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12 Kompletace následné krajiny 
 
12.1  Rozsah ᖐeᘐení 
 
 Koncepce ᖐeᘐení ekologických ᘐkod vzniklých pᖐed privatizací 
hnᆰdouhelných tᆰ០ebních spoleაností v Ústeckém a Karlovarském kraji, tzn. 
v regionu NUTS II Severozápad, zahrnuje rekultivovanou plochu o celkové výmᆰᖐe 
349,67 km2 v oblasti sokolovské pánve v západní აásti Podkruᘐnohoᖐí  
(79,5291 km2) a severoაeské hnᆰdouhelné pánve ve stᖐední a východní აásti 
Podkruᘐnohorského úvalu (272,2064 km2). ᖀeᘐí revitalizaci území 27 lomᛰ,  
19 vnᆰjᘐích výsypek a oblastí staré hlubinné tᆰ០by, a to na katastrálních území  
82 obcí, ovlivnᆰných alespoᒀ აásteაnᆰ, pᖐímo აi nepᖐímo, negativním zpᛰsobem 
dᛰlní აinnosti (viz tabulkový pᖐehled ა. 1). Vzhledem k tomu, ០e „Koncepcí“ 
navrhované ᖐeᘐení revitalizace výᘐe definovaného území v období pᛰsobnosti 
vládního usnesení ა. 272/02 pᖐedstavuje აástku 17,763 mld. Kა, doporuაuje ᖐeᘐitel 
pro rozhodování meziresortní komise následující poᖐadí priorit: 
 

1. Rekultivace lomᛰ zastavených v rámci útlumu tᆰ០by v návaznosti na vl. us. 
ა. 331/91,  444/91 a 490/91 o územnᆰ ekologických limitech tᆰ០by. 

 
2. Rekultivace vnᆰjᘐích výsypek s ukonაeným zakládáním. 

 
3. Revitalizaაní opatᖐení v území pᖐímo zasa០eném báᒀskou აinností. 

 
4. Revitalizaაní opatᖐení v území navazujícím bezprostᖐednᆰ na oblasti 

báᒀské აinnosti. 
 

5. Ostatní vybrané rekultivaაní akce v území staré tᆰ០by s definitivnᆰ 
ukonაenou báᒀskou აinností. 
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12.2 Zásadní zmᆰny image pánevních okresᛰ regionu Severozápad 
 

 Rozhodnutí აeské vlády z roku 1991 o útlumu hnᆰdouhelného hornictví, 
vyjádᖐené vl. us. ა. 331/91, 444/91 a 490/91 o územnᆰ ekologických limitech 
tᆰ០by, vedlo v posledním desetiletí 20. století ke koncentraci lomového dobývání 
hnᆰdého uhlí v podkruᘐnohorských hnᆰdouhelných revírech jen do 
nejperspektivnᆰjᘐích velkolomᛰ.  Koncentrace dᛰlní აinnosti bude pokraაovat i  
v 1. desetiletí 21. století. Báᒀský provoz ukonაí zakládání nadlo០ních zemin na 
Podkruᘐnohorské výsypce v SP a na výsypkách Radovesice a Pokrok v bílinsko-
teplické oblasti SHP. V období po úაinnosti vl. us. ა. 272/02, tj. po roce 2012 se 
tᆰ០ební აinnost omezí pouze na plochy  vyznaაené v  mapové  pᖐíloze  ა. 12.1  
აárkovanou  აárou.  Jejich  rozloha o souhrnné výmᆰᖐe cca 122,5 km2 pᖐedstavuje 
zaokrouhlenᆰ jen 1,4 % z celkové rozlohy regionu Severozápad. Jedná se o 
tᆰchto pᆰt tᆰ០ebních oblastí (viz tab. ა. 2) 
 
tab. ა. 2   Rozsah dᛰlní აinnosti lomᛰ v období po úაinnosti vl. us.  
                (po roce 2012) 

