby byly vytvoᖐeny 
pᖐíznivᆰjᘐí podmínky pro krátkodobou rekreaci a sport. Bude se jednat pᖐedevᘐím 
o úpravu porostᛰ (likvidace nevhodných dᖐevin, აásteაná dosadba nových), 
vytvoᖐení podmínek pro vybudování technického zázemí pro sportovnᆰ rekreaაní  
აinnost (stravovací a sociální zaᖐízení). Pro tyto úაely bude nutné pᖐivedení vody a 
elektrické energie a odkanalizování území. To bude zabezpeაováno z obce Blov 
ze vzdálenosti cca 600 m. Souაasnᆰ by mᆰlo být vybudováno  napojení na 
veᖐejnou komunikaci  (v délce cca 1,5 km). 

Souაástí zámᆰru posilujícímu podmínky pro vyu០ívání volného აasu v tomto 
zájmovém území by mᆰlo být i vybudování cyklostezky, která by vedla z obce Blov 
k výᘐe uvedenému jezeru, dále pokraაovala pᖐes tᖐidírnu tohoto lomu (v obci 
Zahoᖐany) do Vintíᖐova. Zde bude mo០no napojit se na pᖐipravovanou cyklotrasu, 
která povede pᖐes Raაetice, Vilémov, Radonice smᆰrem na Kadaᒀ. Ve Vintíᖐivᆰ se 
nabízí návᘐtᆰva zámeckého parku a novᆰ budovaného agrocentra. Délka této 
výᘐe uvedené cyklotrasy pᖐedstavuje cca 8 km. Souაástí této revitalizaაní akce je 
i აásteაná rekonstrukce a likvidace nepotᖐebných აástí tᖐidírny ve Vintíᖐovᆰ. 
Pᖐedpokládáme, ០e torzo této tᖐidírny bude slou០it jako propagaაní a informaაní 
stᖐedisko i jako rozhledna umo០ᒀující výhled po zajímavém okolí, pro návᘐtᆰvníky 
(pᆰᘐí i cykloturisty) poskytne ochranu pᖐed nepohodou. Mᆰlo by pᖐipomínat 
vhodným zpᛰsobem hornickou აinnost v tomto území. Okolí tᖐidírny bude kromᆰ 
rekonstrukce stavebních objektᛰ vy០adovat navíc provedení terénních úprav na 
ploᘐe 2 ha, pᖐivedení pᖐíjezdní komunikace (cca 35O m), vybudování parkoviᘐtᆰ 
pro 50 automobilᛰ a pᖐivedení vody a elektrické energie. Jako souაást revitalizace 
území v okolí tᖐidírny doporuაujeme provedení revitalizace malého rybníაku (cca 
0,2 ha) v sousedství této plochy.  
 
 

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

 
8.25 Sanace a revitalizace areálu bývalého dolu Jan ័i០ka 

 
Tento bývalý hlubinný dᛰl se nachází na ji០ním okraji mᆰsta Chomutova. 

Z celkového poაtu (32) stavebních objektᛰ v areálu tohoto bývalého dolu zᛰstává 
16 stále nevyu០itelných s potᖐebou jejich likvidace. Jedná se napᖐ. o remizu 
lokomotiv, budovu tᖐidírny, redukაní stanici, sklad stavebnin, kyslíku, olejᛰ a barev, 
dílnu a její sklad, administraticní budovu s krytem CO. Dále je nutno odstranit 
kolejiᘐtᆰ pod tᖐidírnou, odstavné koleje a cca 8 500 m2 betonových ploch. 

Pᖐedpokládá se, ០e po odstranᆰní tᆰchto objektᛰ, kdy v tomto prostoru 
zᛰstanou pouze objekty schopné vyu០ívání (napᖐ. rozvodna a vrátnice), bude 
mo០né jejich  pᖐipojení k pᖐipravených prᛰmyslovým zónám. 
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8.26 Sanace a revitalizace prostoru ji០nᆰ pod areál. býv. dolu J. ័i០ka 
 
V prostoru ji០nᆰ od areálu bývalých Válcoven trub a ០eleza a od areálu 

bývalého hlubinného dolu Jan ័i០ka se nacházejí plochy z vᆰtᘐí აásti zamoᖐené 
ᘐkodlivinami vypouᘐtᆰnými v minulosti z oceláᖐských provozᛰ a výluhy ze skládek 
ᘐkváry a popílku (VT័,  Jan ័i០ka). Tyto plochy pᖐedstavují cca 250 ha. 

