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11 Harmonogram a náklady realizace 
 
11.1 Úvodní staᙐ 
 
 Pᖐehled o nákladech sanace, rekultivace a revitalizace v území posti០eném 
pᖐímo აi nepᖐímo dᛰlní აinností v obou podkruᘐnohorských pánvích 
severozápadních Ⴠech je zpracován tabulkovou formou v následujícím აlenᆰní: 
 
tab. ა.  1 Rekultivace – výmᆰry a náklady dle oblastí a územních celkᛰ 
tab. ა.  2 Rekultivace – výmᆰry a náklady dle pánví a dᛰlních spoleაností 
tab. ა.  3 Souhrnný harmonogram realizace rekultivaაních prací zahrnutých 

do pᛰsobnosti vl. us. ა. 272/02 
tab. ა.  4 Ⴠlenᆰní revitalizaაních opatᖐení dle oblastí a územních celkᛰ 
tab. ა.  5 Ⴠlenᆰní revitalizaაních opatᖐení dle pánví a dᛰlních spoleაností 
tab. ა.  6 Celkové rekultivaაní a revitalizaაní náklady dle oblastí a územních 

celkᛰ 
tab. ა.  7 Celkové rekultivaაní a revitalizaაní náklady dle pánví a dᛰlních 

spoleაností 
tab. ა.  8 Ⴠlenᆰní revitalizaაních opatᖐení dle charakteru prací, oblastí a 

územních celkᛰ 
tab. ა.  9 Ⴠlenᆰní revitalizaაních opatᖐení dle charakteru prací, pánví a 

dᛰlních spoleაností 
tab. ა. 10.1  
     a០  10.4 

Harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení –  
Mostecko-komoᖐansko 

tab. ა. 11.1 
      a០ 11.4 

Harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení –  
Bílinsko-teplicko 

tab. ა. 12.1 
      a០ 12.2 

Harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení –  
Ústecko 

tab. ა. 13.1 
      a០ 13.2 

Harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení –  
Chomutovsko 

tab. ა. 14.1 
      a០ 14.2  

Harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení – 
Sokolov - východ 

tab. ა. 15.1 
      a០ 15.2 

Harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení – 
Sokolov – západ 

tab. ა. 16 Souhrnný harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení – 
Sokolov – západ 

tab. ა. 17 Souhrnný harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení –  
Sokolov - východ 

tab. ა. 18 Souhrnný harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení –  
Chomutovsko 

tab. ა. 19 Souhrnný harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení – 
Mostecko-komoᖐansko 

tab. ა. 20 Souhrnný harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení –  
Bílinsko-teplicko 

tab. ა. 21 Souhrnný harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení – 
Ústecko 

tab. ა. 22 Souhrnný harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení 
v pᛰsobnosti vl. us.  ა. 272/02 

tab. ა. 23 Souhrnný harmonogram realizace rekultivaაních prací a 
revitalizaაních opatᖐení zahrnutých do pᛰsobnosti vl. us. ა. 272/02 
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Zaᖐazení jednotlivých rekultivaაních akcí a revitalizaაních opatᖐení do 
pᛰsobnosti vládního usnesení  ა. 272/02 vychází: 
 

• z po០adavku obcí, jejich០ katastrální území bylo nebo bude, aᙐ u០ pᖐímo 
აi nepᖐímo, zasa០eno dᛰlní აinností; 

• z námᆰtᛰ projednání návrhᛰ s pᖐísluᘐnými dᛰlními organizacemi; 
• z námᆰtᛰ ostatních organizací, jejich០ zaᖐízení bylo ohro០eno dᛰlní 

აinností; 
• ze závᆰreაného projednání návrhᛰ se starosty obcí za úაasti 

pᖐedstavitelᛰ odborᛰ regionálního rozvoje krajských úᖐadᛰ; 
• z doporuაení zástupce FNM ჀR, vyjádᖐených na kontrolních dnech. 

 
Cenové náklady jednotlivých rekultivaაních akcí a revitalizaაních opatᖐení 

odpovídají buჰ cenám uvádᆰným v ji០ podaných návrzích, nebo jsou odvozeny od 
jednotkových cen uvedených v kapitole „Podkladová აást“. Tyto ceny byly 
projednány na kontrolním dnu za úაasti zástupce FNM ჀR a s pᖐedsedou 
meziresortní komise. 