Území Územní celek Rozloha [km2] Odhad ០ivotnosti pᖐi 
souაasných tᆰ០bách  

lomy Jiᖐí a Dru០ba, 
výsypka Smolnice Sokolov-východ 25,5 cca do r. 2040 

lom Libouᘐ a vnitᖐní 
výsypka v bývalém 
lomu Merkur  

Chomutovsko 
(Nástup) 34,1 cca do r. 2035 

lom ჀSA a výsypka 
v bývalém lomu 
Obráncᛰ míru 

Komoᖐansko 18,1 max. do r. 2018 

lomy J. ᘀverma 
a Vrᘐany Slatinicko 18,3 max. do r. 2050 

lom Bílina Bílinsko 26,5 cca do r. 2035 

celkem x 122,5 x 

 
 Pozemky potᖐebné pro provoz dolᛰ jsou okam០itᆰ pᖐedávány do 
rekultivaაního cyklu, tak០e celková výmᆰra provozních ploch se trvale sni០uje, 
zejména vlivem pᖐevodu zakládání nadlo០ních zemin z vnᆰjᘐích na vnitᖐní 
výsypky. 
 Výrazné zlepᘐení ០ivotního a pᖐírodního prostᖐedí regionu Severozápad 
znamenalo komplexní odsíᖐení spalin აi fluidní spalování u vᘐech elektráren a 
velkotepláren v Podkruᘐnohoᖐí. V prᛰbᆰhu posledních deseti let poklesly emise 
ᘐkodlivin, produkované místními energetickými zdroji ჀEZ, a០ o 90 % v pᖐípadᆰ 
SO2 a o 34 % u NOx. Toto sní០ení, spolu  s vhodnou volbou dᖐevin a zvýᘐenou 
pᆰstební péაí vedlo k likvidaci holin na úboაí Kruᘐných hor a postupné záchranᆰ 
kruᘐnohorských lesᛰ (viz obr. ა. 1 a ა. 2). 
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            obr. ა. 1      Lesy Kruᘐných hor zniაené exhalacemi 
 

 

 
 

obr. ა. 2   Obnovené lesní porosty Kruᘐných hor 
 
 
 Od roku 1952, kdy byly v podkruᘐnohorských pánvích zahájeny 
organizovanᆰ rekultivaაní práce v územích devastovaných dᛰlní აinností, se stala 
rekultivace závᆰreაnou, ale nedílnou souაástí tᆰ០ebního cyklu. K 31. 12. 2002 
byla v obou pánvích dokonაena nebo rozpracována rekultivace území  o souhrnné 
rozloze 147,54 km2. Zatímco v prᛰbᆰhu 50. a០ 80. let minulého století pᖐevládal 
po០adavek centrálních orgánᛰ na vysokou návratnost zemᆰdᆰlské pᛰdy  
(50 a០ 65 %), orientuje se dnes obnova krajiny posti០ené dᛰlní აinností stále více 
na rekultivaci lesnickou a hydrickou, v kombinaci s pᖐirozenou sukcesí. Jedná se 
pᖐedevᘐím o rekreaაní lesy (lesoparky, parky), které pᛰsobí jako klimatizaაní 
prvek v okolí velkých sídelních celkᛰ a plní i funkci estetickou. Dále uvedené 
obrázky dokumentují charakter krajiny vzniklý rᛰznými druhy rekultivací. 
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obr. ა. 3   Pᖐirozená sukcese აtyᖐicet let po ukonაení provozu  
Albrechtické výsypky na Komoᖐansku 

 
 
 

 
 

obr. ა. 4  Zemᆰdᆰlská rekultivace - vinice na svazích  
Ⴠepiro០ské výsypky u Mostu 
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obr. ა. 5   Zemᆰdᆰlská rekultivace – sady na výsypce Bᖐezno  
na Chomutovsku 

 
 
 

 
 

obr. ა. 6   Hydrická rekultivace bývalého lomu Barbora  
severnᆰ od Teplic 
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obr. ა. 7   Pᖐímᆰstský park na vnitᖐní pᖐevýᘐené výsypce bývalého  
lomu Hrabák v ji០ní აásti mᆰsta Mostu 

 
 
 

 
 

obr. ა. 8  Kombinace zemᆰdᆰlské, lesnické a hydrické rekultivace 
 se zaაlenᆰním zahrádkáᖐské kolonie v prostoru  
bývalého lomu Elisabet jihovýchodnᆰ od Mostu 

 
 

Rekultivací se v tᆰ០ebních oblastech regionu Severozápad mᆰní zásadním 
zpᛰsobem vzhled pᛰvodní, prakticky bezlesé a bezvodé krajiny pánevních okresᛰ.  
Významnᆰ roste podíl lesᛰ (vა. lesoparkᛰ, parkᛰ, rozptýlené zelenᆰ a pᖐirozené 
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sukcese) a vodních ploch v krajinᆰ vytváᖐené rekultivací. Soubᆰ០nᆰ s rekultivací 
území posti០ených lomovou tᆰ០bou  je tᖐeba navrhovat i jejich potᖐebnou 
revitalizaci, tzn. jejich opᆰtné zapojení do okolní krajiny a znovuo០ivení, ale i 
resocializace tᆰchto území, která povede k vytváᖐení nových pracovních 
pᖐíle០itostí, pᖐedevᘐím v oblasti vyu០ití volného აasu, turistiky a cestovního ruchu. 
 
