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Abstrakt 

 

   Tato bakalářská práce je rešerší literárních zdrojů, zabývajících se těžbou uhlí 

a následnou rekultivací krajiny v oblasti Sokolovské hnědouhelné pánve. Cílem 

práce je charakteristika následků těžby ve studované oblasti s podrobným 

popisem jednotlivých typů rekultivací s konkrétním zaměřením na provedené 

nebo prováděné rekultivace na vybraných lokalitách sokolovské pánev, tj. lomy 

Michal, Medard–Libík, Družba a Jiří. 

 

Abstract 

 

Coal Mining and Subsequent Reclamation of the Landscape in Area of the 

Sokolov Basin 

A bachelor thesis is focused on a detailed analysis of existing and published 

data sources dealing with coal mining and subsequent reclamation of landscape 

in the studied area of the Sokolov Basin. The main aim is general characteristic 

of the consequences of mining in the studied area including a detailed 

description of the specific types of reclamations. The thesis contains also 

detailed characteristics of done or still processed reclamations at sites of the 

Sokolov Basin, i.e., mines of Michal, Medard-Libík, Družba and Jiří. 
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1. Úvod 

Již od narození žiji a pracuji v Rotavě, městu vzdáleném několik kilometrů od 

Sokolova. I když se jedná o město, které vzhledem ke své poloze v podhůří 

Krušných hor (nadmořská výška 630 m. n. m.) nebylo nikdy dotčeno těžbou uhlí 

a následnou devastací krajiny přímo, přesto se setkávám ve svém blízkém okolí 

s problémy, které masivní těžba v sokolovské pánvi a následné zpracování 

vytěženého hnědého uhlí přináší. Oblast sokolovské pánve je doposud zapsána 

v povědomí většiny obyvatel České republiky jako tzv. „měsíční krajina“. 

Pamatuji si osobně na stav okolní krajiny v tobě rozsáhlé těžby v 80. letech 20. 

století a mohla jsem také osobně pozorovat, jak se postupně intenzita těžby 

snižovala a krajina se pozvolna díky rekultivacím měnila a mění k lepšímu. 

Cílem této práce není detailní popis specifik těžby uhlí a problematiky 

následných rekultivací v regionu Sokolovska. V této práci bych se chtěla 

zaměřit spíše na obecnou charakteristiku následků těžby v regionu s následným 

důrazem na popis jednotlivých fází rekultivací přímo spojených s konkrétními 

případy z lokalit v rámci sokolovské pánve. 

Během své existence sokolovské doly zasáhly významně do charakteru krajiny 

v regionu. A to nejen samotnou těžbou, ale i masivní podporou výstavby. Z 

jejich prostředků tak vznikly, a dosud vznikají, v Sokolově i okolních městech 

objekty sloužící zdravotnictví, sportu i rekreaci široké veřejnosti. Nemalou 

měrou se podílely na výstavbě celých lokalit panelových sídlišť jak v samotném 

Sokolově, tak i v okolních městech. Na druhé straně díky lomům spousty obcí a 

lokalit zanikly a musely ustoupit těžbě uhlí. Byla provedena překládka potoků, 

rušení menších vodních ploch. Výstavba, ale i likvidace silničních i železničních 

tratí a komunikací. 
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2. Obecné vymezení problémů spojených s těžbou  

2.1 Devastace životního prostředí 

 

   Povrchová těžba hnědého uhlí narušila krajinu tím, že ji odvodnila a zbavila 

vegetačního krytu na rozsáhlých plochách. Podstatným způsobem ovlivnila 

mezoklima nejen vlastní sokolovské pánve, ale i přilehlých horských oblastí, 

kam již nestoupá vlhký vzduch, jak tomu bylo dříve, ale vzduch suchý 

(Dimitrovský, 2001). Na plochách zbavených vegetace a vody se sluneční 

energie mění převážně v teplo, protože se nemůže vázat do vodní páry. 

