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10.1 ÚVODNÍ STAᙀ  
 

 
Pod západní აást Sokolovska je v této studii zaᖐazeno území naruᘐené 

tᆰ០bou hnᆰdého uhlí nacházející se západnᆰ od osy Sokolov – Svatava. Do této 
oblasti je zaᖐazen i bývalý lom Michal, který je situován jihovýchodnᆰ od Sokolova. 
V celém tomto území byla ji០ ukonაena tᆰ០ba a provádí se jeho sanace a 
rekultivace. 

Dominantní roli v tomto území má bývalý lom Medard – Libík. Dalᘐími 
lokalitami jsou bývalý lom Boden spolu s pᖐilehlou výsypkou Lítov.  Ty se 
nacházejí západnᆰ od lomu Medard – Libík. Dále je souაástí bývalý lom Silvestr a 
jeho výsypky a ji០ zmínᆰný lom Michal. 

Lom Medard – Libík  se nachází  západnᆰ od mᆰsta Sokolova v území mezi 
obcemi Sokolov, Citice, Bukovany, Habartov a Svatava.  

Lom vznikl  propojením tᆰ០ebních front pᛰvodnᆰ samostatných lomᛰ 
Medard a Libík. 

Tᆰ០ba uhlí i skrývky na tomto lomu byla realizována  pᖐevá០nᆰ kolesovými 
rypadly s elektrifikovanou kolejovou dopravou. Ukonაena byla v roce 2000. 

Zastavení  tᆰ០by na této lokalitᆰ vyplynulo z opatᖐení pᖐedstavenstva 
Sokolovské uhelné, a.s., která v roce 1994 stanovila v souladu s  vývojem  
energetické situace a restrukturalizace uhelného hornictví ჀR výhled rozvoje 
akciové spoleაnosti.  Na základᆰ toho byl zahájen útlum lokality Medard – Libík, 
ani០ doᘐlo k úplnému vydobytí lo០iska hnᆰdého uhlí. K pᖐedაasnému ukonაení 
tᆰ០by pᖐispᆰla i vyhláᘐka M័P ჀR ა. 206/93, podle  které byly odepsány zbývající 
uhelné zásoby sloje Josef pro nadmᆰrný obsah síry. 

Sokolovská pánev  vznikla v tᖐetihorách, a to tak, ០e se  pᖐedoligocenní 
parovina pᖐi tektonických pohybech vyklenula v plnou horskou antiklinálu 
východního a០ severovýchodního smᆰru. 

Hlavní ráz daly tektonice pᖐedterciální a pᖐedjosefovské dislokace 
podélného a pᖐíაného smᆰru. K nejvýznamnᆰjᘐím zlomᛰm patᖐí Kytlická porucha,  
Svatavský a Sokolovský zlom. Po propadnutí kruᘐnohorské klenby se vytvoᖐila 
pᖐíkopová propadlina, která se postupnᆰ zaplᒀovala ᖐíაními a jezerními sedimenty. 

V oblasti západnᆰ od mᆰsta Sokolova vzniklo velké jezero, ve kterém se 
postupnᆰ vytvoᖐily uhlonosné sedimenty. Sloje jsou vcelku vodorovnᆰ ulo០eny, 
objevují se  v nich vᘐak zlomy a tektonika. 

V této oblasti nevychází na povrch pᖐirozeným zpᛰsobem ani jedna sloj. 
 Sledované území má následující úlo០ní tercierní stratigrafické jednotky: 
  

1. Starosedelské souvrství                                                    
 2. Uhelné souvrství sloje Josef                                            
 3. Vulkanogenní souvrství                                                   
 4. Hlavní uhelné souvrství                                                   

a) uhelné vrstvy Ane០ka 
b) meziuhelné vrstvy 
c) uhelné vrstvy sloje Antonín 

5. Cyprisové souvrství                                                         
 
Na tuto serii nasedají kvarterní sedimenty – ornice, terasovité ᘐtᆰrky 

a ᘐtᆰrkopísky, svahové hlíny. 
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Z hlediska hydrogeologie se dá území charakterizovat jako území 
s komplikovaným re០imem podzemních vod. Vᘐechny propustné horizonty, zlomy, 
chodby a vyrubané prostory jsou spojeny cestami o rᛰzné prᛰtoაnosti, jimi០ se 
vyrovnávají výtlaაné výᘐky podzemních vod, pᛰvodnᆰ nesouvisejících horizontᛰ. 

Nejkomplikovanᆰjᘐí je re០im podzemních vod v polohách hlubinnᆰ 
vyrubaných a ve starých chodbách. I kdy០ jsou z აásti zavalené, zᛰstávají 
nejsnadnᆰjᘐí komunikací pro vodu a pᖐíle០itostí pro její místní hromadᆰní. 

Rezervoár podzemních vod je napájen vodou srá០kovou a vodou 
z povrchových tokᛰ Ohᖐe a Svatava, ze kterých dochází ke vcezování po 
puklinách, výchozech a mezivrstevních spárách. 

Dᛰlní vody se na lomu Medard – Libík აerpají z hlavní retence a pᖐes 
úpravnu dᛰlních vod jsou vypouᘐtᆰny do ᖐeky Svatavy. 

Úlo០ní pomᆰry jsou z hlediska geomechaniky  v zájmové oblasti pánve 
velmi nepᖐíznivé. Stabilitnᆰ nepᖐíznivým faktorem je zejména pomᆰrnᆰ znaაný 
úklon vrstev, a to a០ 35 stupᒀᛰ od výchozu  do pánevní deprese (smᆰr S – J). 
 Nepᖐíznivými faktory jsou rovnᆰ០ geomechanické parametry nadlo០ních 
zemin.  

V dᛰsledku výᘐe uvedených faktorᛰ je nutno provádᆰt dodateაnᆰ nároაné 
sanaაní práce pro zajiᘐtᆰní stability svahᛰ zbytkové jámy lomu, zejména 
s ohledem na její budoucí zatopení vodou.  

V souაasné dobᆰ je realizována აástí tᆰ០ební technologie tzv. sanaაní 
skrývka, její០ cílem je zabezpeაení trvalé stability svahᛰ jak na porubní, tak na 
výsypkové stranᆰ lomu Medard – Libík  (zejména pod obcemi Habartov a 
Bukovany). Provádᆰjí se i dalᘐí zemní práce (úpravy sklonᛰ svahᛰ, pᖐekrytí 
výchozᛰ uhelné sloje inertním materiálem k zabránᆰní vzniku zápar a ohᒀᛰ, 
pᖐekrytí povrchu zeminami vhodnými pro rekultivace). Tyto práce se provádᆰjí jako 
hornická აinnost v souladu s plánem likvidace lomu, schváleným OBÚ v Sokolovᆰ. 
 

 
 

10.2 ჀLENᆠNÍ OBLASTI NA ÚZEMNÍ CELKY 
 
Dokumentace je აlenᆰna na აtyᖐi oblasti. Z nich dominantní postavení 

v Západní აásti Sokolovska  má lokalita Medard – Libík a jeho okolí s logickou 
vazbou na lokalitu Lítov – Boden. Samostatná je oblast lokality Silvestr a 
lokality Michal. 

Pokud jde o bilance rekultivací a dalᘐí kapitoly ty, jsou sledované podle  
jednotlivých lokalit samostatnᆰ s tím, ០e bilance za celou oblast Západní აást 
Sokolovska je uvádᆰna rovnᆰ០ samostatnᆰ na závᆰr. 
 
 
10.3 CHARAKTERISTIKA CELKOVÉ KONCEPCE REVITALIZACE 

ÚZEMÍ 
 
Koncepce komplexního ᖐeᘐení sanace a rekultivace a následné revitalizace 

území je zalo០ena na hydrické rekultivaci zbytkové jámy lomu Medard - Libík. 
Po jejím napuᘐtᆰní vodou z ᖐeky Ohᖐe vznikne jezero s plochou pᖐes 500 ha. 
Pᖐedpokládá se, ០e toto jezero bude vyu០íváno pro koupání, sportovní rybolov i 
pro provozování vodních sportᛰ.  Zázemí pro rekreaci a sport by mᆰlo být 
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vytvoᖐeno jednak ve východní აásti bývalého lomu, v kontaktu s mᆰsty Sokolov a 
Svatava jako místo pro pᖐímᆰstskou rekreaci, zejména vᘐak v západní აásti (mezi 
obcemi Habartov a Bukovany), kde je mo០no vytvoᖐit centrum nejen pro koupání a 
vodní sporty, ale i pro vybudování sportoviᘐᙐ, dᆰtských hᖐiᘐᙐ, ubytoven, 
campingových táborᛰ i dalᘐích prvkᛰ rekreaაního zázemí. Místo je velmi 
snadno pᖐístupné z veᖐejné komunikace. Mohlo by se stát velmi atraktivní  
jak pro  tuzemské rekreanty, tak pro cizince. 

Tato აást území (Medard – Libík) mᛰ០e být velmi snadno propojena 
cyklistickými stezkami a turistickými cestami s bývalým lomem Boden, kde jsou 
zᖐizovány dvᆰ malé vodní nádr០e. Snadno je tímto zpᛰsobem dosa០itelná výsypka 
Lítov a s ní sousedící obec Chlum svaté Maᖐí, která byla a znovu se mᛰ០e stát 
významným poutním místem se svými historickými památkami (kostel 
s kláᘐterními  budovami). 

Severní (tᆰ០ební strana) a ji០ní აást  (výsypková strana lomu Medard) 
budou orientovány více na ekologické a estetické zamᆰᖐení. 

Vlastní rekultivace zbytku území lomu Medard - Libík (rovnᆰ០ cca 500 ha) 
bude provedena lesnickým zpᛰsobem charakteru tzv. pᖐírodᆰ blízkým. Bude se 
jednat o skupiny stromᛰ stᖐídané zatravnᆰnými plochami a solitery. 

Pᖐedpokládá se, ០e cyklostezkami bude propojeno nejen celé území po 
obvodu jezera zbytkové jámy, ale i  rekultivovaný prostor  výsypky Lítov a 
bývalého lomu Boden, co០ umo០ní zvolit rᛰzná vstupní místa do tohoto komplexu.  

V roce 1994 bylo pᖐedstavenstvem a.s. Sokolovská uhelná rozhodnuto 
o útlumu  lokality  Medard – Libík.  Na základᆰ tohoto rozhodnutí byl dán MPO ჀR 
souhlas se zahájením útlumu v této აásti Sokolovského revíru. 

V souladu s usnesením vlády ა. 691/92  zpracoval R – Princip Most, s.r.o. 
technický projekt likvidace lomu.  V tohoto projektu byly posouzeny tᖐi varianty 
ᖐeᘐení zbytkové jámy pᖐedmᆰtného lomu a to varianta se zatopením, varianta se 
zasypáním a varianta bez zatopení a  zasypání. Tyto varianty byly posuzovány  
z hlediska  ekologického, územního a krajinnᆰ estetického, sociálního, 
rekreaაního i ekonomického.  

Na základᆰ tohoto hodnocení byla doporuაena k realizaci varianta se 
zatopením zbytkové jámy. 

Vybraná varianta vycházela z pᖐedpokladu, ០e po ukonაení tᆰ០by budou 
provedena nezbytná sanaაní opatᖐení a dalᘐí zabezpeაovací práce a zbytková 
jáma bude zatopena vodou. Lesnická rekultivace lomu Medard - Libík byla 
navr០ena na svahové partie vnitᖐní výsypky a lomu. Plochy s mírným sklonem se 
doporuაovalo ᖐeᘐit kombinací zalesnᆰní a zatravnᆰní, z აásti jako lesopark.  Na 
აásti bᖐehᛰ ve východní a západní აásti jezera byly navr០eny plochy pro rekreaაní 
úაely a v návaznosti na zázemí mᆰst Habartova a Svatavy plochy urაené pro 
podnikatelské aktivity. 

Koncepce na lokalitᆰ Lítov – Boden  poაítá s kombinací lesnické a 
zemᆰdᆰlské rekultivace podle  sklonových pomᆰrᛰ a morfologie území. V této 
lokalitᆰ jsou zᖐizovány i vodní plochy. Pᖐedpokládá se maximálnᆰ soustᖐedit 
rekreaაní aktivity související s vodními nádr០emi do území jezera Medard – Libík, 
vodní plochy v oblasti bývalého lomu Boden více  smᆰrovat  na posílení 
ekologické stability území. 
 V souაasné dobᆰ doporuაujeme, aby jedna z nich slou០ila rekreaci. 
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Na lomu Michal  byla rovnᆰ០ v souladu s koncepcí rekultivace  vytvoᖐena 
vodní plocha s urაením pro rekreaci.  Okolní území je rekultivováno kombinací 
lesnické rekultivace se zatravnᆰním pozemkᛰ. 

ᖀeᘐení navr០ené v technickém projektu likvidace bylo dalᘐími pracemi 
a dokumentacemi dále upᖐesᒀováno a propracováváno tak, jak probíhala 
následná báᒀská აinnost a prohlubovalo se poznání v této problematice.  

V listopadu roku 1999 byl zpracován a pᖐedlo០en na OBÚ v Sokolovᆰ plán 
likvidace lomu Medard – Libík. 

Technické ᖐeᘐení sanace a rekultivace zájmového území tohoto lomu 
vycházelo z výᘐe uvedeného technického projektu likvidace lomu z roku 1995, 
které bylo postupnᆰ upᖐesᒀováno dalᘐími technickými pracemi. Byly napᖐ. 
upᖐesnᆰny na základᆰ podkladᛰ z oblasti hydrogeologie a hydrologie parametry 
jezera zbytkové jámy  Po komplexním posouzení  variant  s rᛰznou  kótou  hladiny  
vody  v jezeru  byla  vybrána jako optimální kóta 401 m n. m., která zabezpeაuje 
potᖐebnou rovnováhu mezi hladinou vody v jezeru, prᛰmᆰrnou úrovní vody v ᖐece 
Ohᖐi a  systémem dᛰlních staᖐinových vod. Byly upᖐesnᆰny i nezbytné objemy 
sanaაní skrývky, nutné k zabezpeაení geomechanické stability svahᛰ jezera. 

Základní metodou rekultivace výsypek i svahᛰ budoucího jezera je lesnický 
zpᛰsob. Motivován je pᖐedevᘐím tím, ០e lesní porosty v naᘐich zemᆰpisných 
podmínkách mají kladný vliv nejenom na vlastní zalesnᆰnou plochu, ale i na své 
okolí, a to po stránce hydrické, protierozivní, stabilizaაní, hygienické,  klimatické i 
rekreaაní. 

 Pestrá  pᖐirozená vegetace lépe vyrovnává ruᘐivé vlivy a zásahy, umo០ᒀuje 
sdru០ování organizmᛰ bezpeაnᆰ pᖐizpᛰsobených stanoviᘐtním podmínkám 
a dlouhodobᆰ provᆰᖐeným pᖐírodním vývojem, umo០ᒀuje postupnou obnovu 
pᖐirozeného spoleაenství existenაnᆰ spojených ០ivoაichᛰ a rostlin. 

Proto je lesnická rekultivace navr០ena formou skupinové výsadby na celou 
plochu nezatopených svahᛰ  a ploᘐin zbytkové jámy tohoto lomu. Výsadba dᖐevin 
bude provedena tak, aby postupnᆰ vznikla აlenitá plocha, tvoᖐená kombinací 
malých lesíkᛰ, skupin stromᛰ, resp. soliterních dᖐevin a volných zatravnᆰných 
ploch. 