Harmonogramy realizace rekultivaაních akcí i revitalizaაních opatᖐení 
zahrnují i období pᖐípravy a realizace jejich projektové dokumentace. 

Pᛰsobnost vládního usnesení ა. 272/02 byla na kontrolních dnech 
stanovena na období do roku 2012. Tomuto termínu je podᖐízeno zpracování 
harmonogramu realizace jak rekultivaაních prací, tak i revitalizaაních opatᖐení.  
 
 
11.2 Komentáᖐ k jednotlivým tabulkovým pᖐehledᛰm 
 
tab. ა. 1 a 2  Rekultivace – výmᆰry a náklady 

 
Z celkové výmᆰry rekultivací o rozloze 34 966,83 ha, tj. zaokrouhlenᆰ 

349,67 km2, je 147,54 km2 rekultivací dokonაených a rozpracovaných  
k 31. 12. 2002. V období let 2003-2012 bude rekultivováno území o rozloze  
79,61 km2 a z toho do pᛰsobnosti vládního usnesení je zaᖐazeno území o rozloze 
60,2 km2 nákladem 9,856 mld. Kა. Z toho pᖐipadá na sokolovskou pánev 26,1 km2 
s nákladem 4,274 mld. Kა a na severoაeskou hnᆰdouhelnou pánev výmᆰra  
34,1 km2 nákladem 5,582 mld. Kა. Pro období po roce 2012 zbývá rekultivovat 
v obou pánvích území o rozloze 122,51 km2 nákladem 22,029 mld. Kა. Z toho 
pᖐipadá naprostá vᆰtᘐina území (79 %) na severoაeskou hnᆰdouhelnou pánev. 
 
 
tab. ა. 3 – Souhrnný harmonogram realizace rekultivaაních prací 

 
Zahrnuje pouze rekultivaაní akce v pᛰsobnosti vládního usnesení, 

ohodnocené აástkou 9,856 mld. Kა. Jedná se zejména o rekultivaci lomᛰ a dolᛰ 
zastavených pᖐed privatizací a v rámci útlumu tᆰ០by, o vnᆰjᘐí výsypky se 
zastaveným zakládáním nadlo០ních zemin a o vybrané vnitᖐní výsypky, kde byla 
báᒀská აinnost provádᆰna pᖐevá០nᆰ v období pᖐed privatizací. Veᘐkeré náklady 
jsou uvedeny bez ceny projektové dokumentace. 
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tab. ა. 4 a 5 – Ⴠlenᆰní revitalizaაních opatᖐení 
 
Náklady na revitalizaაní opatᖐení v jednotlivých oblastech, pánvích a dle  

dᛰlních  spoleაností  stanoveny celkem na  7,907 mld. Kა.  Z  této აástky  pᖐipadá 
4,920 mld. Kა (62,2 %) na opatᖐení realizované v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní 
აinností a 2,987 mld. Kა (37,78 %) na území bezprostᖐednᆰ na dᛰlní აinnost 
navazující. Vzhledem k rozloze a výᘐi minulé tᆰ០by pᖐipadá z celkových nákladᛰ 
na revitalizaაní opatᖐení 6,837 mld. Kა, tj. témᆰᖐ 86,5 % na severoაeskou 
hnᆰdouhelnou pánev. 
 
 
tab. ა. 6 a 7 – Celkové rekultivaაní a revitalizaაní náklady 

 
Souაet rekultivaაních nákladᛰ zahrnutých do pᛰsobnosti vl. us. ა. 272/02 a 

rekultivaაních opatᖐení je „Koncepcí“ stanoven na 17,763 mld. Kა (bez ceny 
projektové dokumentace). S ohledem na dosavadní prᛰbᆰh  výbᆰrových ᖐízení 
k ji០ pᖐedlo០eným návrhᛰm se dá oაekávat, ០e koneაné náklady budou ni០ᘐí a 
bude tedy mo០né realizovat vᘐechna „Koncepcí“ navrhovaná opatᖐení. 