Povrchová těžba a činnosti s ní spojené tak narušily přirozený způsob disipace 

sluneční energie. Došlo k snížení podílu vody, která obíhá v krajině v tzv. 

krátkém cyklu, což se projevuje přehříváním rozsáhlých ploch v létě, vysokými 

denními amplitudami teplot, vysokými rozdíly v teplotách mezi místy a strmými 

gradienty teplot a celkově nízkou heterogenitou rozložení teplot. Provedené 

umělé změny terénní morfologie zahlubováním dolů a navyšováním výsypek 

umocňují podmínky pro vznikání přirozených i průmyslových inverzí. Výsledkem 

je celkové snížení klimatické pohody při pobytu v takto narušené krajině. 

Postihována je i flóra a fauna zasažených území (Mezera, 1979). Dopady těžby 

nerostných surovin na životní prostředí lze rozdělit do několika oblastí: 

 Změny litosféry (horninového prostředí) 

 Změny geomorfologie (georeliéfu) 

 Změny hydrosféry (povrchových a podzemních vod) 

 Změny atmosféry 

 Změny pedosféry 

 Změny biosféry 

 Změny antroposféry (prostředí života lidí) 
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Změny litosféry (horninového prostředí). 

Jedním z důsledků dobývání ložisek je vznik poklesů povrchu, rozsáhlé sítě 

podzemních dutin, v kritických případech i propadů, které mají vliv na morfologii 

krajiny, nacházející se na povrchu. V osídleném území pak mají nepříznivý vliv 

na povrchové stavby. Pro řešení ochrany povrchu proti vlivům dobývání má 

zásadní význam znalost tvaru poklesové kotliny, znalost časového průběhu 

pohybu a hlavně jeho spolehlivé předvídání (Martinec, 2006). Při těžbě zároveň 

vznikají odvaly, výsypky a odkaliště, ukládají se odpady po těžbě a zpracování 

surovin, čímž dochází jak ke změně rázu krajiny, tak k sedimentaci nových 

minerálů a vrstev hornin v prameništích a umělých nádržích (Rojík, osobní 

sdělení, 2013). 

 

Změny geomorfologie (georeliéfu).  

Georeliéf je plošné rozhraní mezi litosférou a hydrosférou nebo atmosférou. 

Tato nerovná plocha je průběžnou výslednicí působení endogenních (vnitřních) 

a exogenních (vnějších) sil Země. Na georeliéfu se koncentruje většina 

biologických a lidských činností. Dochází k celkovým změnám morfometrických 

charakteristik krajiny. Tvoří se negativní formy reliéfu, jakými jsou propady, 

poklesové kotliny, zbytkové jámy lomů, odkaliště. S prosedáním podloží souvisí 

vznik prasklin v budovách, lomů potrubí vodovodů, ztráty vody, deformace silnic 

atd. Vznikají však i pozitivní reliéfy jako haldy a výsypky. Dochází však 

k porušování stability svahů (Rojík, osobní sdělení, 2013) 

 

Změny hydrosféry (povrchových a podzemních vod) 

Těžbou nerostných surovin jsou ovlivňovány vody po kvantitativní i kvalitativní 

stránce. Zatímco změny ve sféře kvality vod působí vesměs negativně, 

ovlivňování vodního režimu může mít účinky negativní i pozitivní. Vlivem 

důlního díla jako je drenáž (odkrytí zvodněných horizontů) dochází snižováním 

hladiny podzemních vod k vysušování okolí, k znehodnocování ekotopu a 

ztrátám užitkové a pitné vody (Štýs, 1981). Likvidací nebo přeložkami vodotečí 
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dochází hlavně ke snižování infiltrace v důsledku nepropustné úpravy koryt. 

Původní horninové prostředí je nahrazováno prostředím výsypkových hornin, a 

to v prostoru vnějších i vnitřních výsypek. Vnější výsypky, jsou-li tvořeny 

nepropustnými horninami, překrývají propustné vrstvy kvartérních uloženin a 

tím znemožňují infiltraci na rozsáhlých plochách. Srážkové vody odtékají ve 

větším rozsahu povrchově a v okolí výsypek jsou zdrojem zamokřování 

pozemků. Složení důlních a odpadních vod by mělo negativní vliv na toky, proto 

musí být nákladně čištěny. Přesto se dostávají do podzemních vod a dochází 

tak k narušení kvality vodních zdrojů. Obzvláště v oblasti sokolovské pánve se 

může tato skutečnost stát velmi významnou, neboť můžou být zasaženy i cenné 

minerální prameny (Rojík, osobní sdělení, 2013). Mineralizace vody 

v geologickém substrátu je běžným přírodním jevem. Během povrchové těžby 

však dochází k vytváření podmínek k urychlení tohoto procesu. Typickým 

příkladem jsou sirníkové minerály, které při styku s vodou oxidují. Chalkopyrit a 