Volné plochy v blízkosti obcí budou kromᆰ krajinotvorné a ekostabilizaაní 
funkce plnit i významnou roli v krátkodobé rekreaci. Porosty budou zalo០eny tak, 
aby byly i esteticky efektivní, zdravotnᆰ úაinné a pᖐístupné a plnily tak funkci 
rekreaაních pᖐímᆰstských lesᛰ. 

Jak ji០ bylo uvedeno dominantní plochou území se stane jezero zbytkové 
jámy lomu Medard – Libík, u nᆰho០ se pᖐedpokládá mnohostranné vyu០ití a to jak 
pro rekreaci a sport, tak pro sportovní rybolov. Plnit bude i funkce ekologické a 
krajinnᆰ estetické. 

Souაástí zpracovaných dokumentací je i posouzení výsledné kvality vody 
v jezeru tak, aby vyhovovala doporuაenému vᘐestrannému vyu០ívání. Jednou 
z podmínek, která je v dokumentaci zabezpeაována je rychlé napuᘐtᆰní jezera 
vhodnou vodou. Tyto podmínky splᒀuje voda z ᖐeky Ohᖐe. 

Plán likvidace lomu byl schválen  rozhodnutím OBÚ v Sokolovᆰ z ᖐíjna 
2001. 

Výᘐe uvedený plán likvidace lomu Medard – Libík byl následnᆰ v roce 2000 
podroben procesu EIA. 

Souhlasné stanovisko k tomuto dokumentu vydalo M័P v kvᆰtnu 2001. 
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V nᆰm se doporuაuje k realizaci varianta se zatopením zbytkové jámy s tím, 
០e budou respektovány podmínky stanoviska zvláᘐtᆰ uvádᆰné pro fázi pᖐípravy a 
zvláᘐtᆰ pro fázi realizace a pro fázi ukonაení likvidace a rekultivace lomu. 

័ádná z tᆰchto podmínek nemᆰní navr០ené koncepაní ᖐeᘐení sanace 
a rekultivace lomu a jeho okolí. 

 
 

10.4 REKULTIVACE A REVITALIZACE 
 
10.4.1 Medard - Libík 
 
10.4.1.1  Vymezení a souაasný popis území 

 
Klíაové postavení v revitalizaci  lomu Medard – Libík  bude mít jezero 

zbytkové jámy lomu. Na základᆰ komplexního posouzení jednotlivých mo០ných 
variant ᖐeᘐení byla pro realizaci vybrána jako optimální varianta s prᛰtoაným  
jezerem  a kótou  hladiny  vody 401 m n.m. 

Základní parametry jezera: 
 

- plocha 501,4 ha 
- objem vody po napuᘐtᆰní 138 mil. m3 

- maximální hloubka 51 m 
- prᛰmᆰrná hloubka 27,5 m 

 
Pro zajiᘐtᆰní  svahᛰ budoucího jezera, nutnosti pᖐehrnout výchozy uhelné 

sloje jako ochranu  pᖐed mo០ností vzniku zápar a ohᒀᛰ, úpravy cílového stavu 
bᖐehové linie pᖐed vodní erozí zpᛰsobenou vlnobitím,  je nutno zalo០it na dno 
zbytkové jámy  a na urაené etá០e vnitᖐní výsypky celkem cca 11 mil. m3  sanaაní 
skrývky. K tomu je vyu០íváno nadlo០ního materiálu z dosud tᆰ០ících lomᛰ 
východní oblasti Sokolovského revíru. Sanaაní skrývka je tᆰ០ena lopatovými 
rypadly, dopravována kolejovou trakcí na lom Medard – Libík a zakládána opᆰt 
lopatovými rypadly. Realizace probᆰhne do roku 2007. 

Základním zdrojem napouᘐtᆰní jezera bude ᖐeka Ohᖐe. Prᛰmᆰrné 
napouᘐtᆰcí mno០ství se pᖐedpokládá 1 m3/s.  

Napouᘐtᆰní z této ᖐeky doporuაujeme realizovat  v období let 2008 – 2011. 
Do dosa០ení kóty  399 m n.m. bude napouᘐtᆰní provádᆰno gravitaაnᆰ, od kóty 
399 m n.m. do koneაné úrovnᆰ hladiny (401 m n. m.)  აerpáním rovnᆰ០ z ᖐeky 
Ohᖐe. 

Pro napouᘐtᆰní bude zᖐízen samostatný odbᆰrný objekt na ᖐece Ohᖐi. 
Dalᘐím objektem bude gravitaაní propojení ᖐeky Ohᖐe se zbytkovou jamou,  který 
po napuᘐtᆰní jezera bude slou០it pro odvod pᖐebyteაné vody z jezera. 
K napouᘐtᆰní bude vyu០ívána i dᛰlní staᖐinová voda a povrchová voda z povodí 
zbytkové jámy. Její mno០ství  vᘐak bude se stoupající hladinou v jezeru bude 
klesat. 

Souაasné dᛰlní vody se აerpají na povrch z hlavní retence lomu a pᖐes 
úpravnu vody se vypouᘐtᆰní do ᖐeky Svatavy. Ⴠerpané mno០ství se pohybuje 
roაnᆰ mezi 6 – 8 mil. m3. 

Pᖐedpokládá se, ០e აerpání bude ukonაeno v roce 2007 (ve vazbᆰ na  
prᛰbᆰh zakládání sanaაní skrývky ) a voda bude vyu០ívána pro napouᘐtᆰní jezera. 
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Napouᘐtᆰní z ᖐeky Ohᖐe bude zahájeno po vybudování napouᘐtᆰcích 
objektᛰ. Vzhledem k nedostatku finanაních prostᖐedkᛰ se uva០ovalo ukonაení 
tᆰchto prací v roce 2010. Vhodné by bylo tyto práce ukonაit spolu s dokonაením 
sanaაní skrývky  a bezprostᖐednᆰ  na to zahájit napouᘐtᆰní z ᖐeky Ohᖐe a tím 
urychlit zahájení vyu០ívání jezera a jeho okolí pro úაely rekreace, sportu a dalᘐí 
lidské aktivity. Proto doporuაujeme urychlit práce tak, aby napouᘐtᆰní jezera 
mohlo být zahájeno ji០ v  oce 2008. 

Kóta hladiny jezera na úrovni 401 m n.m. byla zvolena jako nejvýhodnᆰjᘐí 
z hlediska vyrovnání hladin mezi jezerem, ᖐekou Ohᖐe a staᖐinovým systémem 
bývalého dolu Adolf ័ofie. Staᖐinový systém u tohoto jezera nebude toti០ oddᆰlen 
od jezerních vod jeho utᆰsnᆰním s ohledem na úlo០ní (geologické)  podmínky 
uhelných slojí a nadlo០ních partií zejména v severních svazích lomu. 

Po dosa០ení koneაné úrovnᆰ hladiny vody bude jezero dotování pouze 
vodou z Radvanovského potoka, který bude napojen na odvodᒀovací systém 
v severní აásti lomu a vodami z vlastního podpovodí zbytkové jámy. Dᛰvodem 
minimální dotace vody (pouze na krytí výparu) je snaha udr០et trvale optimální 
kvalitu vody v jezeru (vyᘐᘐí pᖐítoky by znamenaly vyᘐᘐí pᖐínos pro kvalitu vody 
ne០ádoucích ០ivin). 

Pro ochranu bᖐehové linie proti abrazi zpᛰsobené vlnobitím  budou 
realizována pᖐísluᘐná technická a biologická opatᖐení. Z biologických opatᖐení, 
která budou realizována v pᖐípadech dosa០ení pᖐíznivého sklonu svahᛰ (cca 1:20) 
bude vyu០íváno osazení rákosem, u mírnᆰ strmᆰjᘐích svahᛰ bude vyu០íváno vrby 
v kombinaci kamenným pohozem, u strmᆰjᘐích potom bude vybudován kamenný 
ochranný val. 

Svahy lomu a výsypek budou nad koneაnou úrovní bᖐehové linie upraveny 
do sklonᛰ, které jednak zabezpeაí jejich geomechanickou stabilitu a zároveᒀ 
umo០ní realizovat vlastní rekultivaაní práce. Výchozy   uhelné sloje budou 
zahrnuty inertním materiálem, ostatní svahové აásti budou podle potᖐeby  pᖐekryty 
materiálem vhodným pro rekultivaაní úაely.  Svahy pod úrovní bᖐehové linie 
nebudou upravovány.  

Rekultivace pᖐevá០né აásti území pᖐiléhajícího k jezeru bude provedena 
tzv. krajináᖐskou zelení, tj. lesnickou rekultivací formou skupinové výsadby. 

Pᖐi realizaci rekultivaაních prací budou respektována navr០ená revitalizaაní 
opatᖐení tak, aby se nevynakládaly neúაelnᆰ finanაní prostᖐedky. 

Na náhorních ploᘐinách výsypek a dalᘐích vybraných plochách bude 
provedena rovnᆰ០ skupinová výsadba dᖐevin tak, aby zde vznikla kombinace 
malých lesíkᛰ, skupin stromᛰ resp. soliterních dᖐevin a volných ploch, které po 
vyvinutí porostᛰ budou odpovídat obdobným „pᖐírodním“ lokalitám v okolí. 

 
Centrem této oblasti pro sportovnᆰ rekreaაní aktivity by se mᆰla stát 

zbytková jáma lomu Medard – Libík. 
Vhodným propojením cyklistickou stezkou a cestou pro pᆰᘐí mᛰ០e být 

napojena na  prostor bývalého lomu Boden, kde se rovnᆰ០  vytváᖐejí  vodní plochy  
a dále s významným poutním místem Chlum Svaté Maᖐí  a rekultivovanými 
plochami výsypky Lítov  (kombinovaná lesnická rekultivace s luაními plochami). 

Na plánované cyklistické stezky se bude mo០no snadno  napojit z veᖐejných 
komunikací ve vᘐech výᘐe okolních obcích.  

V Sokolovᆰ, Svatavᆰ a Citicích bude mo០né napojení na tento systém i ze 
stanic ០elezniაní dopravy. 
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Nejvhodnᆰjᘐím místem pro vstup  do tohoto areálu se jeví silnice   Habartov 
- Dasnické rozcestí, z které  je mo០no odboაit na stávající asfaltovanou 
komunikaci vedoucí k provozním budovám   dᛰlních provozᛰ  (vᆰtᘐinou ji០ 
nevyu០ívaným) v sousedství objektᛰ „Dukla“.  Tento prostor nabízí vybudování 
rozsáhlého zázemí pro budoucí rekreaci a sport.   Je dostateაný pro výstavbu  
kapacitního parkoviᘐtᆰ aut, motelᛰ (pᖐípadnᆰ hotelᛰ), restauraაních zaᖐízení a 
ubytovacích objektᛰ s mo០ností jejich odkanalizování mimo prostor jezera 
zbytkové jámy lomu Medard - Libík. Návᘐtᆰvníci zde budou mít pᖐíle០itost pro pᆰᘐí 
i cykloturistiku  a to buჰ smᆰrem na východ v obvodu jezera zbytkové jámy nebo 
na západ do prostoru lomu Boden a výsypky Lítov. Výhodou je, ០e pro toto 
propojení  smᆰrem na západ je mo០no vyu០ít tᆰlesa snesené trati dᛰlní dopravy, 
která podjí០dí stávající  veᖐejnou komunikaci, tak០e v celém areálu není nutno  
dostat se do pᖐímého styku s veᖐejnou dopravou. 

Zmínᆰný prostor zbytkové jámy mezi Habartovem a Bukovany  je mo០no 
uzpᛰsobit v აástech nad jezerem pro sportovní vyu០ití (napᖐ. volejbalová, 
basketbalová hᖐiᘐtᆰ, tenisové kurty, dᆰtská hᖐiᘐtᆰ). Upravené etá០e vnitᖐní výsypky 
v kontaktu s obcí Bukovany, ale i smᆰrem k Habartovu dávají mo០nost upravit na 
koupaliᘐtᆰ.  Prostor zde je i na  zᖐízení kotviᘐtᆰ lodí. 

Výhodou tohoto prostoru je, ០e vodní plocha v tomto území bude vystavena 
minimálnímu vlnobití (pᖐevládající vᆰtry jsou severozápadní, prostor je navíc 
chránᆰn vzrostlou vegetací). 

Obdobný rekreaაní prostor se nabízí vybudovat na severovýchodní stranᆰ 
jezera zbytkové jámy u obce Svatava.  Jednalo by se o pᖐímᆰstskou rekreaci  jak 
pro mᆰsto Svatava, tak pro Sokolov, pomᆰrnᆰ snadno dopravnᆰ dosa០itelnou. 

Rovnᆰ០ zde bude mo០no vybudovat aktivity zmínᆰné  v popisu západní 
აásti jezera. Výhodou zde bude pᖐíznivᆰjᘐí hloubka jezera, აlenitᆰjᘐí bᖐehová linie 
a zajímavá morfologie terénu. V dᛰsledku vᆰtᘐí abraze bᖐehové linie zpᛰsobené 
vlnobitím, bude nutno v této აásti jezera vybudovat nároაnᆰjᘐí ochranu tᆰchto 
bᖐehᛰ. Nároაnᆰjᘐí bude i vytvoᖐení optimálního zpᛰsobu vyu០ití tohoto území pro 
koupání a vodní sporty. 

Vnitᖐní výsypka Gustav mezi Sokolovem a Citicemi bude rovnᆰ០ zalesnᆰna 
zpᛰsobem pᖐírodᆰ blízkým (rozptýlená zeleᒀ), nedoporuაujeme les 
s hospodáᖐským vyu០itím. 

Pᖐedpokládáme, ០e celé zájmové území bude propojeno cyklistickými 
stezkami s mo០ností na tᆰchto stezkách  provozovat i pᆰᘐí turistiku (nᆰkteré z nich 
bude vhodné pᖐípadnᆰ vyაlenit pouze pro tᆰᘐí turistiku).   

V prostoru Lítov - Boden doporuაujeme vyu០ití (po urაitých úpravách) vᘐech 
stávajících cest, které spojují napᖐ. Chlum svaté Maᖐí s Lítovem, Chlum svaté Maᖐí 
s Habartovem, Lítov s Habartovem  a Lítov  s Dasnickým  rozcestím, pᖐípadnᆰ 
dalᘐích,  které tyto cesty navzájem propojují. 

Rekultivace a revitalizace výsypky Lítov v prostoru pᖐiléhajícímu obci Chlum 
svaté Maᖐí bude respektovat to, ០e tato obec byla v minulosti významným poutním 
místem. Doporuაujeme, aby se jím opᆰt v budoucnu stala. V této obci se nachází 
památkový areál kostela Nanebevzetí Panny Marie s kláᘐterem kᖐí០ovníkᛰ 
s აervenou hvᆰzdou. 

K tomu, aby se toto významné místo opᆰt navᘐtᆰvovalo budou vytvoᖐeny 
i pᖐíznivᆰjᘐí podmínky tím, ០e bude propojeno s celým komplexem rekreaაního 
území (cyklostezky, pᆰᘐí turistika). Cyklostezky  a turistické stezky vedoucí po 
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výsypce Lítov umo០ní zajímavé pohledy na území Kruᘐných hor, zejména pak na 
Slavkovský  les. 