V rámci revitalizace se doporuაuje zjistit skuteაné ekologické zatí០ení 
území a podle výsledkᛰ realizovat nezbytné sanaაní práce. Ⴠást pozemkᛰ, které 
jsou klasifikovány jako moაál odvodnit vytvoᖐením 5,2 km odvodᒀovacích pᖐíkopᛰ 
a drénᛰ. 

Po ukonაení sanace bude mo០no pᖐedmᆰtné území vyu០ít jako 
prᛰmyslovou zónu „Chomutov – jih“ pᖐiაlenᆰnou k areálᛰm bývalých VT័ a dolu 
Jan ័i០ka. Toto území je i vhodnᆰ situované z hlediska dopravní pᖐístupnosti. 
V dosahu je komunikace Praha – Chomutov – SRN i komunikaაní trasa Ústí n. L 
Chomutov – Karlovy Vary. 
 
 
8.27 Znovu vybudování Ahníkovského zámku 

 
Tento pozdnᆰ renesanაní zámek, jako významná historická památka, byl a០ 

do 80 let minulého století ozdobou stejnojmenné obce, kdy obec i s tímto zámkem 
musela ustoupit tᆰ០bᆰ. 

Zámek byl sice zbourán, ale jeho nejcennᆰjᘐí აásti byly sneseny, 
zaevidovány a ulo០eny v areálu chomutovského Podkruᘐnohorského zooparku, 
kde აekají na dalᘐí vyu០ití. 

Doporuაujeme v rámci tohoto projektu realizovat jeho obnovu. 
 
 
8.4.1.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti 

 se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek 
 
Konkrétní zpᛰsob revitalizace tohoto lomu vychází z návrhᛰ, uvedených 

v pᖐedchozích kapitolách. 
Pᖐedpokládáme, ០e revitalizace se bude odvíjet pᖐedevᘐím od jezera 

zbytkové jámy.  
Území západnᆰ od ochranných valᛰ obce Bᖐezno, bude vyu០íváno jako 

rekreaაní zázemí jezera v ji០ní აásti. Komunikaაnᆰ bude napojeno na obec 
Bᖐezno, pᖐiაem០ bude vyu០ito pro prodlou០ení pᖐíjezdové komunikace აásteაnᆰ 
tᆰlesa kolejiᘐtᆰ. Pᖐedmᆰtné místo o ploᘐe cca 96 ha bude upraveno აásteაnᆰ do 
roviny, აásteაnᆰ do velmi mírného svahu tak, aby jeho აást mohla slou០it jako 
parkoviᘐtᆰ automobilᛰ, აást pro vybudování technického zázemí pro návᘐtᆰvníky 
jezera lomu Libouᘐ (stravovací zaᖐízení, pᖐípadnᆰ hotel, turistické ubytovny, 
sociálních zaᖐízení, campingové tábory, podle situace dalᘐí malé podnikatelské 
aktivity). 

Toto území bude rovnᆰ០ místem, odkud budou vedeny cyklostezky 
pᖐípadnᆰ pᆰᘐí turistické trasy po revitalizovaném území lomu Libouᘐ. Napojit se 
bude mo០no i na systém cyklotras Ⴠeské republiky. 