 
12.3 Pᖐírodní, kulturní a spoleაensko-ekonomické zázemí regionu 
 
 Pᖐesto, ០e v oblasti podkruᘐnohorských pánví je prᛰmyslová tᆰ០ba hnᆰdého 
uhlí provozována ji០ více jak 150 let, je úroveᒀ pᖐírodního, kulturního a 
spoleაensko-ekonomického zázemí regionu velmi vysoká. Pánevní oblasti 
Sokolovska a Mostecka jsou orámovány ze severu pohraniაí hradbou Kruᘐných 
hor s významnými stᖐedisky zimních sportᛰ (Klínovec, Klíny, Mikulov, Telnice), 
z jihu pak Slavkovským lesem, Doupovskými horami a Ⴠeským stᖐedohoᖐím 
(Mileᘐovka, Boᖐeᒀ – viz obr. ა. 9). Výrazným zpᛰsobem se za posledních deset let 
mᆰní historická centra mᆰst regionu (Kadaᒀ – obr. ა. 10) i jejich nové, pᖐevá០nᆰ 
panelové აásti (Most – obr. ა. 11). Rekultivací výsypek v okolí velkých mᆰst 
regionu jsou vytváᖐeny pᖐíle០itosti pro vyu០ití volného აasu jejich obyvatel, pro 
rozvoj turistiky a cestovního ruchu. Dokumentují to obrázky ა. 12 (pᖐesunutý 
dᆰkanský chrám v Mostᆰ), ა. 13 (sportovní letiᘐtᆰ v Mostᆰ), ა. 14 (hipodrom Most), 
ა. 15 (autodrom Most s jezerem Matylda). 
 
 

 
 

obr. ა. 9  Vrch Boᖐeᒀ (539 m n.m.) patᖐí k nejvýznamnᆰjᘐím  
dominantám Ⴠeského stᖐedohoᖐí na Mostecku 
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obr. ა. 10   Obnovené historické jádro mᆰsta Kadanᆰ 
 
 

 
 

 
obr. ა. 11  Centrum mᆰsta Mostu s Mᆰstským divadlem, v pozadí Zámecký 

vrch s hradem Hnᆰvín a pohraniაní hradba Kruᘐných hor 
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obr. ა.  12    Pᖐesunutý gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie v Mostᆰ 
                     s areálem barokního ᘐpitálu a okrasným jezírkem, které  

vzniklo na vnitᖐní výsypce bývalého lomu Most 
 
 
 

 
 

obr. ა. 13   Letiᘐtᆰ Most na Stᖐimické výsypce - rozjezdová dráha 
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obr. ა. 14   Hipodrom Most na Velebudické výsypce 
 
 
 

 
 

obr. ა. 15   Autodrom Most na vnitᖐních výsypkách bývalého  
lomu Vrbenský s jezerem Matylda 
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obr. ა. 16   Julius III – památkovᆰ chránᆰný objekt ᘐachetní budovy 
 a budovy odbytu 

 
 