 Podobnᆰ doporuაujeme vybudovat stezky pro cykloturistiku a pᆰᘐí turistiku 
v prostoru bývalého lomu Medard - Libík a to jeden okruh v pᖐímém kontaktu 
s vodní  plochou, druhý na vyᘐᘐích ploᘐinách ᖐezᛰ a výsypek tak, aby bylo mo០né 
jeho snadné napojení na obce v kontaktu s tímto prostorem  (z dᛰvodu snadného 
pᖐechodu na veᖐejné komunikace a na zázemí, které v pᖐilehlých obcích zabezpeაí 
pᖐísluᘐný potᖐebný servis a obაerstvení, zároveᒀ z dᛰvodu umo០nᆰní snadného 
pᖐístupu obyvatel tᆰchto obcí do tohoto sportovnᆰ rekreaაního prostoru).  

 
   

10.4.1.2  Rekultivace dokonაené a rozpracované  
 
Rekultivace dokonაené  k  31. 12. 2002 

 
Na lokalitᆰ Medard – Libík byly k výᘐe uvedenému datu dokonაeny 

rekultivace  na ploᘐe: 
 

tab. ა. 1  Ukonაené rekultivace [ha] – Medard - Libík 
zemᆰdᆰl. lesní vodní ost.vა.park. celkem

celkem 28,3 123,0 151,3  
 
Rekultivace rozpracované 31.12. 2002 

 
Na této lokalitᆰ je rozpracována rekultivace na ploᘐe 31,22 ha, z toho 

pᖐedstavuje zemᆰdᆰlská 22,43 ha lesnická 8,79 ha. 
  

Jedná se o tyto akce: 
  
tab. ა. 2   Rozpracované rekultivace [ha] – Medard - Libík 

ostatní
vა. park. celkem

Klu០ - ji០ní svahy 1998-08 3,3 3,3
Vnitᖐ.výs. - Medard 1995-05 5,5 5,5
Medard-Libík, sev.ა. 1999-10 22,4 22,4
Celkem 22,4 8,8 0,0 0,0 31,2

vodnírealizace zemᆰdᆰl. lesnické

 
 
 
10.4.1.3 Rekultivace zahajované v období 2003 a០ 2012 

 
V období let 2003 – 2012 se na této lokalitᆰ pᖐedpokládá zahájit rekultivace 

na celkové ploᘐe 1000,52 ha. Z  toho pᖐedstavuje lesnická rekultivace                                   
499,12 ha, hydrická (jezero zbytkové jámy) 501,40 ha. 

 
Jedná se o tyto akce: 

 
Medard – Libík, severní აást I. etapa, lesnická                       
Celková plocha k rekultivaci                               67,65 ha                             

Zahájení této akce se pᖐedpokládá v roce 2005, ukonაení v roce 2015. 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 12 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 10: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v  oblasti Sokolov – západ 
sokolovské pánve 

 
Medard – Libík, ji០ní svahy I. etapa 
Celková plocha k rekultivaci                               69,88 ha 
Z toho lesnická rekultivace                                 69,88 ha 

Jedná se o plochu nezatopených ji០ních svahᛰ vnitᖐní výsypky navazující 
na západní hranici akce Vnitᖐní výsypka – horizont 415. Technická rekultivace je 
plánována k zahájení v roce 2004, ukonაení pᆰstební péაe u lesnické rekultivace 
se pᖐedpokládá v roce 2015. 
 
Medard – Libík, ji០ní svahy II. etapa 
Celková plocha, plocha lesnické rekultivace       63,00 ha 

Akce rozᘐiᖐuje rekultivovanou plochu ji០ních svahᛰ západním smᆰrem. 
Zahájení technické rekultivace je plánováno na rok 2005, práce na biologické 
etapᆰ lesnické rekultivace budou pokraაovat do roku 2016. 

 
Medard – Libík,  III. etapa 
Celková plocha, plocha lesnické rekultivace       67,06 ha 

V této etapᆰ budou rekultivovány západní svahy zbytkové jámy. Plocha je 
pᖐipravována k technické rekultivaci v roce 2005, práce na lesnické rekultivaci 
budou pokraაovat do roku 2016. 

 
Medard – Libík,  IV. etapa 
Celková plocha, plocha lesnické rekultivace                  101,00 ha 

Tato akce bude zahájena v roce 2003, její ukonაení se pᖐedpokládá v roce 
2014. 
 
Medard – Libík,  V. etapa 
Celková plocha, plocha lesnické rekultivace                     93,30 ha 

Rekultivaაní akce bude zahájena v roce 2005, ukonაena v roce 2016. 
 
Medard – Libík, VI. etapa 
Celková plocha, plocha lesnické rekultivace                    37,23 ha 

Tato akce bude zahájena v roce 2011, ukonაení se plánuje na rok 2022. 
 
Jezero Medard – Libík 

Pod tímto názvem je obsa០eno vᆰcnᆰ: 
- sanaაní skrývka pro zabezpeაení geomechanické stability svahᛰ jezera 
- terénní úpravy svahᛰ budoucího jezera, pᖐekrytí výchozᛰ uhelné sloje  

inertním materiálem 
- stavební objekty pro napouᘐtᆰní jezera z ᖐeky Ohᖐe 
- opevnᆰní bᖐehové linie proti abrazi zpᛰsobené vlnobitím 
- poplatky ve smyslu vodního zákona za napouᘐtᆰní jezera z veᖐejné 

vodoteაe.                  
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tab. ა. 3   Novᆰ zahajované rekultivace 2003-2012 [ha] – Medard - Libík 
ostatní

vა. park. celkem
Med-Lib., sev.ა.,I.et. 2003-04 67,7 67,7
Med-Lib., ji០.sv. I.et. 2004-15 69,9 69,9
Med-Lib., ji០.sv. II.et. 2005-16 63,0 63,0
Med-Lib., III. etapa 2005-16 67,1 67,1
Med-Lib., IV. etapa 2003-15 101,0 101,0
Med-Lib., V. etapa 2005-16 93,3 93,3
Med-Lib., VI. etapa 2011-22 37,2 37,2
Jezero Med-Lib. 2003-11 501,4 501,4
Celkem 0,0 499,2 501,4 0,0 1000,6

realizace zemᆰdᆰl. lesnické vodní

 
 
 
tab. ა. 4   Novᆰ zahajované rekultivace 2003-2012 [mil. Kა] – Medard - Libík 
 Realizace Náklady 
Medard-Libík, severní აást, I. etapa 2003-2004 65,935 
Medard-Libík, ji០ní svahy, I. etapa 2004-2015 87,857 
Medard-Libík, ji០ní svahy, II. etapa 2005-2016 97,271 
Medard-Libík, III. etapa 2005-2016 85,415 
Medard-Libík, IV. etapa 2003-2015 105,517 
Medard-Libík, V. etapa 2005-2016 248,733 
Medard-Libík, VI. etapa 2011-2022 72,599 
Jezero Medard-Libík 2003-2011  
Sanace zbytkové jámy 2003-2007 273,678 
Napouᘐtᆰcí objekty jezera 2005-2007 125,000 
Opevnᆰní bᖐehové linie 2005-2007 83,300 
Napouᘐtᆰní jezera 2008-2011 253,200 
   
Celkem  1 498,505 

 
 
10.4.1.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace území od roku 2013 do vyuhlení  
 
          V období po roce 2012 se nepᖐedpokládá zahájení dalᘐích nových 
rekultivaაních akcí. 

Poslední akce by mᆰla být zahájena v roce 2011. Ukonაení  pᆰstební péაe 
na této lokalitᆰ je datováno rokem 2022. 

 
 

10.4.1.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost 
   rekultivací v აasovém rozliᘐení                  
 
K 31.12.2002 byl na lokalitᆰ Medard – Libík tento stav: 
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tab. ა. 5   Bilance ploch rekultivací [ha] – Medard - Libík 
ostatní

vა. park. celkem
ukonაené do 2002 28,3 123,0 151,3
rozpracované k 31.12.2002 22,4 8,8 31,2
novᆰ zahajované 2003-12 499,1 501,4 1000,5
novᆰ zahajované po 2012 0,0
celkem 50,7 630,9 501,4 0,0 1183,0

rekultivace zemᆰdᆰl. lesní vodní

 
 
tab. ა. 6   Ekonomická nároაnost rekultivací [mil. Kა]  – Medard - Libík 

ostatní
vა. park. celkem

novᆰ zahajované 2003-12 763,3 735,2 1498,5
novᆰ zahajované po 2012 0,0
celkem 0,0 763,3 735,2 0,0 1498,5

rekultivace zemᆰdᆰl. lesní vodní

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

  
10.4.1.6.1 Opatᖐení schválená mezirezortní komisí 

 
Rekultivaაního charakteru 

 
Akce, které byly schváleny mezirezortní komisí a u nich០ dosud neprobᆰhlo 

výbᆰrové ᖐízení: 
 
Medard – Libík – III. etapa 
Medard – Libík, ji០ní svahy – I. etapa  
Medard – Libík, ji០ní svahy - II. etapa 
Medard – Libík,  III. etapa 
Medard – Libík, V. etapa 
Zakládání sanaაní skrývky na lomu Medard - Libík 
 
Akce, u kterých ji០ probᆰhlo výbᆰrové ᖐízení: 
 
Medard – Libík IV. etapa 
 

Revitalizaაního charakteru 
 
Do mezirezortní komise dosud nebyla pᖐedlo០ena ០ádná akce 

revitalizaაního charakteru. 
 
 

10.4.1.6.2 Novᆰ navr០ená opatᖐení 
 

Rekultivaაního charakteru 
 
Do mezirezortní komise budou postupnᆰ pᖐedlo០eny jeᘐtᆰ tyto akce: 
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- Opevnᆰní bᖐehové linie 
- Stavební objekty pro napouᘐtᆰní jezera z ᖐeky Ohᖐe 
- Medard - Libík VI. etapa 
- Napouᘐtᆰní jezera zbytkové jámy (poplatky ve smyslu vodního zákona) 
 

Revitalizaაního charakteru  
 
Revitalizaაní opatᖐení, která budou navr០ena na této lokalitᆰ vycházejí 

z koncepce popsané v pᖐedchozích kapitolách. 
 
 

II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 
 
Pᖐi návrhu na obnovení, resp. doplnᆰní prvkᛰ ÚSES jsme vycházeli 

z pᖐísluᘐných dokumentᛰ nadregionálního, regionálního a lokálního územních 
systémᛰ  ekologické stability, které posuzují biogeografické jednotky ve funkაním 
vztahu k zájmovému území.  
 
Nadregionální biokoridor údolím Ohᖐe (NBk 495) 
 Jedná se o vymezený NRBK, který prochází mezi Citicemi a Sokolovem 
podél ji០ní a jihovýchodní hranice lomu  Medard-Libík, v tᆰsné blízkosti  výsypky 
Gustav a vnitᖐní výsypky. Jedná se o koridor  hydrický, umo០ᒀující pᖐedevᘐím 
migraci vodomilných  a vlhkomilných organizmᛰ.  
 
Regionální biokoridor údolím Svatavy (RBk 416) 
 Vymezený regionální koridor propojuje RBC Svatavský vrch s údolím Ohᖐe,  
prochází v prostoru mezi zbytkovou jámou Medard – Libík a budoucím tᆰ០ebním 
prostorem lomu Jiᖐí – Dru០ba.. 
 
Regionální biokoridor Habartovský potok (RBk 425) 
 Prochází  úzkým prostorem oddᆰlujícím lokality Medard-Libík  a Lítov-
Boden, v úseku mezi Habartovem a Bukovany je silnᆰ poᘐkozen a nefunkაní, ji០ní 
úsek v katastru Bukovan je vᘐak plnᆰ funkაní. Po jeho doplnᆰní v nefunkაní აásti  
pᖐedpokládáme významný vliv na stabilizaci západní აásti zbytkové jámy lomu 
Medard – Libík. 
 
Regionální biocentrum  výsypka Matyáᘐ (RBc 1142)   

Navrhované biocentrum zahrnu je აást poddolovaného území podél 
Lomnického potoka s výskytem zaplavených a  suchých propadlin, lu០ními porosty  
v pᛰvodní nivᆰ Lomnického potoka, se starᘐí lesnickou rekultivací a  sukcesnᆰ 
vzniklými porosty listnáაᛰ. 
 
Regionální biocentrum výsypka Antonín (RBc 433) 
 Jedná se o biocentrum vymezené na ploᘐe lesnické rekultivace,  
realizované  v létech 1971 a០ 1981. Pᖐedmᆰtem ochrany jsou sukcesní stádia 
rekultivaაního porostu, lze oაekávat jeho stabilizaაní úაinky na lesnické 
rekultivace vnitᖐní výsypky  Medard - Libík. 
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Lokální biocentrum Svatava 
 Je umístᆰno na biokoridoru vedeném ji០nᆰ od Bukovan z nivy 
Habartovského potoka severovýchodním smᆰrem. Výskyt cenných fragmentᛰ 
mokᖐadní vegetace a vegetace kosených luk. 
 
 

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

 
10.1 Cyklostezky  Medard 1 – 5 

 
Trasy  cyklostezek na této lokalitᆰ budou vybudovány ve dvou okruzích, 

které vᘐak budou v urაitých აástech spoleაné. Vnitᖐní okruh bude veden 
s výjimkou míst slou០ících  pro sportovnᆰ rekreaაní aktivity (západní a 
severovýchodní აást) po bᖐehu jezera. Vnᆰjᘐí okruh ve své severní vᆰtvi umo០ní 
propojení jak s obcí Habartov, tak i dalᘐích აástech se silnicí vedoucí z Habartova 
do Svatavy. 

Ji០ní vᆰtev je prota០ena  na výsypku Gustav a s vnitᖐní vᆰtví se spojuje nad 
územím pro rekreaci v západní აásti zájmového území. Jak vnitᖐní, tak vnᆰjᘐí 
okruh jsou napojeny v obcích Svatava, Habartov a Bukovany  na veᖐejné 
komunikace. 

Oba okruhy se spojují v západní აásti a umo០ᒀují propojení se zájmovým 
územím lomu Lítov – Boden.  Jejich celková délka pᖐedstavuje 21,380 km. 
 
 
10.2 Cyklostezka, spojka Medard – páteᖐní cyklotrasa K. Vary – Cheb  
        (Kynᘐperk) 

 
Vnᆰjᘐí okruh cyklostezek v prostoru lomu Medard – Libík navá០e ve své 

ji០ní აásti  v oblasti Antonínských mostᛰ na  páteᖐní cyklotrasu, vedoucí od 
Karlových Varᛰ smᆰrem na Cheb.  Délka propojení je cca 1 km. 

 
 

10.3 Území pro rekreaაní vyu០ití – západní აást 
 
V rámci revitalizace této აásti území (pod obcemi Habartov a Bukovany) 

bude vyu០ita plocha  cca 43,3 ha pro sportovnᆰ rekreaაní úაely. Rozdᆰlena bude 
na tᖐi აásti, a to na აást pᖐímo pᖐiléhající k jezeru, která bude  pᖐipravena k vyu០ití 
pro koupání a slunᆰní. Upravena bude do pᖐísluᘐného sklonu tak, aby jednak 
odolávala pᖐípadnému vlnobití, zároveᒀ aby umo០nila snadný pᖐístup do vody. 
Plochy pro slunᆰní budou z აásti zatravnᆰné, z აásti pokryté pískem. Plá០ové 
plochy budou pᖐedstavovat cca 5 ha. 