sfalerit oxidují pomaleji než pyrit, který je proto nejčastější příčinou okyselování 

důlních vod při uhelné těžbě. Na snižování hodnot pH důlních vod se rovněž 

podílí trojmocné železo (Štýs, 1981). 

 

Změny atmosféry. 

   Nejvýrazněji jsou měněny všechny základní mikroklimatické charakteristiky na 

ploše vlastních lomů a na výsypkách nepokrytých vegetací. Povrch těchto ploch 

je vystavena intenzivnější sluneční radiaci a zvýšenému vstupu tepelné a 

světelné energie, což se projevuje zvýrazněním denní amplitudy teplotního 

režimu. Ekologicky závažné je přitom vysoké přehřívání přízemních vrstev 

ovzduší. To vše se následně projevuje ve zvýšeném výparu a ve snižování 

vzdušné vlhkosti přízemních vrstev, Ovzduší je technologickými procesy těžby 

kontaminováno exhalacemi a zápary na lomech i výsypkách, dále drcením uhlí i 

nadložních hornin při těžbě, při trhacích pracích a v průběhu dopravy (Štýs, 

1981). Hnědouhelné pánve terciérního původu mají ve vztahu k okolním celkům 

přirozenou tendenci vytvářet inverzní situace. V neposlední řadě jsou 
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zaměstnanci a obyvatelé nejblíže přilehlých oblastí vystavováni nadměrnému 

hluku (Rojík, osobní sdělení, 2013). 

 

Změny pedosféry. 

Půda je povrchová vrstva zemské kůry, jejíž vlastnosti určuje pět základních 

faktorů – substrát, reliéf, podnebí, organismy a čas (Ložek, 2011). Půda vzniká 

na rozhraní geosfér, jejich vzájemnou interakcí: litosféra, hydrosféra, atmosféra, 

biosféra, popř. antroposféra. Při těžbě dochází ke kontaminaci půd na haldách, 

odkalištích, důlních a úpravnických objektech. Dochází k degradaci nebo 

destrukci půdy, jakožto základního ekologického činitele, základního prostředku 

zemědělské a lesní výroby, jako prostoru pro rekreaci a pro stavební účely. Tyto 

vlivy se promítají do celé přírodní a socioekonomické sféry životního prostředí 

člověka. Půdy jsou zamokřovány nebo vysoušeny v okolí zbytkových lomů. 

Částečně je destrukce půdy omezována selektivním odklizem zemin vrchního 

humózního profilu, a to vrchních a kvalitativně nejefektivnějších částí půdy 

(Štýs, 1981). 

 

Změny biosféry. 

   K přímé destrukci biosféry dochází postupně v celém dobývacím prostoru, 

včetně prostoru vnějších výsypek. Před otvírkou lomu i jeho dalším postupu 

jsou káceny lesy i ostatní formy vysoké zeleně. Destrukcí půd dochází zároveň 

k destrukci mikrosféry. Nepřímými důsledky jsou pak různé formy 

znehodnocování jednotlivých složek biosféry, ať jsou to změny stanovišť rostlin 

i živočichů, změny ekosystémů nebo transfer biotopů, ale také zásahy do 

potravních řetězců, kontaminace vod i ovzduší, která má opět neblahý vliv na 

ekosystémy v celé oblasti (Štýs, 1981). 

 

Změny antroposféry (prostředí života lidí). 

  Během těžby trvající několik desítek let dochází i ke změnám podmínek života 

lidí, kdy postupně přecházeli od zemědělské činnosti k těžbě uhlí a opět se 

pozvolna vrací k zemědělské, ale i jiné činnosti. Mění zaměstnání, jsou nuceni 
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se stěhovat kvůli likvidacím obcí, mění životní styl. V neposlední řadě jsou 

nuceni čelit zhoršování životního prostředí ve svém okolí a vyrovnávat se 

s problémy, které těžba přináší (Rojík, osobní sdělení, 2013). 