Na této celkové აástce se sokolovská pánev podílí 5,343 mld. Kა  
(cca 30 %) a severoაeská hnᆰdouhelná pánev აástkou 12,420 mld. Kა (70 %), co០ 
opᆰt odpovídá rozloze území obou pánví a rozsahu minulé dᛰlní აinnosti. 
 
 
tab. ა. 8 a 9 – Ⴠlenᆰní revitalizaაních opatᖐení dle pᖐílohy vl. us. ა. 272/02 

 
Ⴠlenᆰní je provedeno dle odstavce II pᖐílohy vl. us., který stanovuje soubor 

prací smᆰᖐujících k tvorbᆰ a obnovᆰ: 
 
- IIa  …… lesních porostᛰ 
- IIb  …… zemᆰdᆰlské pᛰdy 
- IIc  …… vodních slo០ek 
- IId  …… krajinné zelenᆰ 
- IIe  …… biokoridorᛰ a biocenter 
- IIf   …… území pro úაely vyu០ití volného აasu 
- IIg  …… ekologických a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území 
- IIh  …… stavebních pozemkᛰ 

 
K tᆰmto bodᛰm je pᖐiᖐazena jako samostatná polo០ka „sanace havarijních 

stavᛰ“. Právᆰ tato polo០ka tvoᖐí nejvᆰtᘐí podíl nákladᛰ navrhovaných 
revitalizaაních opatᖐení, a to 29,02 %. Za ní následuje úprava území pro stavební 
úაely (26,15 %), tvorba území pro vyu០ití volného აasu (24,32 %) a tvorba a 
obnova vodních slo០ek krajiny (11,81 %). Úroveᒀ ostatních polo០ek se pohybuje 
mezi 0,73 a០ 2,20 %, proto០e revitalizaაní opatᖐení dle IIa), IIb), IId), IIe) a IIg) jsou 
pouze doplᒀkem rekultivaაních akcí. Nejvᆰtᘐí podíl sanací havarijních stavᛰ 
pᖐipadá na územní celek Litvínov-jih a Teplicko, v prvním pᖐípadnᆰ zejména 
v dᛰsledku nutné likvidace starých ekologických zátᆰ០í a v druhém pᖐípadᆰ 
pᖐevá០nᆰ v dᛰsledku potᖐebné sanace starých dᛰlních dᆰl po malolomové tᆰ០bᆰ. 
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tab. ა. 10 a០ 15 – Harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení 
 
Tyto tabulky podávají pᖐehled o mo០né realizaci (vაetnᆰ pᖐedprojektové 

pᖐípravy a zpracování projektové dokumentace) celkem 366 revitalizaაních 
opatᖐení.  

Cenový údaj v prvním roce odpovídá cenᆰ stanovené dle jednotkových cen 
podle „Podkladové აásti“. Nezahrnuje vᘐak cenu projektové dokumentace. 
Jednotlivá konkrétní revitalizaაní opatᖐení jsou v  ka០dé oblasti rozdᆰlena na 
opatᖐení navrhované v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností a v území 
navazujícím, a to v០dy v აlenᆰní dle bodu II pᖐílohy vl. us. ა. 272/02. 

 
 

tab. ა. 16 a០ 22 – Souhrnný harmonogram realizace revitalizaაních opatᖐení 
 
Tabulky jsou sumárními pᖐehledy revitalizaაních opatᖐení v აlenᆰní dle  

bodᛰ II pᖐílohy vl. us. ა. 272/02 podle jednotlivých oblastí a celkem za obᆰ dvᆰ 
podkruᘐnohorské pánve. 
 
 
tab. ა. 23 – Souhrnný harmonogram prací a opatᖐení zahrnutých  
do pᛰsobnosti vl. us. ა. 272/02 

 
Tento tabulkový pᖐehled je závᆰreაným souhrnem, nebo-li souაtem nákladᛰ 

rekultivaაních akcí zahrnutých do pᛰsobnosti vl. us. ა. 272/02 a nákladᛰ realizace 
revitalizaაních opatᖐení, a to v აasovém rozliᘐení. K celkovým nákladᛰm ve výᘐi 
17,763 mld. Kა je tᖐeba pᖐipoაíst cenu projektové dokumentace ve výᘐi 5 %,  
tzn. აást 888,135 mil. Kა,  zejména proto, ០e pᖐi zmᆰnᆰ výchozích podmínek se 
pᖐedpokládá, ០e projekty revitalizaაních opatᖐení budou moci podávat i obce 
v pᖐísluᘐném katastrálním území zasa០eném pᖐímo აi nepᖐímo báᒀskou აinností. 
Vაetnᆰ projektové dokumentace pak vycházejí celkové náklady  revitalizace území 
podkruᘐnohorských  pánví na 18,651 mld. Kა. 

Hodnotu projektové dokumentace revitalizaაních opatᖐení lze odhadnout pᖐi 
5 % z celkových nákladᛰ na 395,4 mil. Kა. 
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