Stᖐední  ploᘐina bude vyu០ívána pro sportovní aktivity (tenis, volejbal, 
plá០ový volejbal, koᘐíková  a dalᘐí sporty). Vrchní ploᘐina (na úrovni okolního 
terénu) bude slou០it jako technické zázemí pro sportovnᆰ rekreaაní vyu០ití 
(ubytovny, sociální zaᖐízení, rehabilitace, stravovací zaᖐízení). Rozsah tᆰchto 
staveb bude záviset na vlastních podnikatelských aktivitách. V tomto prostoru 
pᖐedpokládáme zᖐízení parkoviᘐtᆰ pro cca 300 vozidel. 
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V rámci tohoto projektu doporuაujeme financovat nezbytné, pᖐesto nároაné  
zemní úpravy vაetnᆰ odvodnᆰní terénu, úpravu pᖐíjezdových  komunikací, zᖐízení 
parkoviᘐtᆰ automobilᛰ, pᖐívod elektrické energie a vody na okraj zájmového území 
a odkanalizování území. 

Pᖐedmᆰtem financování by mᆰly být i úpravy plochy pro zᖐízení sportoviᘐᙐ 
a plochy navr០ené pro slunᆰní a koupání vაetnᆰ zᖐízení píseაné plá០e. 

Území, které bude mo០no vyu០ít pro sportovní aktivity má plochu 23,3 ha, 
území pro technické zázemí 15,0 ha. V tᆰchto výmᆰrách jsou zahrnuty i plochy, 
které by bylo vhodné doplnit tzv. rekreaაní zelení (oddᆰlení jednotlivých úაelových 
ploch, odhluაnᆰní sportovních ploch a ploch technického zázemí atd.).  

Pᖐi zpracovávání detailního návrhu ᖐeᘐení celého zájmového území bude 
mo០no tyto plochy podle potᖐeby kombinovat.  

V pᖐedmᆰtném území bude rovnᆰ០ vybudováno pᖐístaviᘐtᆰ  pro rekreaაní 
a sportovní lodᆰ. 

 
 

10.4  Území pro rekreaაní vyu០ití – severovýchodní აást 
 
Podobnou funkci jako území pro sportovnᆰ rekreaაní aktivity v západní 

აásti tohoto území by mᆰla splᒀovat i severovýchodní აást jezera. Ta bude více 
zamᆰᖐena na pᖐímᆰstskou rekreaci. Avᘐak co se týká jejího vybavení by se pᖐíliᘐ 
od západní აásti nemᆰla liᘐit. Rozdíl bude pᖐedevᘐím v tom, ០e západní აást by 
mᆰla být vybavena na dlouhodobᆰjᘐí pobyt návᘐtᆰvníkᛰ, kde០to severovýchodní 
აást bude vyu០ívána pᖐevá០nᆰ krátkodobᆰ. 

Souაástí revitalizace by mᆰly být nezbytné úpravy terénu pro výᘐe uvedené 
aktivity, jeho odvodnᆰní, pᖐívod elektrické energie a vody a odkanalizování terénu. 
Zároveᒀ by mᆰla být realizována opatᖐení k zajiᘐtᆰní bᖐehᛰ jezera a litorálního 
pásma pro slunᆰní a koupání (zabezpeაení bᖐehové linie, píseაné plá០e a dalᘐí). 

Pro tyto aktivity je mo០no vyu០ít území o velikosti zhruba 13,6 ha, z toho 
vlastní plá០e by mohly pᖐedstavovat a០ 4 ha,  plochy urაené pro sportování 2,5 ha. 

V této აásti rekreaაního území bude zᖐízeno rovnᆰ០ kotviᘐtᆰ sportovních 
i rekreaაních lodí s pᖐísluᘐným technickým zázemím. Do této აásti bude pᖐivedena 
pᖐísluᘐná  komunikace. 

 
 

10.5   Expozice a muzeální ០eleznice rozchodu 900 mm 
 
Výᘐe uvedený zámᆰr navrhuje v prostoru bývalých dílenských 

a opravárenských provozᛰ ve Svatavᆰ vytvoᖐit stálou expozici kolejových 
mechanizmᛰ rozchodu 900 mm a dalᘐích souvisejících zaᖐízení.  Zároveᒀ 
vybudovat a následnᆰ provozovat rekreaაní vlakovou dopravu v prostoru mezi 
výᘐe uvedenými objekty ve Svatavᆰ (pᖐilehlé prostoru navrhovanému pro rekreaci 
a sport) a rekreaაním územím v západní აásti budoucího jezera. Jako souაást 
revitalizaაních opatᖐení doporuაujeme provedení nezbytných terénních úprav a 
odvodnᆰní terénu, vybudování parkoviᘐtᆰ pro 100 vozidel s pᖐíjezdní komunikací a 
zajiᘐtᆰní pᖐívodu vody, elektrické energie a odkanalizování území.  
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10.4.1.7   Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02  
                v území navazujícím na báᒀskou აinnost 

 
10.4.1.7.1 Opatᖐení schválená mezirezortní komisí 

 
Do mezirezortní komise nebyla dosud pᖐedlo០ena ០ádná akce tohoto 

charakteru ke schválení. 
 
 

10.4.1.7.2  Novᆰ navr០ená opatᖐení 
 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
10.6 Revitalizace Habartovského potoka 

 
Tento potok protéká obcí Bukovany a jejím okolím. Území je აásteაnᆰ 

naruᘐeno v dᛰsledku  tᆰsného kontaktu s probíhající hornickou აinnosti. 
Doporuაujeme tento potok vhodným zpᛰsobem revitalizovat.  Revitalizace by 
pᖐedstavovala úpravu koryta a  bᖐehᛰ potoka,  prᛰklest nevhodných náletových 
dᖐevin a nezbytnou obnovu bᖐehových porostᛰ.  Délka toku urაeného k revitalizaci 
je cca 3 km.  

 
 

10.7 Revitalizace Radvanovského potoka 
 
Tento potok  situovaný severnᆰ od prostoru lomu Medard – Libík bude po 

napuᘐtᆰní zbytkové jámy lomu napojen na odvodᒀovací systém výsypek tak, aby 
mohl být vyu០íván pro nezbytnou dotaci vody pro krytí výparu z volné hladiny 
jezera. Revitalizace toku bude pᖐedstavovat vyაiᘐtᆰní a úpravu koryta a bᖐehᛰ 
potoka, likvidaci nevhodných náletových dᖐevin a podle potᖐeby jejich doplnᆰní a 
délce cca 3 km. 

 
 

10.8 Revitalizace Starosedelského (Hruᘐkovského) potoka 
 
Výᘐe uvedený potok protéká obcí Staré Sedlo. Jeho revitalizace v délce  

0,5 km bude mít stejný charakter jako u pᖐedchozích potokᛰ. Navíc bude 
provedena tak, aby upravené koryto lépe chránilo obytné objekty v okolí potoka pᖐi 
zvýᘐených prᛰtocích po intenzivních srá០kách. 
 
 
10.9  Revitalizace „Svataváku“ 

 
Na východ od mᆰsta Svatava, v pᖐedpolí lomu Jiᖐí je situován rybník 

„Svatavák“, na jeho០ vzniku se podílela i minulá hornická აinnost (hlubinná tᆰ០ba). 
Bᖐehy tohoto rybníka vაetnᆰ  území v jeho nejbli០ᘐím okolí vy០adují provedení  
nezbytné revitalizace, spoაívající v úpravᆰ bᖐehᛰ, prᛰklestu nevhodných 
náletových dᖐevin, pᖐípadné  doplnᆰní vhodnými druhy  tak, aby se zlepᘐila 
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estetická úაinnost tohoto území v bezprostᖐední blízkosti mᆰsta Svatava. Plocha 
území urაeného k revitalizaci je 2,3 ha. 

 
 

10.10  Revitalizace propadliny v severní აásti obce Svatava 
 
Revitalizace této propadliny bude spoაívat v úpravᆰ svahᛰ, vyაiᘐtᆰní dna 

této malé  vodní plochy a v úpravᆰ  bᖐehových porostᛰ. 
 
 

10.11 Revitalizace rybníka ve Starém Sedle 
 
Tento malý rybník (0,1 ha)  nacházející se v katastru výᘐe uvedené obce 

vy០aduje provedení revitalizace, spoაívající v jeho vyაiᘐtᆰní, úpravᆰ a zpevnᆰní 
jeho  bᖐehᛰ. 

 
 

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

 
10.12 Páteᖐní cyklotrasa z Karlových Varᛰ do Chebu (pᖐes Kynᘐperk) 

 
V této dokumentaci je navr០en systém cyklostezek pᖐísluᘐející jednotlivým 

lokalitám, u kterých je také popsán. Základem, který umo០ní  propojení vᘐech 
lokalit bude páteᖐní cyklotrasa, která v území naruᘐeném hornickou აinností 
propojí postupnᆰ  Karlovy Vary s Chebem Její trasa povede z Karlových Varᛰ 
smᆰrem na západ ve velké აásti podél ᖐeky Ohᖐe.  První její აást (do Lokte) je ji០ 
zprovoznᆰna. Dalᘐí აást je pᖐed dokonაením.  

V Sokolovᆰ tato páteᖐní trasa  navá០e na navr០ený systém cyklostezek  
vedoucích do prostoru  lomu Michal, u Antonínských mostᛰ na cyklostezky lomu 
Medard – Libík. A tím i Lítov – Boden. V Dolním Rychnovᆰ bude propojena na 
cyklostezky zájmového území lokality Silvestr. Celková délka zaᖐazená do 
revitalizaაního programu  cca 25 km. 

 
 

10.13 Lokalita Bohemie 
 
Výᘐe uvedená lokalita  se nachází v severní აásti mᆰsta Sokolova u ᖐeky 

Ohᖐe, poblí០ autobusového a vlakového nádra០í. Jedná se o bývalý lom, který 
následnᆰ slou០il jako odkaliᘐtᆰ, pozdᆰji byl rekultivován ploᘐnou výsadbou dᖐevin. 
Tato lokalita je vhodná  zejména svým umístᆰním k vyu០ití pro pᖐímᆰstskou 
rekreaci ( procházky zelení, dᆰtská hᖐiᘐtᆰ, sportovní plochy, atd.). Pᖐedmᆰtné 
území je vᘐak nutno revitalizovat, co០ v tomto pᖐípadᆰ znamená jeho vyაiᘐtᆰní, 
provedení prᛰklestᛰ dᖐevin, urovnání terénu, drobnou dosadbu dᖐevin, zatravnᆰní 
vybraných აástí plochy, úpravu cest.   

Cílem této revitalizace bude pᖐedevᘐím zᖐízení travnatých ploch, které 
budou slou០it zejména dᆰtem, rekreaაnímu sportování, a dalᘐímu vyu០ití podle 
zájmu veᖐejnosti. Stromy budou tvoᖐit hlavnᆰ jednoᖐadé a dvouᖐadé aleje jako 
doprovodná zeleᒀ jednotlivých cest. 
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Cesty vedoucí tímto územím  budou  vybaveny laviაkami. Souhrnná délka 
cest by mᆰla pᖐedstavovat 1,7 km. Plocha revitalizovaného území  je 8,5 ha. 

 
 

10.14 Sanace areálu Baník 
 
Tato lokalita nacházející se v ji០ní აásti mᆰsta Sokolova na poddolovaném 

území byla v minulosti ji០ აásteაnᆰ rekultivovaná. Pro její vyu០ívání jako místa pro 
rekreaci a oddych je nutno toto území revitalizovat. Jedná se o plochu  cca 10 ha. 

Revitalizace bude spoაívat v obnovᆰ odvodnᆰní terénu, zarovnání 
propadlých ploch, prᛰklesty náletových dᖐevin, pᖐípadnou dosadbu dᖐevin nových, 
obnovu cest vაetnᆰ laviაek pro odpoაinek. 

 
 

10.15  Revitalizace bývalého lomu Gesteinig 
 
Tato lokalita se nachází v sousedství  silnice spojující Dolní Rychnov se 

Sokolovem jako pozᛰstatek bývalé malolomové tᆰ០by. Území bylo აásteაnᆰ 
rekultivované, აásteაnᆰ je zarostlé náletovými dᖐevinami. Jeho revitalizace 
vzhledem k tomu, ០e je situováno v blízkosti pomᆰrnᆰ frekventované silnice, by 
mᆰla naplᒀovat pᖐedevᘐím estetické hodnoty. Zamᆰᖐena by byla na provedení 
nejnutnᆰjᘐí úpravy svahᛰ tohoto bývalého lomu, a rekonstrukci stávající zelenᆰ. 
Rozloha území je cca 5,5 ha, z toho 2,26 pᖐedstavuje rekultivace hydrická. 

 
 

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

 
10.16 Prᛰmyslová zóna I a lesopark v lokalitᆰ Ji០ní lom–Sokolov 

 
Pᖐedmᆰtné území se nachází v jihozápadní აásti Sokolova  u komunikace 

Sokolov – Citice. Jedná se o území v minulosti dotაené tᆰ០bou uhlí. Toto území je 
vhodné pro vybudování prᛰmyslové zóny se zamᆰᖐením na malovýrobu. 
V bezprostᖐednᆰ pᖐilehlém území  v návaznosti na tuto prᛰmyslovou zónu se 
doporuაuje vybudování lesoparku. 

Souაástí lesoparku by mohla být nauაná stezka týkající se prᛰmyslové, 
historické, geologické, botanické, pᖐípadnᆰ jiné oblasti.  V lesoparku  by byly 
zᖐízeny prvky vytváᖐející podmínky pro jeho  vhodné vyu០ívání (cesty pro pᆰᘐí 
vybavené laviაkami, dᆰtská hᖐiᘐtᆰ, vybraná sportoviᘐtᆰ a dalᘐí). 

Pᖐedmᆰtem revitalizace území, které je vyhrazeno pro zᖐízení prᛰmyslové 
zóny, bude  jeho odvodnᆰní, nezbytné zemní úpravy, dále pᖐivedení vody,  
elektrické energie a jeho odkanalizování.  Souაástí bude rovnᆰ០ zᖐízení parkoviᘐtᆰ 
pro automobily a jeho napojení na veᖐejnou komunikaci..  

Pᖐedmᆰtem revitalizace území lesoparku bude obnova zelenᆰ (prᛰklesty, 
vyაiᘐtᆰní území, dosadba), zᖐízení cest s laviაkami pro pᆰᘐí. 

Plocha prᛰmyslové zóny vაetnᆰ lesoparku pᖐedstavuje 23,4 ha.  
 

10.17 Prᛰmyslová zóna Ji០ní lom II. 
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Témᆰᖐ návaznᆰ na výᘐe uvedenou prᛰmyslovou zónu, a to ve smᆰru na 
Citice, je k dispozici území o rozloze cca 3,5 ha rovnᆰ០ vhodné pro zᖐízená 
prᛰmyslové zóny. I tato plocha se nachází v území, které bylo v minulosti 
v pᖐímém kontaktu s tᆰ០bou uhlí. 

V rámci revitalizace doporuაujeme provedení nejnutnᆰjᘐích zemních úprav, 
napojení na komunikaci Sokolov – Citice, zᖐízení parkoviᘐtᆰ pro automobily, 
pᖐivedení vody, elektrické energie a odkanalizování území.    