 

2.2 Devastace sociální a vliv těžby na obyvatelstvo regionu. 

 

   Již v 16. století ovlivňovala těžba markazitu a pyritu sociální sféru zdejší 

krajiny. Těžba a zpracování těchto surovin byly zaměřeny k výrobě kyseliny 

sírové, což mělo přímé zdravotní a hygienické dopady na obyvatelstvo (Jiskra, 

1993). Od 18. století se začalo těžit hlubinnou těžbou uhlí jako energetická 

surovina. Její důsledky měly další dopady na sociální sféru znehodnocováním a 

ničením zemědělské půdy, chmelnic, rybníků, kde unikala voda vlivem 

poddolování, lesnická půda se místy propadala a lesy byly káceny na místech, 

kde vznikaly nové doly. V polovině 19. století začala invazivní industrializace 

krajiny, která si vyžadovala zdroje v podobě hnědého uhlí. Rozvoj těžby již 

neměl sezónní charakter a vyžadoval si stálé a zapracované horníky. To 

umožnilo především zrušení roboty v roce 1848. Postupně zanikaly malodoly a 

rozvíjely se střední a velké doly, do nichž se stahovala vesnická chudina za 

vidinou vyšších výdělků. Tím se začal vytvářet hornický proletariát. Do uhelného 

průmyslu se tak dostávali havíři z rudných dolů, kteří s sebou přinášeli 

dlouhodobé zkušenosti s těžbou v podzemí. Z malé části se stali horníci také ze 

zchudlých řemeslníků, které zlikvidovala manufakturní výroba (Jiskra, 1997). 

Začala se budovat páteřní železniční trať, která spojovala Sokolovsko s velkými 

odběrateli uhlí v Čechách i Německu. Uvedením Buštěhradské dráhy roku 1870 

do provozu došlo k explozi rozvoje těžby hnědého uhlí (Jiskra, 1993). Tato fáze 

pokračovala až do vypuknutí 1. světové války, kdy došlo k zmírnění těžby. Její 

rozmach nastal opět hned po skončení války. Vzhledem k znehodnocení a 

likvidaci velkého množství zemědělské půdy se stala těžba významným a pro 

některé rodiny jediným zdrojem obživy. V období druhé světové války 

investovalo Německo nemalé prostředky a další rozvoj těžby (Jiskra, 1993). 

Tato oblast byla před druhou světovou válkou poměrně hustě osídlena 
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německým obyvatelstvem, které se velkou měrou podílelo na těžbě uhlí, v té 

době ještě převážně v hlubinných dolech. Vážné problémy s pracovní silou 

nastaly po roce 1945, kdy odešli váleční zajatci a o rok později byli odsunuti na 

základě Postupimské dohody také Němci. Vzhledem k tomu, že velké množství 

kvalifikovaných německých obyvatel bylo velkým přínosem pro doly, mohli a 

museli zde tito lidé zůstat, neboť by nebylo nikoho, kdo by na dolech pracoval. 

Postupem času, kdy byli zapracováni další lidé, německé obyvatelstvo 

dobrovolně vysídlovalo také vzhledem k tomu, že spousta jejich přátel již 

v Německu žila. Ke konsolidaci došlo kolem roku 1948. Postupně se začaly 

zavírat hlubinné doly a nastal rozvoj těžby na velkolomech. To mělo za 

následek velkou poptávku po pracovní síle. Na Sokolovsko, ale i do jiných 

lokalit zasažených těžbou, jako bylo Ostravsko, Kladensko a Mostecko, se 

začalo stěhovat obyvatelstvo z různých koutů republiky (Rojík, osobní sdělení, 

2013). Zaměstnanost v těchto lokalitách byla výrazně podporovaná státem 

výstavbou panelákových sídlišť na podporu bydlení, náborovými příspěvky a 

platovými podmínkami. Největšího rozmachu výstavby nastalo v 60 letech, kdy 

stávající sociální zázemí nestačila přílivu obyvatelstva. Města se začala výrazně 