Výhodné situování umo០ní odkanalizování tohoto území do potoka Hutná 
(mimo jezero zbytkové jámy). Celý komplex bude vhodnᆰ ozelenᆰn. Mezi 
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jednotlivými areály technického zázemí pro rekreaci bude provedena parková 
úprava. Pᖐesto, ០e pro sportování pᖐedpokládáme vyu០ívat pᖐedevᘐím území 
situované severnᆰ od zálivu není dᛰvod, vzhledem k pohodlnᆰjᘐímu pᖐístupu, 
vybudovat sportoviᘐtᆰ i na tomto území.  Území umo០ᒀuje realizovat i dalᘐí 
podnikatelské aktivity, které by vᘐak nemᆰly zásadním zpᛰsobem naruᘐit základní 
zámᆰr, kterým je smᆰrování území pro vyu០ití volného აasu (rekreace, sport, 
turistika, a dalᘐí aktivity).  

Jezero bude v této აásti vytváᖐet záliv ᘐiroký cca 100 m. Jeho ji០ní აást 
doporuაujeme vyu០ívat jako kotviᘐtᆰ plachetnic a dalᘐích sportovních lodí. 
Komunikaაnᆰ bude ji០ní აást propojena s rekreaაním zázemím tak, aby bylo 
mo០no do této აásti dopravovat sportovní lodi. V pruhu mezi jezerem a 
zalesnᆰnými svahy ᘐirokém cca 30 m doporuაujme vybudovat lodᆰnici pro 
sportovní lodi s vlastním technickým zázemím (klubovny, hᖐiᘐtᆰ, úschovna a 
opravna lodí a dalᘐí). K dispozici bude plocha více ne០ 7 ha. 

V tomto místᆰ se pᖐedpokládá vybudovat i pᖐístav pro lodi, které budou 
zajiᘐᙐovat spojení s dalᘐími აástmi jezera, zároveᒀ umo០ᒀovat projí០ჰky 
návᘐtᆰvníkᛰ po jezeru. 

Severní a severovýchodní bᖐehy zátoky tohoto jezera nabízejí optimální 
pᖐedpoklad k vyu០ívání pro koupání a slunᆰní. Budou vystaveny rannímu, 
polednímu a velká აást i odpolednímu slunci. Bezprostᖐednᆰ budou vzhledem 
k situování a výᘐkové úrovni chránᆰny pᖐed vᆰtry v podstatᆰ ze vᘐech svᆰtových 
stran. Bᖐehová ploᘐina bude sice jen 30 – 40 m ᘐiroká, ale její délka s vyu០itím pro 
kopání a slunᆰní bude vᆰtᘐí ne០ 1 500 m.  

Pᖐedpokládáme, ០e toto území bude აásteაnᆰ zatravnᆰno, na vᆰtᘐí აásti 
území bude provedena plá០ová úprava. Pro ochranu pᖐed poledním sluncem 
budou v travnatých აástech vysázeny skupinky stromᛰ. V nejzápadnᆰjᘐí აásti 
zátoky by vzhledem k relativnᆰ malé hloubce mohlo být vybudováno dᆰtské 
koupaliᘐtᆰ. 

V území severnᆰ od zálivu jezera na kótᆰ cca 270 m n.m. doporuაujeme 
vybudovat sportoviᘐtᆰ (tenisové kurty, volejbalová hᖐiᘐtᆰ, hᖐiᘐtᆰ pro koᘐíkovou a 
pro dalᘐí sportovní aktivity). Souაástí by mᆰla být i sportoviᘐtᆰ pro dᆰti vაetnᆰ 
rᛰzných prolézaაek, pískoviᘐᙐ a dalᘐích atrakcí. Do pᖐedmᆰtného území by bylo 
mo០no pᖐivést komunikaci s omezeným provozem a zᖐídit parkoviᘐtᆰ. V místᆰ 
bude nutno zabezpeაit აásteაné stravování (spíᘐe obაerstvení), mo០nost 
sprchování a sociální zaᖐízení. Tyto aktivity je mo០no rozvinout na ploᘐe  
témᆰᖐ 85 ha.  