 
 

10.18 Pᖐivadᆰა odpadních vod Habartov 
 
V souაasné dobᆰ je  obec Bukovany vybavena mechanickou აistiაkou 

odpadních vod, která vᘐak likviduje pouze odpadní vody, které je mo០no do ní 
pᖐivést gravitaაnᆰ  kanalizací. Odpadní vody z obytných objektᛰ nacházejících se 
pod  úrovní této აistiაky volnᆰ odtékají  do zbytkové jámy lomu Medard – Libík. 
Pro zabezpeაení potᖐebné odpovídající kvality vody v budoucím jezeru není 
mo០né splaᘐkové vody svádᆰt do jezera a proto je nutno tento problém ᖐeᘐit 
úpravou kanalizaაního systému v této აásti obce. 

V obci Habartov, le០ící severnᆰ od Bukovan je tᖐeba provést rekonstrukci 
stávající აistírny odpadních vod. Výsledkem spoleაných jednání obou tᆰchto obcí 
je návrh na zᖐízené nové vhodnᆰ situované komunální აistírny odpadních vod 
v obci Bukovany. 

V rámci revitalizaაních opatᖐení doporuაujeme vybudovat pᖐivadᆰა 
odpadních vod z mᆰsta Habartova do Bukovan v délce cca 4 km. 

 
 

10.19   Pᖐíprav staveniᘐtᆰ pro výstavbu rodinných domᛰ v obci Svatava 
 
Zámᆰrem obce Svatava je výstavba rodinných domkᛰ v území podél 

komunikace Svatava – Habartov na ploᘐe cca 2 ha. 
V rámci revitalizace navrhujeme do tohoto území (na okraj staveniᘐtᆰ) 

pᖐivedení vody,  elektrické energie a území odkanalizovat. 
 
 

10.20 Pᖐíprava staveniᘐtᆰ pro výstavbu rodinných domᛰ v obci Staré Sedlo 
 
Obdobnᆰ jako ve Svatavᆰ je navr០eno realizovat pᖐípravu pro výstavbu 

rodinných domkᛰ v  obci Staré Sedlo za  stejných výᘐe uvedených podmínek na 
ploᘐe cca 0,5 ha. 

 
 

10.4.1.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revital. opatᖐení realizovaných v souvislosti  
   se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek 
 
Po období roku 2012 se nepᖐedpokládá zahájení ០ádné revitalizaაní akce. 
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10.4.1.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
              v აasovém rozliᘐení 

 
Harmonogram realizace a ekonomická nároაnost jsou uvedeny 

v následující tabulce: 
 

tab. ა. 7  Revitalizaაní opatᖐení – Medard - Libík 

10.1 Cyklostezky Medard 1-5 21,38 29 968 000 2005 2012
10.2 Spojka Medar-páteᖐní cyklotrasa 1,00 1 400 000 2008 2008
10.3 Území pro rekreaci-západ 43,30 64 300 000 2006 2014
10.4 Území pro rekreaci - severovýchod 13,60 25 200 000 2005 2008
10.5 Muzeální ០eleznice 5,00 7 470 000 2005 2008

128 338 000

10.6 Revitalizace Habartovksého potoka 3,00 5 000 000 2004 2004
10.7 Revitalizace Radvanovského potoka 3,00 5 000 000 2007 2008
10.8 Revitalizace Starosedelského potoka 0,50 1 700 000 2005 2005
10.9 Revitalizace "Svataváku" 2,30 3 450 000 2004 2004

10.10 Revitalizace propadliny-Svatava 1 400 000 2004 2004
10.11 Revitalizace rybníka - Staré Sedlo 1 000 000 2005 2005

10.12 Páteᖐní cyklostezka K.Vary-Kynᘐperk 25,00 35 000 000 2004 2008
10.13 Lokalita Bohemie 8,50 13 750 000 2004 2005
10.14 Areál Baník 10,00 15 000 000 2005 2006
10.15 Lom Gesteinig 5,50 5 940 000 2004 2005

10.16 Prᛰmyslová zóna Ji០ní lom-Sokolov I 23,40 21 950 000 2005 2008
10.17 Prᛰmyslová zóna Ji០ní lom - Sokolov II 3,50 12 170 000 2006 2007
10.18 Pᖐivadᆰა odpadních vod Habartov 4,00 10 150 000 2005 2006
10.19 Staveniᘐtᆰ pro RD - Svatava 2,00 12 420 000 2004 2007
10.20 Staveniᘐtᆰ pro RD - Staré Sedlo 0,50 1 700 000 2005 2006

145 630 000
273 968 000

v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení celkem

ukonაení

území pro úაely vyu០ití volného აasu

v území navazujícím na dᛰlní აinnost
vodní slo០ky krajiny

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

 
 
Lom Medard – Libík  celkové náklady 

 
Sanace a rekultivace                                                                  1 498,505 mil. Kა   
Revitalizaაní opatᖐení  podle kapitoly  10.4.1.6                          128,338 mil. Kა 
Revitalizaაní opatᖐení podle kapitoly  10.4.1.7                           145,630 mil. Kა 

 
Celkem                                                                                        1 772,473 mil. Kა 
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10.4.2 Územní celek  Lítov - Boden 
 

10.4.2.1 Vymezení a souაasný popis území 
 
Pᖐedmᆰtné území se nachází jihozápadnᆰ od mᆰsta Habartov a je  

vymezeno silnicemi III. tᖐídy, které jsou v podstatᆰ  shodné  se závaznými liniemi 
tᆰ០by ve smyslu usnesení vlády ჀR ა. 490/91. 

Ji០ní hranici tvoᖐí silnice Kacéᖐov – Chlum svaté Maᖐí – Dasnické rozcestí, 
severní a severozápadní hranici tvoᖐí silnice Kacéᖐov – Lítov – Habartov a 
východní hranici silnice Habartov – Dasnické rozcestí. 

Lokalita se nachází v bývalém okrese Sokolov, v katastrálním území 
Habartov, Lítov, Horní Ⴠástkov a Chlum svaté Maᖐí. 

Lokalitu tvoᖐí Lítovská a Kaceᖐovská výsypka a bývalý lom Boden. 
Rozsah území je cca 720 ha. 
Tato lokalita le០í v krajinᆰ se znaაným geomorfologicky velmi აlenitém, 

mezi Sokolovskou a Chebskou pánví. Pᛰvodní terén klesal  od obce Chlum svaté 
Maᖐí smᆰrem k Habartovu. Nasypaná  výsypka mezi tᆰmito obcemi pᖐevyᘐuje 
pᛰvodní terén o 80 – 90 m. V severní აásti  lokality (v prostoru lomu Boden) bylo 
vytvoᖐeno údolí táhnoucí se ve smᆰru západ – východ. 

Bývalý lom Rudolf - Libík ukonაil tᆰ០bu ji០ v roce 1959. 
Na lomu Lítov byla ukonაena tᆰ០ba v roce 1974 (byl vyu០íván jako výsypka 

pro lom Libík). 
V prostoru lomu Boden byla tᆰ០ba uhlí ukonაena v roce 1992, zakládání 

skrývky v roce 1995. 
V oblasti Chlum svaté Maᖐí se nachází historická památka kostel 

Nanebevzetí panny Marie s kláᘐterními objekty, který byl v minulosti velmi 
navᘐtᆰvovaným poutním místem. Nasypáním Lítovské výsypky byla tato památka 
negativnᆰ ovlivnᆰna zastínᆰním pohledu na ni ze severu. 

Navr០ená koncepce rekultivace a následné revitalizace této lokality  sleduje 
vytvoᖐení kulturní krajiny, která bude zaაlenᆰna do navazujících pᖐírodních celkᛰ, 
a která pozitivnᆰ ovlivní stav a vývoj ០ivotního prostᖐedí v celé oblasti. 

Cílem návrhu rekultivace je zahlazení  následkᛰ hornické აinnosti v této 
აásti Sokolovského revíru a následné zapojení rekultivovaných ploch  do 
územního systému ekologické stability, zároveᒀ vᘐak území vyu០ívat pro 
sportovnᆰ rekreaაní aktivity.  

Pᖐeva០ujícím zpᛰsobem je lesnická rekultivace. Zemᆰdᆰlské vyu០ití se 
pᖐedpokládá formou trvalých trávních porostᛰ s vyu០itím jako louky nebo pastviny. 
Vodní plochy mají význam pᖐedevᘐím jako prvky tvorby krajiny a ochrany pᖐírody. 
Ⴠásteაnᆰ budou vyu០ity i pro rekreaci (sport, koupání, slunᆰní). Nejvýznamnᆰjᘐí 
z nich budou 2 vodní plochy o rozlohách 9,5 a 7,4 ha v prostoru lomu Boden. 

 Ostatní plochy zahrnují komunikaაní spojení, odvodᒀovací systém a 
vytvoᖐení pᖐímᆰstské zelenᆰ u mᆰsta Habartov. 

Zájmové území se nachází v povodí Habartovského potoka, jihozápadní 
აást (Kacéᖐovská výsypka) v povodí Libockého  potoka.  Vody z tᆰchto výsypek 
jsou do pᖐísluᘐných vodoteაí zaústᆰny.  

V souაasné donᆰ jsou rekultivaაní práce ve vysokém stupni rozpracování, 
co០ dokumentují následující kapitoly.  
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10.4.2.2 Rekultivace dokonაené a rozpracované k 31.12.2002 
  
Rekultivace dokonაené                    
 
Jsou uvedeny v následující tabulce:       
 
tab. ა. 8   Dokonაené rekultivace [ha] – Lítov - Boden 

zemᆰdᆰl. lesní vodní ost.vა.park. celkem
celkem 81,6 226,1 13,8 320,5  

 
Rekultivace rozpracované 
Rekultivace je rozpracována na ploᘐe                                          291,85 ha 
z toho pᖐedstavuje                                   zemᆰdᆰlská                    37,30  ha 
                              lesnická                        190,93  ha   
                                                                hydrická                          17,27 ha 
                                                                ostatní                             46,25 ha 
Jedná se o tyto akce: 
      
tab. ა. 9   Rozpracované rekultivace [ha] – Lítov - Boden 

ostatní
vა. park. celkem

Lítov-jz აást 1995-07 66,0 66,0
Litov-jz აást 1995-07 5,2 5,2
Lítov-sev.ა.- 1.et. 1996-11 54,5 54,5
Lítov-sev.ა.- 1.et. 1996-11 1,8 1,8
Lítov-sev.ა.- 2.et. 1997-03 18,5 18,5
Lítov-sev.ა.- 2.et. 1997-14 2,0 2,0
Lítov-sev.ა.- 3.et. 1998-15 9,9 9,9
Lítov-sev.ა.- 3.et. 1998-04 0,3 0,3
Boden-západní აást 1998-05 18,8 18,8
Boden-západní აást 1998-13 70,4 70,4
Boden-západní აást 1998-13 27,5 27,5
Boden-vodní plochy 2001-04 17,0 17,0
Celkem 37,3 136,4 71,8 46,4 291,9

vodnírealizace zemᆰdᆰl. lesnické

 
 
 

10.4.2.3 Rekultivace zahajované v období 2003 a០ 2012 
 
V rámci lokality Lítov – Boden budou ve sledovaném období zahájeny tyto 

rekultivaაní akce: 
 

Lítov - severní აást 2. etapa, lesnická                               
Celková plocha lesnicky rekultivované výsypky bude            49,50 ha 

Akce by mᆰla být zahájena v roce 2003. 
 
Lítov – severní აást  3. etapa, lesnická                                    
Celková plocha rekultivace                                                     47,90 ha 

Pᖐedpokládané zahájení v roce 2003.                                                         
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Boden – vodní plochy, lesnická 
Celková plocha lesnicky rekultivované plochy                           9,70 ha 

Zahájena bude v roce 2005.                                             
 
 

tab. ა. 10   Rekultivace zahajované 2003-2012 [ha] – Lítov - Boden 
ostatní

vა. park. celkem
Lítov - sev.ა. 2.et. 2003-14 49,5 49,5
Lítov - sev.ა. 3.et. 2003-14 47,9 47,9
Boden-vodní plochy 2005-16 9,7 9,7
Celkem 0,0 107,1 0,0 0,0 107,1

realizace zemᆰdᆰl. lesnické vodní

 
 
tab. ა. 11   Rekultivace zahajované 2003-2012 [mil. Kა] – Lítov - Boden 
 Realizace Náklady 
Lítov-severní აást, 2. etapa 2003-2014 51,1012 
Lítov-severní აást, 3.etapa 2003-2014 37,734 
Boden – vodní plochy 2005-2016 18,915 
Celkem  107,761 

 
 

10.4.2.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od  
   roku 2013 do vyuhlení   
 
Po roce 2012 nebude na lokalitᆰ Lítov – Boden zahajována ji០ ០ádná 

rekultivaაní akce. 
 
 

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

 
tab. ა. 12   Bilance ploch [ha] – Lítov - Boden 

ostatní
vა. park. celkem

ukonაené do 2002 81,6 226,1 13,8 320,5
rozpracované k 31.12.2002 37,3 136,4 71,8 46,4 291,9
novᆰ zahajované 2003-12 0,0 107,1 0,0 0,0 107,1
novᆰ zahajované po 2012 0,0
celkem 118,9 469,6 85,6 46,4 719,4

rekultivace zemᆰdᆰl. lesní vodní

 
 
tab. ა. 13   Ekonomická nároაnost rekultivací [mil. Kა] – Lítov - Boden 

ostatní
vა. park. celkem

novᆰ zahajované 2003-12 107,8 107,8
novᆰ zahajované po 2012 0,0
celkem 0,0 107,8 0,0 0,0 107,8

rekultivace zemᆰdᆰl. lesní vodní

 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 26 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 10: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v  oblasti Sokolov – západ 
sokolovské pánve 

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

 
10.4.2.6.1 Opatᖐení schválená mezirezortní komisí 
 
Rekultivaაního charakteru 

 
Mezirezortní komisí byly schváleny dva projekty týkající se lokality Lítov –

Boden a to:    
 
- Výsypka Lítov – severní აást, 2. etapa, lesnická  
- Výsypka Lítov – severní აást, 3. etapa, lesnická 
 
Výbᆰrové ᖐízení na dodavatele se dosud neuskuteაnilo. 
 

Revitalizaაního charakteru 
 
Do mezirezortní komise nebyl zatím pᖐedlo០en ០ádný projekt ke schválení. 
 
 

10.4.2.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

Rekultivaაního charakteru 
 
Mezirezortní komisi bude pᖐedlo០en projekt na akci  Boden – vodní plochy, 

lesnická rekultivace, se zahájením v roce 2005. 
 

Revitalizaაního charakteru 
 

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

10.21 Pᖐekrytí toxických zemin na výsypce Lítov vhodným substrátem 
 
Ⴠást pokryvu plochy Lítovské výsypky (cca 35 ha) tvoᖐí toxické zeminy, 

které silnᆰ omezují dosa០ení solidních výsledkᛰ pᖐi lesnické rekultivaci. Proto 
doporuაujeme pokrýt tuto plochu vrstvou cca 30 cm vhodného skrývkového 
materiálu z  1. skrývkového ᖐezu lomu Dru០ba, a tím stabilizovat lesní porost . 
 