rozšiřovat výstavbou základních i mateřských škol, obchodů, kulturních zařízení 

jakými byla kina, divadla, společenské sály a v neposlední řadě i sportovní 

hřiště, kde měli pracující možnost trávit svůj volný čas. Velkou část těchto 

zařízení si obyvatelé stavěli svépomocí v rámci „akce Z“, což bylo velkým 

přínosem pro stmelování sociálních vztahů mezi lidmi a rozvoji jejich vzájemné 

spolupráce. Základním a doposud přetrvávajícím problémem však dodnes 

zůstává sociální a kulturní roztříštěnost obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že se 

z velké části nejednalo o obyvatelstvo původní, ale sestěhované z různých 

oblastí ČR, neměli a nemají tito lidé zakořeněný vztah k místům, kde žili nebo 

nyní žijí. Začaly vznikat nové kulturní vzorce vycházející z této různorodosti. 

Nově rozvinuté tradice a zvyky však byly pouhou náhražkou a konglomerátem 

tradic a zvyků celé země. Zbořené domy, kostely, hřbitovy, kapličky, památné 

domy tzv. hrázděnky, které musely ustoupit těžbě, již nikdy nenahradí nově 

vybudované objekty, z kterých již nevyzařuje „duch místa/lidí-genius loci“, ale 

stávají se pouhými konzumními objekty. Na Sokolovsku bylo zničeno 22 sídel 
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např. Lísková, Jehličná, Alberov, Dolní Rozmyšl a další (viz Obr. 1). Také padly 

za oběť archeologicky zajímavé lokality jako hradiště Týn u Dolních Niv, další 

prehistorická hradiště, jež se nacházela v lokalitě, pozůstatky starých těžeb jílu 

a pyritu, které dokazovaly těžbu v dávnějších dobách, vesnice Lipnice, kde 

sídlily minerální závody na zpracování pyritu a mnoho dalších zajímavých a 

vzácných lokalit (Rojík, osobní sdělení, 2012). 

 

  

 Obr. 1 Zaniklá obec Lísková (zdroj: www.zanikleobce.cz). 

 

    Oproti tomu v sousedním Německu, kde se také rozšiřovala těžba uhlí a 

jiných nerostných surovin byl pohled státu na socializaci obyvatel naprosto 

rozdílný. Ač musela některá původní výstavba také ustoupit těžbě, přesto zde 

zůstala snaha o udržení původních vesnic ve stávající podobě. Stavěli se 

přesné kopie vesnických domů, nastalo i přesouvání hřbitovů na místa, která 

byla těžbou vyloučena. Dokonce i sousedé zůstávali sousedy jen o nějaký kus 

dál. Bylo umožněno podnikání i mimo těžební sféru a dál pokračoval rozvoj 

měst i vesnic bez toho, že by se muselo začínat jinak a znovu. Tím zůstala 

zachována kultura stávajících obyvatel (Rojík, osobní sdělení, 2012). Velké 

množství lidí se s celými rodinami po snižování a ukončování těžby v 90. letech 

http://www.zanikleobce.cz/


11 
 

20. století vracela zpět do svých rodných krajů. Zůstávali jen lidé, kteří neměli 

kam odejít, nebo pracovali i nadále ve zbývajících dolech nebo dokázali najít 

uplatnění buď v jiných sférách, nebo se podíleli na rekultivacích zdejší krajiny. 

Od roku 1980 počet obyvatel v této oblasti pozvolna klesá. Z tabulky 1. lze 

vyčíst, jak se měnil počet obyvatel bývalého okresu Sokolov od roku 1869, což 

bylo ovlivněno právě změnou těžby v této oblasti. 

 

   

    

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Počet obyvatel okresu Sokolov v letech 1869 až 2011(zdroj: ČSÚ –

www.czso.cz). 