Pomᆰrnᆰ sva០ité území západnᆰ od sportoviᘐᙐ doporuაujme rekultivovat 
pᖐedevᘐím zpᛰsobem, který vytvoᖐí podmínky pro pᆰᘐí turistiku, krátké procházky 
pᖐírodou spojené pᖐípadnᆰ i s pouაením (vybudováním nauაných stezek). Územím 
by mᆰlo vést nᆰkolik cyklostezek, které budou propojovat i dalᘐí აásti 
rekultivovaného území lomu Libouᘐ. Souაástí cyklostezek budou i okru០ní krátké 
trasy pro dᆰti. Tímto územím povede აásteაnᆰ i trasa golfového hᖐiᘐtᆰ. 

Rekultivace by mᆰla být provedena jako ostatní veᖐejná zeleᒀ (parkové 
úpravy s mno០stvím luk a malých jezírek, do kterých by byla pᖐivádᆰna vody 
z vyᘐᘐích míst rekultivovaných výsypek, variantnᆰ by bylo mo០no napojit toto 
území na nᆰkterý z kruᘐnohorských potokᛰ. 

Druhým protipólem rekreaაního území v ji០ní აásti  bude území pᖐiléhající 
k jezeru v západní a severozápadní აásti. Jistým problémem vᘐak bude jeho 
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napojení na veᖐejné komunikace vzhledem k velkým výᘐkovým rozdílᛰm mezi 
veᖐejnými komunikacemi v pᖐedpolí lomu a tímto územím na výsypkách lomu.  

Pᖐístup lze uva០ovat dvojím zpᛰsobem a to buჰ zᖐízením parkoviᘐtᆰ 
v pᖐedpolí lomu v návaznosti na obec Spoᖐice, resp. Málkov nebo pᖐivést 
komunikaci ᘐikmo koneაnými svahy lomu zhruba na kótu 270 m n.m. pod severní 
svahy a parkoviᘐtᆰ zᖐídit na ploᘐe, která pᖐedstavuje území pro provozování 
sportovních aktivit a jeho technické zázemí. Potom bude vhodné toto parkoviᘐtᆰ a 
pᖐíjezdovou komunikaci dostateაnᆰ odclonit (hluk, prach, výfukové plyny) od 
jezera a jeho rekreaაní zóny lesnickou rekultivací.  

Západní აást jezera nabízí svou polohou i tvarováním terénu ideální místo 
pro rekreaci, slunᆰní a koupání. V severním výbᆰ០ku jezera by bylo vhodné 
vybudovat kotviᘐtᆰ sportovních lodí vაetnᆰ technického zázemí. Vzhledem ke 
slo០itᆰjᘐímu komunikaაnímu propojení s veᖐejnými cestami v pᖐedpolí lomu budou 
lodᆰ dopravovány k jezeru pᖐes obec Bᖐezno. Kotviᘐtᆰ bude slou០it rovnᆰ០ jako 
pᖐístav pro projí០ჰky návᘐtᆰvníkᛰ po jezeru a jako spojení s rekreaაním územím 
v ji០ní აásti jezera. Bude propojeno cyklostezkou (cestou pro pᆰᘐí) s technickým 
zázemím pro rekreaci a sport . 

Celou západní აást pᖐiléhající k jezeru v délce cca 1 500 m doporuაujeme 
upravit jako písაitou a აásteაnᆰ zatravnᆰnou plá០. K dispozici bude území o 
velikosti více ne០ 30 ha. V travnatých plochách budou vysázeny skupinky 
vhodných listnatých stromᛰ, které umo០ní ochranu pᖐed intenzivními sluneაními 
paprsky, zejména v poledních hodinách.  

Ji០ní აást tohoto rekreaაního území navá០e na území, které bude 
rekultivováno zpᛰsobem tzv. pᖐírodᆰ blízkým (lesnická rekultivace, sukcesní 
plochy, louky, mokᖐady).  

Rekreaაní území je uzavᖐeno v kotlinᆰ, která je vhodnᆰ situovaná pro 
slunᆰní a je okolním výraznᆰ pᖐevýᘐeným terénem chránᆰna z jihu, severu i 
západu pᖐed vᆰtrem. 