 

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

 
10.22 Cyklostezky 

 
Jak ji០ bylo uvedeno, území revitalizovaného lomu Medard – Libík a Lítov - 

Boden by mᆰlo tvoᖐit jeden organický celek, který bude vᘐestrannᆰ vyu០íván. 
Jednou z podmínek optimální funkაnosti tohoto území je dobré komunikaაní 
propojení jednotlivých oblastí. Proto doporuაujeme podobnᆰ jako na lokalitᆰ 
Medard – Libík vybudování sítᆰ cyklostezek, které budou navíc vzájemnᆰ 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 27 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 10: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v  oblasti Sokolov – západ 
sokolovské pánve 

propojeny. Na tyto cyklostezky bude mo០né napojení ze vᘐech okolních obcí, a to 
v Habartovᆰ, Lítovᆰ, Chlumu svaté Maᖐí i v Bukovanech.    

Jedná se celkem o 5 cyklostezek oznaაených na mapᆰ Lítov 1 – 5. Jejich 
celková délka pᖐedstavuje 14,940 km. 

 
 

10.23  Habartov – rekreaაní jezero 
 
Vodní plochu, která bude situována  nejvýchodnᆰji v prostoru lomu Boden 

doporuაujeme v rámci revitalizace upravit pro vyu០ití k rekreaაnímu a sportovnímu 
vyu០ití. To pᖐedpokládá zᖐízení parkoviᘐtᆰ pro osobní automobily, technické 
zázemí pro pᖐísluᘐné slu០by pro návᘐtᆰvníky (stravování, sociální zaᖐízení) se 
zabezpeაením pᖐívodu elektrické energie, vody a kanalizace. Místo pro napojení 
tᆰchto medií vაetnᆰ kanalizace je vzdálené od místa vyu០ití cca 400 metrᛰ (obecní 
აistiაka komunálních vod). 

Na severním a západním bᖐehu této nádr០e doporuაujeme zᖐídit plá០ na 
ploᘐe cca  7 ha, z toho 2 ha bude plá០ písაitá.     

V kontaktu s tᆰmito sportovnᆰ rekreaაními zaᖐízeními povede veᖐejná 
komunikace, která propojí toto území s mᆰstem Habartov, Chlumem svaté Maᖐí 
a rekreaაním územím jezera Medard – Libík. Paralelnᆰ s touto komunikací bude 
vedena cyklostezka.  

 
 

10.24  Poutní místo Chlum svaté Maᖐí 
 
Tato obec bezprostᖐednᆰ sousedí s výsypkou Lítov v její ji០ní აásti. V obci 

se nachází významné poutní místo, kterým je kostel Nanebevzetí panny Marie 
s kláᘐterními objekty. Tato  obec bude také jedním z výchozích bodᛰ pro 
navᘐtᆰvování celé spojené sportovnᆰ rekreaაní oblasti Medard – Libík a Lítov – 
Boden. Doporuაujeme odtud jednak vedení ᖐady cyklostezek  s vyu០itím i pro pᆰᘐí, 
zároveᒀ zᖐízení veᖐejné komunikace, která by propojovala  toto místo s obcí 
Habartov, zároveᒀ se sportovnᆰ rekreaაními aktivitami v oblastech  lomᛰ Boden 
a pᖐedevᘐím Medard – Libík.  Vedení tras umo០ní návᘐtᆰvníkᛰm nejenom orientaci 
na sportovnᆰ rekreaაní aktivity, ale z mnoha míst Lítovské výsypky je pᖐekrásný 
rozhled po krajinᆰ (Kruᘐné hory, Slavkovský les). Navíc budou v kontaktu 
s územím, které svým charakterem bude vhodné pro oddych  a naაerpání nových 
sil. 

Kromᆰ systému cyklostezek, který je uveden v jiné აásti této studie, 
doporuაujeme na okraji Lítovské výsypky pᖐimykající se obci Chlum svaté Maᖐí 
zᖐídit parkoviᘐtᆰ automobilᛰ  o kapacitᆰ 100 automobilᛰ. Zároveᒀ  zabezpeაit 
pᖐívod elektrické energie a vody vაetnᆰ odkanalizování území pro vytvoᖐení 
technického zázemí pro návᘐtᆰvníky. Pᖐipojovací místa jsou ve vzdálenosti  
cca 1,5 km.     
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II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
10.25 Veᖐejná komunikace Chlum svaté Maᖐí – Habartov 

 
V rámci dᛰlní აinnosti bylo zruᘐeno pᖐímé dopravní spojení mezi výᘐe 

uvedenými obcemi. Proto doporuაujeme obnovit toto dopravní spojení pᖐes 
výsypku Lítov, a to paralelnᆰ s navrhovanou cyklostezkou. Komunikace bude 
spojovat poutní místo Chlum svaté Maᖐí s rekreaაním územím pod Habartovem 
a s rekreaაním územím Medard – Libík. Celková délka  komunikace bude 4,4 km. 

 
 

10.26  Vybrané plochy pro rozvoj Habartova 
 
Ve východní აásti území Lítov – Boden jsou vytypovány dvᆰ plochy vhodné 

k vyu០ití pro dalᘐí omezený rozvoj obce Habartov.  Na tᆰchto plochách o rozloze 
celkem 2 ha  je nutno zabezpeაit nezbytné terénní úpravy, pᖐivézt vodu, 
elektrickou energii a území odkanalizovat. 

 
 

10.27 Skládka komunálního odpadu Lítov 
 
V západní აásti výsypky je provozována mᆰstem Habartov skládka 

komunálního odpadu s rozlohou 3,1 ha. Její ០ivotnost je cca do roku 2005. Potom 
by mᆰla být rekultivována. Mᆰsto Habartov sice tvoᖐí na její rekultivaci rezervu 
finanაních prostᖐedkᛰ, do doby provozu této skládky vᘐak nevytvoᖐí dostatek 
financí pro její sanaci a rekultivaci. Doporuაujeme rozdíl mezi mo០nostmi mᆰsta 
Habartova a nezbytnými náklady na rekultivaci této skládky financovat v rámci 
tohoto projektu. Území skládky je souაástí lokality Lítov – Boden a vzhledem 
k potᖐebᆰ revitalizovat toto území jako celek je nutné  rekultivaci této skládky 
zabezpeაit. 

 
 

10.4.2.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02  
              v území navazujícím na báᒀskou აinnost 

 
10.4.2.7.1 Opatᖐení schválená mezirezortní komisí 

 
Do mezirezortní komise dosud nebyl pᖐedlo០en ០ádný návrh výᘐe 

uvedeného charakteru. 
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10.4.2.7.2  Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

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

 
10.28 Kanalizace Chlum svaté Maᖐí - Dasnice 

 
Tᆰ០bou nepᖐímo naruᘐená obec Chlum svaté Maᖐí má v souაasné dobᆰ 

problém  s ᖐeᘐením kanalizaაního systému. Proto se doporuაuje realizovat 
gravitaაní napojení na obdobný systém v obci Dasnice. Délka trasy je 2,5 km.  

 
 

10.29 Rekonstrukce komunikace Dasnice – Bukovany 
 
Tᆰ០ební lokality Sokolovského revíru vyu០ívají pro své úაely lomový kámen 

(podsypový materiál, provozní komunikace)  z této lokality. V dᛰsledku 
dlouhodobého pou០ívání výᘐe uvedené komunikace tᆰ០kými nákladními 
automobily vy០aduje tato rekonstrukci. Proto០e komunikace je vyu០ívána pro pᆰᘐí 
doporuაujeme, aby souაástí rekonstrukce této komunikace bylo i vybudování 
soubᆰ០né cesty pro pᆰᘐí. Délka rekonstruovaného úseku je cca 3,5 km. 
 
 
10.4.2.8  Pᖐedbᆰ០ný návrh revital. opatᖐení realizovaných v souvislosti 
               se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek 

 
Závᆰreაná sanace  jak zbytkové jámy, tak vnᆰjᘐích výsypek je realizována. 
 
 

10.4.2.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
              v აasovém rozliᘐení  

 
Harmonogram prací a jejich ekonomická nároაnost jsou pᖐedmᆰtem 

následující tabulky: 
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tab. ა. 14  Revitalizaაní opatᖐení – Lítov - Boden 

10.21 Pᖐekrytí toxických zemin-Lítov 35,00 157 500 000 2005 2008

10.22 Cyklostezky 14,94 20 916 000 2006 2007
10.23 Habartov - rekreaაní jezero 7,00 6 760 000 2004 2005
10.24 Poutní místo Chlum sv. Máᖐí 10 400 000 2005 2006

10.25 Veᖐejná komunikace Chlum- Habartov 4,40 26 600 000 2008 2009
10.26 Plochy pro rozvoj Habartova 7 900 000 2005 2006
10.27 Skládka komunálního odpadu Lítov 3,10 13 700 000 2006 2007

243 776 000

10.28 Kanalizace Chlum sv. Máᖐí - Dasnice 2,50 8 750 000 2006 2007
10.29 Rekonstrukce komun. Dasnice- rozcestí 3,50 22 300 000 2005 2006

31 050 000
274 826 000revitalizaაní opatᖐení celkem

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

v území navazujícím na dᛰlní აinnost
stavební pozemky

ukonაení
v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností
lesní porosty

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

 
 
Lítov – Boden celkové náklady 

 
Sanace a rekultivace                                                            107,761 mil. Kა            
Revitalizaაní opatᖐení dle kapitoly 10.4.2.6                        243,776 mil. Kა 
Revitalizaაní opatᖐení dle kapitoly 10.4.2.7                          31,050 mil. Kა      

 
Celkem                                                                                   382,587 mil. Kა 
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10.4.3 Územní celek Michal 
 

10.4.3.1 Vymezení a souაasný popis území 
 
Bývalý malolom Michal je situován ji០nᆰ od mᆰsta Sokolov. Tᆰ០bu uhlí 

ukonაil v roce 1988, následnᆰ zde bylo zahájeno zakládání vnitᖐní výsypky 
technologickým zpᛰsobem, který pᖐekrytím svahᛰ a dna zbytkové jámy vytváᖐel 
optimální pᖐedpoklady pro následné zahlazování následkᛰ hornické აinnosti. Toto 
zakládání bylo ukonაeno v roce 1995. 

Koncepce rekultivace této lokality   je zalo០ena na vytvoᖐení vodní plochy, 
která bude mít význam zejména jako rekreaაní zázemí mᆰsta Sokolova.  Cenná 
bude i její role krajinnᆰ estetická.  

Vlastní rekultivace bude tvoᖐena kombinací souvislé lesnické výsadby 
a zatravnᆰných ploch. 

Zbývající plochy zaᖐazené jako ostatní budou urაeny pro koupání, slunᆰní, 
rᛰzná sportoviᘐtᆰ vაetnᆰ vybudování jejich technického zázemí. 

V souაasné dobᆰ jsou rekultivaაní akce ve vysokém stupni rozpracování. 
Doporuაuje se v rámci revitalizaაních opatᖐení vybudovat okolo jezera 

cyklostezky, které budou napojeny na navr០ený systém cyklotras, který by mᆰl být 
postupnᆰ budován  v rámci Karlovarského kraje. 

Jako souაást rekreaაních aktivit se pᖐedpokládá v severní აásti území 
vybudovat technické zázemí pro rekreaაní aktivity (napᖐ. aquapark).  K tomu je 
tᖐeba provést komunikaაní napojení území na stávající systém, vybavit území 
dostateაnᆰ kapacitním parkoviᘐtᆰm, do území pᖐivést vodu, elektrickou energii a 
území odkanalizovat.  

Ji០ní აást bᖐehᛰ jezera by mᆰla být vyu០ívána pᖐedevᘐím pro  sportování.  
Do této აásti je tᖐeba rovnᆰ០ pᖐivést vodu, elektrickou energii a území 
odkanalizovat. I v této აásti je tᖐeba realizovat napojení na stávající komunikace a 
zᖐídit parkoviᘐtᆰ automobilᛰ. 

 
 

10.4.3.2 Rekultivace dokonაené a rozpracované 
 
Rekultivace dokonაené     
celkem               32,10 ha  

      z toho       hydrické                  32,10 ha 
 

Rekultivace rozpracované 
 
Rekultivace je rozpracována na ploᘐe:               77,18 ha 
             z toho  zemᆰdᆰlská              13,65 ha 

lesnická                    59,63 ha 
                                           ostatní                        3,90 ha 
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tab. ა. 15   Rekultivace rozpracované [ha] – Michal 

ostatní
vა. park. celkem

Michal - vých. აást 1997-06 21,0 21,0
Michal - záp. აást 2001-07 13,7 13,7
Michal - záp. აást 2001-07 3,9 3,9
Michal - záp. აást 2002-13 38,6 38,6
Celkem 13,7 59,6 0,0 3,9 77,2

vodnírealizace zemᆰdᆰl. lesnické

 
 
 

10.4.3.3 Rekultivace zahajované v období 2003 a០ 2012 
 
Na lomu Michal nebude v období let 2003 – 2012 zahajována ji០ ០ádná 

rekultivaაní akce. 
 
 

10.4.3.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 
              2013 do vyuhlení 

 
Ani po roce 2012 se nepᖐedpokládá zahájit nᆰjakou rekultivaაní  akci. Úplné 

ukonაení rekultivace této lokality (pᆰstební péაe) by mᆰlo být v roce 2013. 
 
 

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

 
tab. ა. 16  Bilance ploch [ha] ] – Michal 

ostatní
vა. park. celkem

ukonაené do 2002 32,1 32,1
rozpracované k 31.12.2002 13,7 59,6 0,0 3,9 77,2
novᆰ zahajované 2003-12 0,0
novᆰ zahajované po 2012 0,0
celkem 13,7 59,6 32,1 3,9 109,3

vodnírekultivace zemᆰdᆰl. lesní

 
 
Ve sledovaném období budou pouze pokraაovat rozpracované rekultivace, 

nevznikají tedy ani finanაní nároky na novᆰ zahajované akce. 
 
 

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

 
10.4.3.6.1 Opatᖐení schválená mezirezortní komisí 

 
Do mezirezortní komise nebyl dosud pᖐedlo០en ០ádný projekt výᘐe 

uvedeného charakteru. 
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10.4.3.6.2   Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

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

 
10.30 Jezero zbytkové jámy lomu Michal  - rekreaაní vyu០ití 

 
Jak je uvedeno v úvodní kapitole, jezero Michal bude slou០it pᖐedevᘐím 

sportovnᆰ rekreaაním aktivitám. 
V pᖐipravovaném technickém zázemí pro rekreaci a sport je tᖐeba 

vybudovat celkem 3 parkoviᘐtᆰ  o souhrnné ploᘐe 1,2 ha (350 automobilᛰ). 
Parkovací plochy je nutno  propojit s veᖐejnými komunikacemi v  celkové délce  
cca 1 km.  

Na okraj pᖐedpokládaného umístᆰní staveb technického zázemí 
navrhujeme pᖐivést elektrickou energii, vodu a území odkanalizovat, a to jak v 
severní, tak v ji០ní აásti. 

 
 

10.31 Cyklostezky 
 
V okolí jezera Michal doporuაujeme vybudovat dvᆰ trasy cyklostezek, 

vzájemnᆰ propojené a  spojující jednotlivá území vyაlenᆰná pro sportovní a 
rekreaაní aktivity. V mapové dokumentaci jsou oznaაené jako Michal 1 a Michal 2. 
Jejich souhrnná délka je 6,430 km. 

Tyto cyklostezky budou navazovat na cyklotrasy vedoucí na Hruᘐkovou, 
Staré Sedlo, Sokolov a na revitalizovanou lokalitu Silvestr.   