 

  

     ROK Počet 

obyvatel 

    ROK Počet 

obyvatel 

1869   89 483 1950    66 695 

1880   97 483 1961    79 695 

1890 108 134 1970    90 289 

1900 127 488 1980    95 444 

1910 141 448 1991    92 623 

1921 136 452 2001    93 607 

1930 145 847 2011    91 724 

http://www.czso.cz/
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3. Těžba v oblasti sokolovské pánve (SHP) 

   První zprávy o dolování v regionu se dochovaly v „Horní knize panství 

Sokolovského“ zachycující období let 1573-1789. Zápisy však hovoří o těžbě 

železné rudy. S těžbou uhlí se započalo až na přelomu 18. a 19. století. O jeho 

existenci se však vědělo již dříve, ale záznamy o případné těžbě a využití 

neexistují (Jiskra, 1993). Rozmach dobývání však nastal až po výstavbě páteřní 

železnice v roce 1871. Spojen je především se Starckovými závody, které hrály 

v regionu dominantní roli v oblasti těžby uhlí i chemického průmyslu. V roce 

1945 na Sokolovsku bylo v provozu celkem 39 hlubinných dolů a 15 malolomů. 

Zhruba padesátiprocentní podíl na celkové těžbě pak měla firma Dolové a 

průmyslové závody, dříve J. D. Starck. V důsledku poválečného znárodnění 

vznikl v roce 1946 zastřešující podnik Falknovské hnědouhelné doly se sídlem v 

Dolním Rychnově (Jiskra, 2005). O dva roky později se jeho název změnil na 

Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov (HDB), pod které postupně spadalo 

až šestnáct národních podniků od jednotlivých dolů po ústřední dílny. Z hlediska 

technologického vedly poválečné změny především k postupnému přechodu na 

velkolomovou těžbu a v šedesátých letech i k výstavbě moderní zpracovatelské 

části ve Vřesové. Poslední hlubinný důl, Marie v Královském Poříčí, ukončil 

činnost v roce 1991. V roce 1994 pak Fond národního majetku spojením 

Palivového kombinátu Vřesová, Hnědouhelných dolů Březová a Rekultivací 

Sokolov založil společnost Sokolovská uhelná. O deset let později došlo k její 

plné privatizaci a vzniku následnické organizace Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a. s. Ta v současné době těží hnědé uhlí povrchovým způsobem v 

lomu Jiří ve Vintířově (bližší informace viz www.suas.cz). 

 

3.1 Obecná charakteristika studované oblasti. 

 

   Okres Sokolov se nachází v severní části západních Čech.  Má nepravidelný, 

mírně protáhlý tvar. Na severu hraničí se Spolkovou republikou Německo, na 

západě a jihu pak s okresem Cheb a na východě s okresem Karlovy Vary (viz 

http://www.suas.cz/
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Obr. 2). Svojí rozlohou 754 km², což činí 22,75% rozlohy Karlovarského kraje je 

tak nejmenším okresem v Karlovarském kraji (viz http://karlovarsky-

kraj.webnode.cz/okres-sokolov/). Povrch oblasti je převážně kopcovitý. Severní 

část prostupuje masív Krušných hor, z jehož západního okraje vybíhá směrem 

k řece Ohři, jež je největším vodním tokem okresu, úzký horský výběžek jako 

předěl mezi sokolovskou a chebskou pánví. Na jihu okresu jsou vrchoviny 

Slavkovského lesa (Dimitrovský, 2001). 

 

         Obr. 2 Schématické rozdělení regionu Karlovarský kraj (zdroj: 

http://www.czso.cz/xk/redakce.nsf/i/okresy). 

 

   Nejvyšším bodem Sokolovska je vrch Špičák u Stříbrné v Krušných horách, 

s nadmořskou výškou 991 m. n. m. Druhým nejvyšším bodem jsou Rozhledy u 

Kostelní Břízy s nadmořskou výškou 859 m. n. m. Nejnižším bodem je pak údolí 

řeky Ohře mezi Loktem a Doubím, a to 375 m. n. m. Sokolovsko spadá do 

povodí řeky Ohře, která svádí vodu ze všech potoků a říček v celé oblasti 

daného území. Rozhodujícím přítokem je řeka Svatava, která se do Ohře vlévá 

přímo na území okresního města Sokolova. Dalšími přítoky Ohře jsou zprava 

Velká Libava, Lobezský potok a Komáří potok, zleva potom již zmíněná 

Svatava, která svádí do Ohře vodu z celého Kraslicka. V okrese nebyly 

donedávna žádné významné vodní plochy, většími rybníky se mohlo pyšnit 

pouze Chodovsko a Krásno. Vlivem rekultivace byla vytvořena na okraji 

Sokolova vodní rekreační plocha Michal a před dokončením je další vodní 
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plocha Medard-Libík (Rojík, osobní sdělení 2013). V oblasti Horního Slavkova 

byly v 16. století vybudovány i umělé vodní toky Dlouhá a Puškařova stoka. 