 Lázeᒀská místa, mnohá mezinárodního významu (Karlovy Vary, Mariánské 
Láznᆰ, Teplice),  zachovalá historická centra mᆰst severozápadních Ⴠech (Cheb, 
Loket, Kadaᒀ, ័atec, Krupka, Terezín, Litomᆰᖐice), hradní komplexy Loket, 
Hasiᘐtejn, Most, Stᖐekov, zámky  Kláᘐterec n. O., Jezeᖐí, Ⴠervený Hrádek, 
Duchcov a Libochovice, kláᘐtery v Bohosudovᆰ a Oseku, pᖐesunuté sakrální 
památky v Mostᆰ a Flájích, technické památky z oboru hornictví (Julius III.- viz obr. 
ა. 16), výroby ០eleza (Kováᖐská) a porcelánu (Loket) a významná vodní díla 
(Pᖐíseაnice, Janov, Fláje) spolu s ji០ realizovanými „dᛰlními jezery“ (Matylda 
v Mostᆰ, Barbora u Teplic), zachycené v mapové pᖐíloze ა. 12.1 dokumentují 
budoucí mo០nosti regionu po ukonაení tᆰ០ební აinnosti v oblasti vyu០ití volného 
აasu, turistiky a cestovního ruchu. Plynulá rekultivace ploch uvolᒀovaných 
z procesu tᆰ០by k tomu vytváᖐí základní pᖐedpoklad. 
 V návaznosti na útlum tᆰ០by, energetiky a ostatního tᆰ០ebního prᛰmyslu, 
jsou v regionu vytváᖐeny i pᖐedpoklady pro zásadní zmᆰnu jeho hospodáᖐské 
orientace. Pᖐipravováno je celkem 47 prᛰmyslových a podnikatelských zón, z toho 
dvacet v pánevních okresech. K nejvᆰtᘐím patᖐí Triangl, území bývalého 
vojenského letiᘐtᆰ u ័atce. V u០ívání jsou ji០ prᛰmyslové zóny v Kláᘐterci n. O. 
(Verne), Louny-západ a jihovýchod a Joseph u Mostu, pᖐipraveny jsou pro 
investory PZ v Rumburce, Ústí n.L., Pᖐestanovᆰ, ᘀtᆰtí, Lovosicích, Kadani, 
Litvínovᆰ a Ostrovᆰ. 
 Rovnᆰ០ pro vstup nových investorᛰ a rozvoj netradiაních odvᆰtví prᛰmyslu 
pro sz Ⴠechy je likvidace „mᆰsíაní krajiny“ cílenou rekultivací opᆰt základním 
pᖐedpokladem. 
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12.4 Postupná rekultivace území  
 
 Rekultivované území v obou podkruᘐnohorských pánvích zachycuje 
schematicky mapová pᖐíloha ა. 12.1. Detailní აlenᆰní rekultivaაních prací dle 
zpᛰsobu (lesnické, zemᆰdᆰlské, vodní a ostatní) a dle doby jejich realizace 
(dokonაené a rozpracované k 31.12.2002, realizované v období úაinnosti vl.us.  
ა. 272/02 /2003-2012/ a v období od roku 2013 do vyuhlení) je graficky zachyceno 
na rekultivaაních mapách v kap. 5, 6, 7, 8, 9 a 10, v mᆰᖐítku 1:10 000.  
 Jak je uvedeno ji០ v odstavci 12.1 této kapitoly, jedná se o plochu  
o souhrnné výmᆰᖐe 349,67 km2. Její აlenᆰní dle oblastí a doby realizace, a to 
vაetnᆰ celkových nákladᛰ, s vyznaაením podílu v pᛰsobnosti vl. us. ა. 272/02  
podává  pᖐehled v tab. ა. 3 a grafy na orb. ა. 17.1 a 17.2 v závᆰru odstavce 12.4. 
 V souladu  s prioritami  uvedenými  v  odst. 12.1  jsou  do  pᛰsobnosti vl. us.  
ა. 272/02 zaᖐazeny  rekultivaაní práce charakterizované dle jednotlivých oblastí v 
tab. ა. 4 v závᆰru odstavce 12.4. 
 Významnou slo០kou rekultivované krajiny budou jezera vzniklá ve 
zbytkových jámách velkolomᛰ. V období pᛰsobnosti vl. us. ა. 272/02 budou 
realizovány vodní nádr០e v utlumených lomech Medard-Libík, Most-Le០áky a 
Chabaᖐovice. V závᆰreაné fázi douhlování a likvidace zbytkových jam dojde 
k realizaci dᛰlních jezer v prostorech Jiᖐí-Dru០ba, Libouᘐ, Vrᘐany-J. ᘀverma,  
Ⴠs. armády a Bílina. Podíl hydrické rekultivace na celkové rekultivované ploᘐe 
vyplývá z pᖐehledᛰ v tab. ა. 5 a 6 a z grafᛰ na obr. ა. 18.1, 18.2 v závᆰru odstavce. 
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obr. ა. 17.1 Stav rozpracovanosti rekultivaაních akcí dle oblastí 
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obr. ა. 17.2 Stav rozpracovanosti rekultivaაních akcí celkem 
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obr. ა. 18.1 Skladba rekultivací po ukonაení báᒀské აinnosti dle oblastí  
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obr. ა. 18.2 Skladba rekultivací po ukonაení báᒀské აinnosti celkem
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12.5 Revitalizaაní opatᖐení 
 