 
 

10.4.3.7  Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02  
               v území navazujícím na báᒀskou აinnost 
 
10.4.3.7.1 Opatᖐení schválená mezirezortní komisí 

 
Do mezirezortní komise nabyl dosud pᖐedlo០en ០ádný návrh. 
 
 

10.4.3.7.2   Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

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

 
10.32 Cyklostezka   Michal - Silvestr 
 

Obdobnᆰ jako v pᖐedeᘐlém pᖐípadᆰ doporuაujeme vybudování cyklostezky 
spojující lokalitu Michal se systémem cyklostezek  lokality  Silvestr. Její délka by 
byla 0,780 km. 
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10.33  Cyklostezka  Michal - Sokolov 
 
Doporuაujeme v rámci komplexního pojetí cyklotras a cyklostezek v ji០ní 

აásti zájmového území vybudovat v návaznosti na systém cyklostezek navr០ených 
jak na lokalitᆰ Michal, tak na lokalitᆰ Silvestr  tuto cyklotrasu v délce 3,920 km. 

 
 

10.4.3.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revital. opatᖐení realizovaných v souvislosti 
              se  závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek 

 
Dokonაením rekultivaაních akcí a specifikovaných akcí revitalizaაního 

charakteru  bude sanace lomu ukonაena. 
 
 

10.4.3.9   Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních 
                opatᖐení v აasovém rozliᘐení 

 
tab. ა. 17  Revitalizaაní opatᖐení – Michal 

10.30 Michal - rekreaაní vyu០ití 28 200 000 2004 2006
10.31 Cyklotrasy 6,43 9 002 000 2005 2006

37 202 000

10.32 Cyklostezka Michal-Silvestr 0,78 1 092 000 2006 2007
10.33 Cyklostezka Michal-Sokolov 3,92 5 488 000 2006 2007

6 580 000
43 782 000

území pro úაely vyu០ití volného აasu

revitalizaაní opatᖐení celkem

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

v území navazujícím na dᛰlní აinnost

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

 
 
Lokalita Michal celkové náklady 

 
Sanace a rekultivace                                                                   - 
Revitalizaაní opatᖐení dle kapitoly 10.4.3.6                     37,202 mil. Kა 
Revitalizaაní opatᖐení dle kapitoly 10.4.3.7                       6,580 mil. Kა 

 
Celkem                                                                                43,782 mil. Kა    
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10.4.4 Územní celek Silvestr 
 

10.4.4.1 Vymezení a souაasný popis území 
 
Pᖐedmᆰtné území výᘐe uvedené lokality je situováno ji០nᆰ od mᆰsta 

Sokolov, a to mezi obcemi Dolní Rychnov a Bᖐezová. Prostor výsypky Silvestr je 
ohraniაen na ji០ní a východní stranᆰ silnicí I. tᖐídy  státní hranice –  Cheb -  
Karlovy Vary – Praha, na západní stranᆰ areálem elektrárny Tisová, na severní 
stranᆰ zástavbou obce Dolní Rychnov. 

Výsypka le០í na rozhraní úpatí Slavkovského lesa a Sokolovské pánve. 
Pᖐed zahájením hornické აinnosti byla tato krajina აlenitá, tvoᖐená pᖐevá០nᆰ 

lesními porosty. Terén se pozvolna sva០oval od jihu k severu. Pᖐibli០nᆰ v polovinᆰ 
dneᘐní výsypky protékal Dolnorychnovský potok, který byl následnᆰ pᖐelo០en 
východním smᆰrem. 

Souაasná výsypka (dosypaná cca pᖐed 20 lety) je აlenᆰna na tᖐi აásti. 
Západní აást tvoᖐí prostor pro plavení elektrárenského popílku z elektrárny Tisová, 
stᖐední აást – prostor pod obcí Bᖐezová (mezi silnicí a parovodem Bᖐezová – Dolní 
Rychnov a spojovacím koridorem bývalého kolejového propojení Medard – Michal)  
a východní აást (mezi koridorem propojení Medard – Michal a silnicí I/6). 

Nᆰkteré აásti této znaაnᆰ აlenité výsypky byly ji០ აásteაnᆰ zrekultivovány, 
nᆰkteré აásti jsou pokryty náletovými dᖐevinami a probíhá na nich pᖐirozená 
sukcese. 

Cílem vlastní rekultivace a následné revitalizace této lokality je zaაlenᆰní 
rekultivované plochy do pᖐírodního krajinného systému, zároveᒀ tyto plochy 
vyu០ívat pro rekreaაní, sportovní a vzdᆰlávací aktivity.  

Zámᆰr pᖐedpokládá zᖐízení lesoparku, zooparku a vytvoᖐení pᖐedpokladᛰ 
pro vybudování celé ᖐady sportoviᘐᙐ vაetnᆰ golfového hᖐiᘐtᆰ. 

Realizací tohoto zámᆰru na rekultivovaném území dojde k rozᘐíᖐení nabídky 
rekreaაních, sportovních, kulturních a nauაných zaᖐízení v tomto regionu.   

Významným pᖐínosem bude zvýᘐení atraktivity Sokolovska v oblasti turistiky 
a cestovního ruchu.  Atraktivnost této lokality vzroste i vzhledem k jeho poloze – 
v bezprostᖐední blízkosti je silnice I. tᖐídy vedoucí od státních hranic na Karlovy 
Vary a Prahu. 

Vlastní rekultivace bude provádᆰna jak lesnickým, tak zemᆰdᆰlským 
zpᛰsobem. Významnou roli budou hrát i rekultivace ostatní. Jejich výmᆰry 
a harmonogram realizace je pᖐedmᆰtem následujících kapitol. 

Navrhovaný lesopark by mᆰl být zᖐízen ve stᖐední აásti výsypky a mᆰl by 
být vyu០íván pᖐedevᘐím jako rekreaაní  se sítí pᆰᘐích tras a cyklostezek. Území 
plánovaného lesoparku je ji០ აásteაnᆰ pokryto náletovou zelení. V rámci 
rekultivace je poაítáno s doplnᆰním dᖐevin.  

Souაástí cyklostezek v oblasti lokality Silvestr by mᆰlo být i propojení obce 
Bᖐezová a Dolní Rychnov  cyklostezkami s napojením na cyklostezky lokality 
Silvestr.  

Doporuაujeme, aby systém cyklostezek v této lokalitᆰ  navazoval na 
plánované cyklostezky, které budou budovány v rámci karlovarského kraje, 
zejména na páteᖐní cyklotrasu Karlovy Vary - Cheb. Jedná se mimo jiné napᖐ. i  
o propojení východním smᆰrem k rekreaაnímu jezeru Michal a propojení s Dolním 
Rychnovem.  
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Lesopark by mᆰl plnit i dalᘐí funkce, a to zejména nauაné a sportovnᆰ 
rekreaაní napᖐ.: 

 
- vybudováním nauაné stezky s informacemi o flóᖐe a faunᆰ 

Slavkovského lesa, geologické stavbᆰ Sokolovské pánve  
- arboretum s dᖐevinami regionu  
- vyhlídková místa s prᛰhledy na Slavkovský les a Kruᘐné hory 
- sportovnᆰ rekreaაní trasy pro jízdu na kole, na koleაkových bᆰ០kách 
- trasy pro kondiაní bᆰhy a dalᘐí. 
 
Ve stᖐední აásti lokality v místech, kde pᖐiléhá k obci Dolní Rychnov se 

navrhuje vyu០ití území jako zoopark. Pᖐedpokládá se zᖐízení obory s cílovými 
kmenovými stavy a០ 100 kusᛰ zvᆰᖐe. Na severovýchodní stranᆰ zooparku bude 
zᖐízena vodní nádr០, která bude slou០it jako napajedlo pro zvᆰᖐ.  

Podél zooparku se doporuაuje vést nauაné stezky. 
Nejvýchodnᆰjᘐí აást území by mᆰla v budoucnu slou០it pro výstavbu 

sportovních hal a s tím spojených aktivit. 
Pᖐedpokládá se vybudování dvou krytých sportovních hal. Jedna by byla 

urაena pouze pro tenis, druhá by byla víceúაelová. Kromᆰ toho by mᆰly být 
vybudovány samostatné objekty pro squash a bowling. 

Sportovní objekty v areálu budou doplnᆰny venkovními hᖐiᘐti (tenis, volejbal, 
koᘐíková) a dalᘐími zaᖐízeními pro sportovní aktivity. 

Ve východní აásti výsypky se rovnᆰ០ doporuაuje vybudování golfového 
hᖐiᘐtᆰ s 18 jamkami. A rozlohou 72 ha. Z toho na ploᘐe 70 ha bude zᖐízen travní 
porost, vysázeny stromy a keᖐe, vybudován zavla០ovací systém a zᖐízeny vodní 
plochy. 

 
 
10.4.4.2  Rekultivace dokonაené a rozpracované 

 
Rekultivace dokonაené 

     celkem                                                            23,40 ha 
     z toho                     lesnická                            23,40 ha 
 

Rekultivace rozpracované 
 
K 31.12.2002 nejsou na této lokalitᆰ rozpracovány ០ádné rekultivaაní akce.               

 
 
10.4.4.3  Rekultivace zahajované v období 2003 – 2012 

 
Na této lokalitᆰ budou v období let 2003 – 2012 zahájeny rekultivace na 

celkové ploᘐe                                                    209,13 ha, 
          z toho bude pᖐedstavovat rekultivace 
          zemᆰdᆰlská                                               50,58 ha 
          lesnická                                                     69,74 ha 
          hydrická                                                       2,04 ha 
          ostatní                                                       86,77 ha 
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          Bude se jednat o tyto akce: 
 
Silvestr II. B etapa 

V období let 2003 – 2008 bude realizována zemᆰdᆰlská rekultivace na 
ploᘐe 13,60 ha. 

 
Silvestr II. B etapa 

Na ploᘐe 6,91 ha bude realizována rekultivace lesnická, a to v období let 
2003 – 2014. 
 
Silvestr II. B etapa 

Hydrická rekultivace bude provedena na ploᘐe 0,10 ha, a to v období let 
2003 – 2005. 

 
Silvestr II. B etapa 

Na ploᘐe 76,50 budou realizovány akce charakteru ostatní rekultivace, 
v termínu 2003 – 2005. 

 
Silvestr II. A + III. etapa 
          Tato akce pᖐedstavuje rekultivaci na celkové ploᘐe           112,02 ha, 
          z toho zemᆰdᆰlská rekultivace                                              36,98 ha 
                     lesnická                                                                      62,83 ha 
                     hydrická                                                                       1,94 ha 
                     ostatní                                                                        10,27 ha. 
           Rekultivaაní akce probᆰhne v období let 2006 – 2017. 
 
tab. ა. 18   Rekultivace novᆰ zahajované 2003-2012 [ha] – Silvestr 

ostatní
vა. park. celkem

Silvestr II. B 2003-08 13,6 13,6
Silvestr II. B 2003-14 6,9 6,9
Silvestr II. B 2003-05 0,1 0,1
Silvestr II. B 2003-05 76,5 76,5
Silvestr II. A + III 2004-15 36,98 62,8 1,9 10,3 112,0
Celkem 50,6 69,7 2,0 86,8 209,1

vodnírealizace zemᆰdᆰl. lesnické

 
 
tab. ა. 19 Rekultivace novᆰ zahajované 2003-2012 [mil. Kა]  – Silvestr 
 Termín Náklady 
Silvestr II. B – zemᆰdᆰlská 2003-2008 20,400 
Silvestr II. B – lesnická 2003-2014 13,475 
Silvestr II. B – vodní 2003-2005 0,130 
Silvestr II. B – ostatní 2003-2005 95,630 
Silvestr II. A + III 2004-2015 193,251 
Celkem  322,886 
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10.4.4.4  Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 
               do vyuhlení 

 
V období  po  roce  2012  je   plánována   k zahájení  pouze  jedna  

rekultivaაní akce, a  to lesnická rekultivace Silvestr IV. etapa, u které se 
pᖐedpokládá zahájit práce v roce 2014  pᆰstební péაi ukonაit v roce 2025. 

  
 

10.4.4.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická  nároაnost 
              rekultivací v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 20 Bilance ploch [ha]  – Silvestr 

ostatní
vა. park. celkem

ukonაené do 2002 23,4 23,4
rozpracované k 31.12.2002 0,0
novᆰ zahajované 2003-12 50,6 69,7 2,0 86,8 209,1
novᆰ zahajované po 2012 50,7 50,7
celkem 50,6 143,8 2,0 86,8 283,2

rekultivace zemᆰdᆰl. lesní vodní

 
 
tab. ა. 21 Ekonomická nároაnost rekultivací [mil. Kა] – Silvestr 

ostatní
vა. park. celkem

novᆰ zahajované 2003-12 75,9 136,0 2,6 108,5 322,9
novᆰ zahajované po 2012 98,8 98,8
celkem 75,9 234,8 2,6 108,5 421,7

rekultivace zemᆰdᆰl. lesní vodní

 
 
 

10.4.4.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
              v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností 
 
10.4.4.6.1 Opatᖐení schválená mezirezortní komisí         

 
Do mezirezortní komise nebyl dosud pᖐedlo០en ០ádný projekt pro lokalitu 

Silvestr. 
 
 

10.4.4.6.2  Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

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

 
10.34 Výsypka Silvestr 

 
Jak ji០ bylo uvedeno v  úvodní kapitole, pᖐedpokládá se vyu០ití zájmového 

území výsypky Silvestr v jeho stᖐední აást zejména jako lesopark pro rekreaci 
a oddych, dále jako zoopark (v jeho ji០ní აásti). Po obvodu zooparku (obory) bude 
rovnᆰ០ zᖐízen lesopark. 
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Rekultivace v tomto území bude provedena tak, aby ji០ vyhovovala 
zámᆰrᛰm budoucího vyu០ívání tohoto území. 

V rámci revitalizace se doporuაuje zᖐízení záchytného parkoviᘐtᆰ a zároveᒀ 
vybudování technického zázemí pro tyto aktivity, co០ pᖐedstavuje  pᖐíjezdové 
komunikace v délce cca 1 km  s parkoviᘐtᆰm pro 200 vozidel. Do pᖐedmᆰtného 
území doporuაujeme pᖐivést vodu, elektrickou energii a území odkanalizovat. 

V rámci budování sportoviᘐᙐ ve východní აásti lokality rovnᆰ០ doporuაuje 
vybudování pᖐíjezdní komunikace (cca 0,5 km) vაetnᆰ parkoviᘐtᆰ (300 vozidel), do 
uzlového bodu pᖐivést elektrickou energii a provést odkanalizování tohoto území. 

Stejným zpᛰsobem bude vybaveno území o velikosti cca 72 ha, které bude 
vyu០ito jako golfové hᖐiᘐtᆰ. 

 
 

10.35 Cyklostezky a cesty pro pᆰᘐí 
 
Zájmové území bude vybaveno cyklostezkami v celkové délce 5,190 km. 

V mapᆰ jsou znaაeny jako Silvestr 1 (3, 350 km) a Silvestr 2 (1,840 km). V tomto 
prostoru budou vybudovány i cesty pro pᆰᘐí kombinované s nauაnými stezkami 
s celkovou délkou cca 2 km. 