Jeho ᘐíᖐka (300 – 400 m) umo០ᒀuje i zde vybudovat rozsáhlá sportoviᘐtᆰ, 
dᆰtská hᖐiᘐtᆰ vაetnᆰ kompletního zázemí (stravování, ubytovny, sociální zaᖐízení). 
Vzhledem k tomu, ០e se bude jednat o výstavbu na nedostateაnᆰ konzolidovaných 
výsypkách musí to být lehké stavby pro tyto úაely pᖐísluᘐnᆰ dimenzované. Proto 
alternativnᆰ doporuაujeme vybudování technického zázemí v pᖐedpolí lomu 
(Spoᖐice, Málkov). Zároveᒀ bude jistým problémem odvedení odpadních vod 
z tohoto území, neboᙐ jejich odvedení do jezera by bylo nevhodné.  

Nad tímto rekreaაním územím smᆰrem na západ výsypka místᆰ stoupá. 
Zde doporuაujeme vybudovat rozsáhlý lesopark (plocha cca 310 ha), protkaný 
cestami pro pᆰᘐí turistiku a procházky, cyklistickou stezku a dalᘐí. Do tohoto 
území doporuაujeme smᆰrovat i golfové hᖐiᘐtᆰ. Jeho technické zázemí by bylo 
აásteაnᆰ spoleაné se zázemím pro rekreaci, sport a koupání, speciální აást by na 
tyto areály navazovala (cca 48 ha). 

Dᛰle០itou oblastí pro zabezpeაení fungování celého systému vyu០ívání 
volného აasu je zabezpeაení potᖐebné pᖐístupnosti tᆰchto atraktivních míst. Jedná 
se o pᖐíjezdové komunikace pro automobilovou dopravu, ale také o celý systém 
cyklostezek a tras pro pᆰᘐí turistiku. 

Proto pᖐedpokládáme navázání na veᖐejnou komunikaაní dopravní síᙐ 
nezávisle pro obᆰ sportovnᆰ rekreaაní centra, a to jak v ji០ní აásti s napojením na 
komunikace v obci Bᖐezno, propojením do technického zázemí sportovnᆰ 
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rekreaაního areálu , tak v severní აásti rovnᆰ០ propojením sportovnᆰ rekreaაního 
areálu s obcemi Spoᖐice a Málkov. 

V celém území rekultivovaných výsypek lomu Libouᘐ navrhujeme zᖐídit síᙐ 
cyklostezek, které mohou být vyu០ívány i pro pᆰᘐí turistiku.  

Navrhované cyklostezky budou vycházet jak v ji០ní, tak i v severovýchodní 
აásti území z míst, urაených jako technické zázemí pro sportovnᆰ rekreaაní 
vyu០ití, kde budou navazovat na veᖐejné komunikace a na parkoviᘐtᆰ. Tím bude 
umo០nᆰno, aby pᖐísluᘐný návᘐtᆰvník se dopravil vlastním automobilem po 
veᖐejných komunikacích do tohoto prostoru a následnᆰ pokraაoval buჰ na kole 
nebo pᆰᘐky do zajímavých míst této oblasti. Pᖐedpokládáme, ០e v  zájmovém 
území bude postupnᆰ vytvoᖐena celá síᙐ nových dopravních spojení, kterou budou 
tvoᖐit veᖐejné komunikace, komunikace úაelové a cyklostezky. 

Síᙐ veᖐejných komunikací budou tvoᖐit: 
 

Veᖐejná komunikace I – spojující Tuᘐimice, pᖐes výsypku Merkur, výsypku 
Prunéᖐov s motorestem Uᘐák – její délka bude 7,470 km. 

Veᖐejná komunikace II – bude spojovat Tuᘐimice s obcí Bᖐezno pᖐes výsypku 
Bᖐezno v délce 6,710 km. 

Veᖐejná komunikace III – povede nad severní hranou lomu z Kadanᆰ do Málkova, 
Ⴠernovic, Spoᖐic a Chomutova. Její délka bude 10,850 km. 

Veᖐejná komunikace IV – povede podél východní strany lomu Libouᘐ mezi 
Bᖐeznem a Málkovem v délce 6,790 km. 