 V souladu s bodem II. pᖐílohy vládního usnesení ა. 272/02  navrhuje 
pᖐedkládaná „Koncepce“ realizaci revitalizaაních opatᖐení, která povedou ke 
znovuo០ivení rekultivované krajiny, a pᖐi jejich komerაním vyu០ití i k vytvoᖐení 
nových pracovních pᖐíle០itostí, tzn. k resocializaci území posti០ených minulou 
dᛰlní აinností. Celkem je navrhováno k realizaci pro období pᛰsobnosti vl. us.  
ა. 272/02  336 revitalizaაních opatᖐení v აlenᆰní dle bodᛰ IIa) a០ IIh) pᖐílohy tohoto 
usnesení, vedoucích k tvorbᆰ a ochranᆰ: 
 

a) lesních porostᛰ; 
b) zemᆰdᆰlských pozemkᛰ; 
c) vodních slo០ek krajiny; 
d) krajinné zelenᆰ; 
e) biokoridorᛰ a biocenter; 
f) území pro úაely vyu០ití volného აasu; 
g) ekologických a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území; 
h) stavebních pozemkᛰ. 

 
K revitalizaაním opatᖐením jsou jako samostatná slo០ka obnovy krajiny 

pᖐiᖐazeny sanace havarijních stavᛰ starých výsypek a svahᛰ bývalých lomᛰ a 
sanace dalᘐích území negativnᆰ ovlivnᆰných báᒀskou აinností (viz Podkladová 
აást, str. 4). 

  
Pᖐehled navrhovaných revitalizaაních opatᖐeních s celkovým nákladem ve 

výᘐi 7,907 mld. Kა podává tabulka ა. 7, uvedená v závᆰru této podkapitoly a to 
v აlenᆰní na území pᖐímo zasa០ená báᒀskou აinností, území navazující a celkem. 

 
Vᘐechna revitalizaაní opatᖐení jsou charakterizována dle jednotlivých 

oblastí a územních celkᛰ v kapitolách ა. 5 a០ 10, jejich០ souაástí jsou i 
revitalizaაní mapy dle územních celkᛰ v mᆰᖐítku 1:10 000. Souhrnné revitalizaაní 
mapy ა. 12.2 a០ 12.7 v mᆰᖐítku 1:25 000, které jsou uvedeny ve slo០ce grafických 
pᖐíloh této kapitoly charakterizují situování revitalizaაních opatᖐení v jednotlivých 
oblastech podkruᘐnohorských pánví. K návrhu je pᖐipojeno აíselné oznaაení. 
První აíslo oznaაuje oblast (shodné s oznaაením kapitoly) a druhé აíslo je 
poᖐadovým აíslem revitalizaაního opatᖐení v oblasti. 
 Zejména v územích s ukonაenou tᆰ០bou (Sokolovsko-západ, Ústecko) 
pᖐevládají revitalizaაní opatᖐení tvorby a ochrany území pro vyu០ití volného აasu. 
Významnou slo០kou revitalizaაních opatᖐení ve vᘐech oblastech, s výjimkou 
Mostecka, je pᖐíprava území pro stavební úაely. Na Mostecku a Teplicku 
pᖐedstavují znaაný podíl revitalizaაní opatᖐení charakteru sanaაní აinnosti starých 
dᛰlních dᆰl, likvidace havarijních svahᛰ a obnovy vodních slo០ek krajiny. Pᖐehled 
revitalizaაních opatᖐení v აlenᆰní dle bodu II. pᖐílohy  vl. us. ა. 272/02 podávají 
grafy na obr. ა. 19.1 a 19.2 zalo០ené v závᆰru této podkapitoly.  
 Souhrnný pᖐehled rekultivaაních a revitalizaაních nákladᛰ v jednotlivých 
letech v pᛰsobnosti vl. us. ა. 272/02 je znázornᆰn graficky na obr. ა. 20 v závᆰru 
této podkapitoly. 
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obr. ა. 19.1 Skladba revitalizaაních nákladᛰ v oblastech dle vl.us.ა. 272/02 
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obr. ა. 19.2 Skladba revitalizaაních nákladᛰ dle vl.us.ა. 272/02 celkem 