 
 

10.4.4.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02  
              v území navazujícím na báᒀskou აinnost 
 
10.4.4.7.1 Opatᖐení schválená mezirezortní komisí 

 
Do mezirezortní komise nebyly dosud pᖐedlo០eny ០ádné návrhy 
 
 

10.4.4.7.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

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

10.36  Revitalizace Dolnorychnovského potoka 
 
Tento potok byl v minulosti  v dᛰsledku tᆰ០by pᖐelo០en do nového koryta.  

Zároveᒀ prochází územím tᆰ០bou naruᘐeným. S ohledem na jeho stav 
doporuაujeme provést jeho revitalizaci. Ta by spoაívala v úpravᆰ koryta a bᖐehᛰ, 
odstranᆰní nevhodných náletových dᖐevin, pᖐípadnᆰ vhodná dosadba. Délka toku, 
který vy០aduje provedení revitalizace je cca 2,0 km.  

 
 

10.37 Revitalizace  Bᖐezovského  potoka 
 
Výᘐe uvedený potok protéká teაe  katastrem obce Bᖐezová. Jeho 

revitalizace v délce cca 2 km pᖐedstavuje vyაiᘐtᆰní jeho koryta, úprava bᖐehᛰ, 
vykácení nevhodných dᖐevin, pᖐípadné აásteაné vysázení  dᖐevin nových. 
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II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
10.38 Cyklostezka  Bᖐezová - Silvestr  

 
V  rámci revitalizace výsypky Silvestr bude  vybudován systém cyklostezek. 

Výᘐe uvedená cyklotrasa by mᆰla zabezpeაit propojení tohoto systému mezi 
Bᖐezovou  a areálem Silvestr. Její délka  bude 0, 760 km. 

 
 

10.39 Cyklostezka Silvestr – Dolní Rychnov 
 
 Tato cyklostezka bude zabezpeაovat spojení obce Dolní Rychnov 
s areálem Silvestr v délce 2,8 km..   
 
 

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

 
10.40 Pᖐelo០ka linky 22 kV v obci Bᖐezová 

 
Rozvoj tᆰ០by hnᆰdého uhlí  v  60 létech vyvolal nutnost realizace pᖐelo០ky 

linky VN pro umo០nᆰní plynulého postupu lomu Silvestr (linka byla vedena 
územím, kde doᘐlo ke skluzᛰm zemin). Tato pᖐelo០ka vᘐak znaაnᆰ omezuje rozvoj 
obce Bᖐezová. Její navrácení do pᛰvodní trasy by uvolnilo staveniᘐtᆰ pro výstavbu 
rodinných domkᛰ v této obci. Délka pᖐelo០ky je cca 1,3 km. 

 
 

10.41  Prᛰmyslová zóna Silvestr 
 
Navr០ená prᛰmyslová zóna Silvestr se nachází na okraji obce  Dolní 

Rychnov, v prostoru severního okraje výsypky Silvestr  mezi Dolním Rychnovem a 
Tisovou. Výsypka byla zakládána pᖐed 40 – 45 lety, lze tedy pᖐedpokládat její 
pᖐimᆰᖐenou konzolidaci. Na jih od tohoto prostoru se nachází plaviᘐtᆰ elektrárny 
Tisová.   

Lokalita je vhodná pro vybudování prᛰmyslové zóny. Její plocha 
pᖐedstavuje cca 23,3 ha.  Pᖐivedení vody i odkanalizování území je mo០né ve 
vazbᆰ na areál Pᖐátelství. Vzdálenost pro pᖐívod  vody je cca 0,7 km, délka 
kanalizace by byla pro splaᘐkové vody 0,5 km, pro deᘐᙐové vody 0,6 km. Pᖐívod 
elektrické energie je v podstatᆰ  zabezpeაen na okraj staveniᘐtᆰ.  

 V území je nutno zabezpeაit pᖐed výstavbou pᖐísluᘐné  terénní úpravy. 
 
 

10.42  Areál Ⴠerný mlýn – prᛰmyslová zóna 
 
Toto zájmové území  tvoᖐí prostor bývalého cviაiᘐtᆰ a pᖐilehlých pozemkᛰ 

kasáren Mýtina. Území sousedí na východní stranᆰ s elektrárnou Tisová a 
skládkou odpadu. Ji០nᆰ od  tohoto území je situována komunikace Cheb –  
Karlovy Vary. 
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V minulosti v území tᆰ០il lom Silvestr, následnᆰ byl prostor pᖐesypán 
výsypkou tého០ lomu.   

Pᖐístup do území je pᖐíjezdní komunikací vedoucí do kasáren ve smᆰru od 
obce Ⴠerný mlýn, ve smᆰru od obce Tisová je vedena panelová komunikace na 
výᘐe uvedenou skládku. 

Pᖐívod elektrické energie je zabezpeაen, vy០aduje vᘐak vybudování 
pᖐípojky na pitnou vodu a kanalizace pro deᘐᙐové i splaᘐkové vody.  Je rovnᆰ០ 
nutno provést nezbytné terénní úpravy. Plocha pro vybudování prᛰmyslové zóny 
je cca  6,7  ha. 

 
 

10.43  Areál Mýtina – prᛰmyslová zóna 
 
Areál Mýtina se nachází v bezprostᖐední blízkosti areálu Ⴠerný mlýn. Jedná 

se o prostor bývalých kasáren, situovaných rovnᆰ០ na bývalé výsypce. Vyu០itelná 
plocha pro podnikatelské aktivity pᖐedstavuje cca  8,3 ha. V tomto území kromᆰ  
demoliაních prací je nutno provést terénní úpravy, აásteაnᆰ pᖐelo០it a 
rekonstruovat komunikace, vybudovat opᆰrnou zeჰ, území odkanalizovat, pᖐivést 
vodovod a realizovat pᖐípojku elektrické energie. 

 
 

10.44   Rekonstrukce silnice Dolní Rychnov - Citice 
 
Ⴠást výᘐe uvedené komunikace v úseku dlouhém cca 650 m le០í pod 

úrovní kanalizace a proto nemᛰ០e být odvodᒀována gravitaაnᆰ, ale აerpáním vody 
ze dvou jímek, do kterých je svádᆰna voda ze dvou pᖐilehlých výsypek a voda 
z prostoru této komunikace. Doporuაeným ᖐeᘐením je  zvýᘐení nivelety této 
silnice, co០ umo០ní tento prostor odvodᒀovat gravitaაnᆰ. K tomu je vᘐak tᖐeba 
provézt potᖐebné terénní úpravy pro navýᘐení terénu, აásteაnou pᖐelo០ku 
telefonního kabelu, úpravu sloupᛰ VN, vybudovat dva trubní propustky, აásteაnou 
pᖐelo០ku horkovodu, výstavbu nové komunikace a dalᘐí nezbytné specifikované 
práce.  

 
 

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

 
Zámᆰry, které jsou uvedené v pᖐedchozích kapitolách vyაerpávají 

problematiku  související s koneაnou revitalizací prostoru výsypky Silvestr.  
 
 

10.4.4.9  Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
    v აasovém rozliᘐení   
 
Údaje jsou prezentovány v následující tabulce: 
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tab. ა. 22  Revitalizaაní opatᖐení – Silvestr  

10.34 Výsypka Silvestr 168,66 54 000 000 2006 2011
10.35 Cyklostezky - cesty pro pᆰᘐí 7,19 8 266 000 2007 2008

62 266 000

10.36 Revitalizace Dolnorychnovského potoka 2,00 3 000 000 2005 2005
10.37 Revitalizace Bᖐezovského potoka 2,00 3 000 000 2005 2005

10.38 Cyklostezka Bᖐezová-Silvestr 0,76 1 064 000 2008 2008
10.39 Cyklostezka Silvestr - Dolní Rychnov 2,80 3 920 000 2009 2009

10.40 Pᖐelo០ka linky 22 kV Bᖐezová 1,30 1 500 000 2006 2006
10.41 Prᛰmyslová zóna Silvestr 23,30 28 800 000 2006 2008
10.42 Prᛰmyslová zóna Ⴠerný mlýn 6,70 15 100 000 2008 2010
10.43 Prᛰmyslová zóna Mýtina 8,30 21 100 000 2010 2012
10.44 Rekonstr. komun. Dolní Rychnov-Citice 0,65 59 655 000 2010 2011

137 139 000
199 405 000

vodní slo០ky krajiny

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení celkem

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

v území navazujícím na dᛰlní აinnost

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

 
 
Lokalita Silvestr celkové náklady    
 
Sanace a rekultivace                                                                 322,886 mil. Kა 
Revitalizaაní opatᖐení dle kapitoly 10.4.4.6                               62,266 mil. Kა 
Revitalizaაní opatᖐení dle kapitoly 10.4.4.7                             137,139 mil. Kა 
 
Celkem                                                                                        522,291 mil. Kა 
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10.5 ZÁVᆠREჀNÁ BILANCE PLOCH, HARMONOGRAM PRACÍ A 
EKONOMICKÁ NÁROჀNOST REKULTIVACÍ A REVITALIZAჀNÍCH 
OPATᖀENÍ PRO OBLAST SOKOLOV - ZÁPAD 
V ჀASOVÉM ROZLIᘀENÍ 

 
tab. ა. 23   Rekultivace zahajované  – oblast Sokolov - západ 

Rekultivace - zahajované 2003 - 2012
Med-Lib., sev.ა.,I.et. 67,7 2003 2004
Med-Lib., ji០.sv. I.et. 69,9 2004 2015
Med-Lib., ji០.sv. II.et. 63,0 2005 2016
Med-Lib., III. etapa 67,1 2005 2016
Med-Lib., IV. etapa 101,0 2003 2015
Med-Lib., V. etapa 93,3 2005 2016
Med-Lib., VI. etapa 37,2 2011 2022
Jezero Med-Lib. 501,4 2003 2011
Lítov - sev.ა. 2.et. 49,5 2003 2014
Lítov - sev.ა. 3.et. 47,9 2003 2014
Boden-vodní plochy 9,7 2005 2016
Silvestr II. B 13,6 2005 2008
Silvestr II. B 6,9 2003 2014
Silvestr II. B 0,1 2003 2005
Silvestr II. B 76,5 2003 2005
Silvestr II. A + III 112,0 2004 2015
celkem 1316,8

Rekultivace zahajované po roce 2012
Silvestr IV. etapa 50,7 2014 2025
celkem 50,7

1 929 143 129

98 800 000
98 800 000

95 630 000
193 251 000

výmᆰra 
[ha] náklady [Kა]

18 915 000
20 400 000
13 475 000

130 000

72 599 000
735 178 000

51 101 200
37 734 000

97 271 000
85 415 000

105 517 000
248 733 000

65 935 000
87 857 000

realizace od - do
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tab. ა. 24   Revitalizaაní opatᖐení – oblast Sokolov - západ 

10.21 Pᖐekrytí toxických zemin-Lítov 35,00 157 500 000 2005 2008

10.1 Cyklostezky Medard 1-5 21,38 29 968 000 2005 2012
10.2 Spojka Medar-páteᖐní cyklotrasa 1,00 1 400 000 2008 2008
10.3 Území pro rekreaci-západ 43,30 64 300 000 2006 2014
10.4 Území pro rekreaci - severovýchod 13,60 25 200 000 2005 2008
10.5 Muzeální ០eleznice 5,00 7 470 000 2005 2008

10.22 Cyklostezky 14,94 20 916 000 2006 2007
10.23 Habartov - rekreaაní jezero 7,00 6 760 000 2004 2005
10.24 Poutní místo Chlum sv. Máᖐí 10 400 000 2005 2006
10.30 Michal - rekreaაní vyu០ití 28 200 000 2004 2006
10.31 Cyklotrasy 6,43 9 002 000 2005 2006
10.34 Výsypka Silvestr 168,66 54 000 000 2006 2011
10.35 Cyklostezky - cesty pro pᆰᘐí 7,19 8 266 000 2007 2008

10.25 Veᖐejná komunikace Chlum- Habartov 4,40 26 600 000 2008 2009
10.26 Plochy pro rozvoj Habartova 7 900 000 2005 2006
10.27 Skládka komunálního odpadu Lítov 3,10 13 700 000 2006 2007

471 582 000

stavební pozemky

ukonაení
v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností
lesní porosty

území pro úაely vyu០ití volného აasu

revitalizaაní opatᖐení
výmᆰra 
[ha/km] náklady [Kა] zahájení
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10.6 Revitalizace Habartovksého potoka 3,00 5 000 000 2004 2004
10.7 Revitalizace Radvanovského potoka 3,00 5 000 000 2007 2008
10.8 Revitalizace Starosedelského potoka 0,50 1 700 000 2005 2005
10.9 Revitalizace "Svataváku" 2,30 3 450 000 2004 2004

10.10 Revitalizace propadliny-Svatava 1 400 000 2004 2004
10.11 Revitalizace rybníka - Staré Sedlo 1 000 000 2005 2005
10.36 Revitalizace Dolnorychnovského potoka 2,00 3 000 000 2005 2005
10.37 Revitalizace Bᖐezovského potoka 2,00 3 000 000 2005 2005

10.12 Páteᖐní cyklostezka K.Vary-Kynᘐperk 25,00 35 000 000 2004 2008
10.13 Lokalita Bohemie 8,50 13 750 000 2004 2005
10.14 Areál Baník 10,00 15 000 000 2005 2006
10.15 Lom Gesteinig 5,50 5 940 000 2004 2005
10.32 Cyklostezka Michal-Silvestr 0,78 1 092 000 2006 2007
10.33 Cyklostezka Michal-Sokolov 3,92 5 488 000 2006 2007
10.38 Cyklostezka Bᖐezová-Silvestr 0,76 1 064 000 2008 2008
10.39 Cyklostezka Silvestr - Dolní Rychnov 2,80 3 920 000 2009 2009

10.16 Prᛰmyslová zóna Ji០ní lom-Sokolov I 23,40 21 950 000 2005 2008
10.17 Prᛰmyslová zóna Ji០ní lom - Sokolov II 3,50 12 170 000 2006 2007
10.18 Pᖐivadᆰა odpadních vod Habartov 4,00 10 150 000 2005 2006
10.19 Staveniᘐtᆰ pro RD - Svatava 2,00 12 420 000 2004 2007
10.20 Staveniᘐtᆰ pro RD - Stará Role 0,50 1 700 000 2005 2006
10.28 Kanalizace Chlum sv. Máᖐí - Dasnice 2,50 8 750 000 2006 2007
10.29 Rekonstrukce komun. Dasnice- rozcestí 3,50 22 300 000 2005 2006
10.40 Pᖐelo០ka linky 22 kV Bᖐezová 1,30 1 500 000 2006 2006
10.41 Prᛰmyslová zóna Silvestr 23,30 28 800 000 2006 2008
10.42 Prᛰmyslová zóna Ⴠerný mlýn 6,70 15 100 000 2008 2010
10.43 Prᛰmyslová zóna Mýtina 8,30 21 100 000 2010 2012
10.44 Rekonstr. komun. Dolní Rychnov-Citice 0,65 59 655 000 2010 2011

320 399 000
791 981 000

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení celkem

v území navazujícím na dᛰlní აinnost
vodní slo០ky krajiny

území pro úაely vyu០ití volného აasu

 
 

SOKOLOV – ZÁPAD CELKOVÉ NÁKLADY 
 
Sanace a rekultivace                                                             1 929,152 mil. Kა 
Revitalizaაní opatᖐení v báᒀském území                                471,582 mil. Kა 
Revitalizaაní opatᖐení v navazujícím území                           320,399 mil. Kა  
 
Celkem                                                                                    2 721,133 mil. Kა 
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