Veᖐejná komunikace V – bude propojovat Bᖐezno s Málkovem pᖐes revitalizované 
území lomu, její délka bude 9,550 km. 

 
Doporuაuje se rovnᆰ០ postupnᆰ vybudovat celkem 9 úაelových komunikací: 
 

Úაelová komunikace A  - bude spojovat areál Tuᘐimice pᖐes výsypku Merkur do 
prostoru Severních svahᛰ, kde se napojí na veᖐejnou komunikaci III.  Její 
délka bude 6,370 km. 

Úაelová komunikace B - spojí mᆰsto Kadaᒀ pᖐes výsypku Merkur s komunikací V  
a dále s  komunikací C (u bývalých Radაic). Délka trasy bude 5,540 km. 

Úაelová komunikace C - jedná se o spojku mezi Ⴠernovicemi a Bᖐeznem pᖐes 
výsypky. Trasa bude mᆰᖐit 6,670 km. 

Úაelová komunikace D - povede v délce 2,050 km od Ⴠernovic na severní bᖐeh 
jezera. 

Úაelová komunikace E  - propojí Drou០kovice s východním bᖐehem jezera v délce 
1,3 km. 

Úაelová komunikace F  - zajistí pᖐíjezd k jezeru od jihovýchodu, její délka bude 
2,370 km. 

Úაelová komunikace G  - pᖐedstavuje pᖐíjezd k jezeru od jihu. Délka trasy  
0,960 km. 

Úაelová komunikace H  - je pᖐíjezdová trasa v délce 1,370 km vedoucí od plaviᘐtᆰ 
ETU na výsypku Merkur. 

Úაelová komunikace I  - bude budována jako pᖐíjezdová komunikace ze silnice 
I/13 k crossovému areálu.  

 
Podobným zpᛰsobem doporuაujeme v tomto zájmovém území vybudovat 

síᙐ devíti cyklostezek, a to: 
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Cyklostezka Libouᘐ 1 - která ve smᆰru jih-sever bude spojovat úაelové 
komunikace I a A pᖐes výsypku Merkur. Její délka bude 3,140 km. 

Cyklostezka Libouᘐ 2  - bude spojovat ve smᆰru západ - východ Kadaᒀ a Tuᘐimice 
pᖐes výsypku Merkur v délce 5,060 km. 

Cyklostezka Libouᘐ 3  - bude spojovat Nechranickou nádr០ s jezerem lomu Libouᘐ 
v délce 2,650 km.  

Cyklostezka Libouᘐ 4  - spojí areál Tuᘐimice s obcí Bᖐezno pᖐes výsypku Bᖐezno. 
Délka trasy bude 3,2 km. 

Cyklostezka Libouᘐ 5  - propojí Kadaᒀ s Prunéᖐovem pᖐes výsypku Prunéᖐov 
v délce 3,280 km. 

Cyklostezka Libouᘐ 6 - spojí Prunéᖐov s úაelovou komunikací A. Její délka bude 
2,380 km. 

Cyklostezka Libouᘐ 7 - povede podél západního bᖐehu jezera Libouᘐ v délce 
4,050 km 

Cyklostezka Libouᘐ 8 - bude tvoᖐit smyაku na ji០ní stranᆰ jezera Libouᘐ, její délka 
bude 3,570 km.  

Cyklostezka Libouᘐ 9  - propojí Kadaᒀ s veᖐejnou komunikací I (mezi Bystᖐickým, 
Zlatým a Jelením vrchem) v délce 1,6 km. 

 
Doporuაujeme, aby cyklostezky byly vybaveny informaაními tabulemi, na 

vhodných místech, aby byla vybudována odpoაívadla s lehkými pᖐístᖐeᘐky, 
chránícími pᖐed nepohodou. Rovnᆰ០ doporuაujeme zᖐídit na vhodných místech 
jednoduché (dᖐevᆰné) rozhledny. 

Navrhujeme, aby v místech, kde stály v minulosti obce, které byly tᆰ០bou 
likvidovány, byly vybudovány informaაní tabule nebo jiné vhodné zpᛰsoby 
pᖐipomínající jejich bývalou existenci.  