30%

2%

2%

12%
2%1%

24%

1%

26%

sanace lesní zemᆰdᆰl. vodní krajinná biokoridory volný ekologie stavební
porosty pozemky slo០ky zeleᒀ a biocentra აas pᖐírodovᆰda pozemky

Document converted by PDFMoto freeware version



 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 12: Kompletace následné krajiny 
 

- 28 -
Document converted by PDFMoto freeware version



 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 12: Kompletace následné krajiny 
 

- 29 -

12.6 Závᆰr 
 
 Komplexní revitalizací území posti០eného dᛰlní აinností budou vytvoᖐeny 
nejenom pᖐedpoklady pro jejich zaაlenᆰní do celkového krajinného rázu regionu 
Ústeckého a Karlovarského kraje, ale i pᖐedpoklady pro rozvoj nových, 
netradiაních odvᆰtví jeho výhledového hospodáᖐského zamᆰᖐení, mj. i v oblasti 
vyu០ití volného აasu, turistiky a cestovního ruchu. Za tím úაelem je tᖐeba, 
v souladu s doporuაeními Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí 
severozápadních Ⴠech, zlepᘐit pᖐístupové cesty do regionu, tzn. zkvalitnit silniაní 
dopravu jak na vnitrostátních dálkových komunikacích, tak i smᆰrem k hraniაním 
pᖐechodᛰm do Spolkové republiky Nᆰmecko a realizovat náhradu regionálních 
silnic, zruᘐených v minulosti v dᛰsledku rozvoje tᆰ០by. Jedná se pᖐedevᘐím o 
dálnici D8 Praha - Ústí n.L.- Drá០ჰany (E55), rychlostní komunikace I/6 – R6 
Praha – Karlovy Vary – Cheb (E48) a I/7 – R7 Praha – Slaný – Louny – Chomutov 
– Hora sv. ᘀebestiána  a o radiální regionální komunikaci I/13 jako R13 v úseku 
Ústí n.L. – Teplice – Bílina – Most – Chomutov – Ostrov – Karlovy Vary  
(E442). Dobudování sítᆰ dálnic a rychlostních komunikací zlepᘐí nejenom 
podmínky pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu, ale uspíᘐí i vyu០ití 
pᖐipravovaných prᛰmyslových a podnikatelských zón v regionu zahraniაními 
investory. 
 
 Zpracování „Koncepce ᖐeᘐení ekologických ᘐkod“ vychází z rozsahu tᆰ០by 
hnᆰdého uhlí pouze v demarkacích doposud platných územnᆰ ekologických limitᛰ 
tᆰ០by z roku 1991. Pᖐipravovaná novelizace Státní energetické koncepce uva០uje 
v tzv. „zelené variantᆰ“ se zruᘐením tᆰchto limitᛰ a doporuაuje ponechat 
rozhodování o dlouhodobém výhledu tᆰ០by na základᆰ výsledkᛰ jednání dᛰlních 
spoleაností s krajskými orgány státní správy a samosprávními orgány pᖐísluᘐných 
obcí. Pokud by doᘐlo k „prolomení“ tᆰchto limitᛰ, týkalo by se to pouze území  
severoაeské hnᆰdouhelné pánve v pᖐedpolí lomᛰ Ⴠs. armády, Bíliny a event. i 
Libouᘐ. V tom pᖐípadᆰ by bylo nutné doplᒀkem k pᖐedkládané „Koncepci“ revidovat 
rozsah navrhovaných revitalizaაních opatᖐení v bezprostᖐedním pᖐedpolí tᆰchto 
velkolomových lokalit. Doᘐlo by i ke zmᆰnᆰ územního rozsahu a tvaru jezer ve 
zmᆰnᆰných zbytkových jámách velkolomᛰ a tím i k úpravᆰ rekultivaაních návrhᛰ. 
 
 Závᆰrem je tᖐeba podotknout, ០e vzhledem ke slo០itému schvalovacímu 
ᖐízení jednotlivých revitalizaაních opatᖐení v souladu s pᖐísluᘐnými zákony, jsou 
veᘐkeré termíny jejich realizace uvádᆰny vაetnᆰ prací spojených s pᖐípravou a 
zpracováním projektové dokumentace. 
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