Systém cyklostezek v zájmovém území lomu Libouᘐ umo០ní propojení 
v návaznosti na stávající i plánované cyklotrasy v oklí lomu Libouᘐ, napᖐ. 
Nechranická pᖐehrada - Drou០kovice – Spoᖐice – Ⴠernovice – Málkov – Zelená – 
Hasiᘐtejn). 
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8.4.1.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
 v აasovém rozliᘐení  

 
tab. ა. 8 Pᖐehled revitalizaაních opatᖐení  

8.1 Cyklostezka - Libouᘐ 1 2,00 2 800 000 2005 2006
8.2 Cyklostezka - Libouᘐ 2 5,06 7 084 000 2005 2006
8.3 Cyklostezka - Libouᘐ 3 2,60 3 640 000 2006 2007
8.4 Cyklostezka - Libouᘐ 4 3,20 4 480 000 2005 2006
8.5 Cyklostezka - Libouᘐ 5 3,28 4 592 000 2006 2007
8.6 Cyklostezka - Libouᘐ 6 1,00 1 400 000 2006 2007
8.7 Cyklostezka - Liobuᘐ 7 1,60 2 240 000 2005 2006
8.8 Rozhledna 10 800 000 2010 2011
8.9 Stᖐelnice  ჀMJ 2,80 1 200 000 2005 2005

8.10 Crossový areál 52,06 43 500 000 2004 2008
8.11 Agrocentrum 100,00 19 600 000 2006 2008
8.12 Zoopark 80,00 17 530 000 2007 2008
8.13 Rekreaაní zóna Ⴠachovice 35,00 35 000 000 2007 2008

8.14 Veᖐejná komunikace I 7,47 44 820 000 2005 2006
8.15 Veᖐejná komunikace II 6,71 40 260 000 2005 2006
8.16 Veᖐejná komunikace III 5,00 30 000 000 2007 2008
8.17 Úაelová komunikace I 0,66 4 000 000 2005 2006
8.18 Rozvoj. zóna bydlení Kadaᒀ - Prunéᖐov 32,00 24 500 000 2005 2015
8.19 Agroprᛰmysl – zpracování biomasy 18,00 5 900 000 2007 2008

303 346 000

8.20 Revitalizace Hutné a Lu០ického potoka 7,00 8 100 000 2006 2007
8.21 Revitalizace Haაky 5,00 8 500 000 2007 2008
8.22 Vodní nádr០e Ⴠernovice 2,49 4 113 000 2005 2005

8.23 Golf-Pra០ské pole 59,00 105 590 000 2005 2007
8.24 Bývalý lom Prokop-Grube 38 740 000 2005 2008

8.25 Bývalý dᛰl ័i០ka 25 000 000 2004 2004
8.26 Území ji០nᆰ od dolu ័i០ka 250,00 92 500 000 2005 2008
8.27 Ahníkovský zámek 200 000 000 2006 2009

482 543 000
785 889 000revitalizaაní opatᖐení celkem

v území navazujícím na dᛰlní აinnost
vodní slo០ky krajiny

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

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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5.5 ZÁVᆠREჀNÁ BILANCE PLOCH, HARMONOGRAM PRACÍ A 
EKONOMICKÁ NÁROჀNOST REKULTIVACÍ A REVITALIZAჀNÍCH 
OPATᖀENÍ PRO CHOMUTOVSKOU OBLAST 
V ჀASOVÉM ROZLIᘀENÍ 

 
Rekapitulace nákladᛰ na akce (stavby) zahajované v období let 2003 –2012 
 

Sanace a rekultivace    1 633,620 mil. Kა (viz tab. ა. 6, 7) 
Revitalizace dle kapitoly 8.4.1.6    303,346 mil. Kა (viz tab. ა. 8) 
Revitalizace dle kapitoly 8.4.1.7    482,543 mil. Kა (viz tab. ა. 8) 
 
Celkem chomutovská oblast   2 354,109 mil. Kა 
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