Dlouhá stoka se stala technickou památkou, byla vybudována k zásobování 

vodou obcí Horní Slavkov a Krásno z Kladského rybníku na jihu Slavkovského 

lesa. Zpočátku byla hlavně využívána jako zdroj vodní energie, sloužící ke 

zpracování cínové rudy, později k plavení dřeva. Puškařova stoka sloužila jako 

zdroj vody pro Komáří a Nový rybník (viz www.slavkovskyles.cz). V  oblasti 

Sokolovska jsou převažující drsnější klimatické podmínky. Průměrná roční 

teplota se pohybuje mezi 5,1o C až 7,2° C. Teplota se postupně snižuje ze 

střední části řešeného území jak k severu, tak k jihu. Nejvyšší průměrné teploty 

byly zaznamenány v červenci, 14,5 až 16,5° C, nejnižší v lednu -1,8 až -4,0 °C. 

Průměrné roční úhrny srážek jsou 526 až 947 mm. V celoročním průměru jsou 

nejvyšší srážky v červenci 78-103 mm, nejnižší v únoru a březnu 26-76 mm 

(zdroj ČHMÚ – www.chmu.cz). Absolutní teplotní maxima na Sokolovsku 

vystoupila v roce 2012 na 35ºC a minima poklesla na -26ºC. Zdejší území již 

v historii patřilo mezi významné svým přírodním bohatstvím surovin. Od 

středověku to byla hojná ložiska rud, zejména cínových. V nedávné minulosti a 

současnosti jde především o ložiska hnědého uhlí (Dimitrovský, 2001). 

   Lesy okresu Sokolov jsou součástí lesní oblasti Krušných hor, Chebské a 

Sokolovské pánve a Karlovarské vrchoviny. Lesnatost okresu je 49 % a tím 

značně převyšuje republikový průměr. Jehličnaté porosty zaujímají největší část 

87% plochy, nejčastějším jehličnanem je smrk ztepilý, v menší míře je výskyt 

borovice lesní a modřínu opadavého. V jižní části Sokolovska leží chráněná 

krajinná oblast Slavkovský les, která dřív z velké části bývala vojenským 

prostorem a dodnes nese stopy vojenské činnosti. Můžeme zde ale nalézt 

významné přírodní památky, kterými je třeba údolí řeky Teplé, čedičové 

varhany u Hlinek nebo národní přírodní rezervace Kladské rašeliny, či národní 

přírodní památka Svatošské skály. Na severu území Sokolovska stojí za 

zmínku národní přírodní rezervace Velké jeřábí jezero. Jedná se o typické 

horské rašeliniště, částečně porostlé borovicí bažinnou a vtroušeným smrkem, 

částečně tvořené volnými porosty rašeliníku s četnými tůňkami. Národní 

přírodní rezervace Velký močál je učebnicovou ukázkou horského 
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rozvodnicového vrchoviště s charakteristickými porosty borovice kleče 

v okrajových částech pak borovice blatka. Hodnotné části stanoviště jsou 

poškozovány jelenem evropským, který zde žije v hojné míře (Melichar a kol., 

2012). Obě lokality se nachází v oblasti Přebuzi na Kraslicku. Z oblasti 

Kraslicka bychom neměli také opomenout přírodní památku Kamenný hřib, 

která patří mezi vzácné úkazy vytvarování skály žulového masívu. Nebo 

přírodní památku Rotavské varhany s vynikající ukázkou sloupovitého rozpadu 

čediče (viz Obr. 3).  

 

 

Obr. 3 Rotavské varhany (foto: Lukáš Tvarůžek). 

 

Z živočichů, které lze v oblasti najít, stojí za zmínku Mihule potoční, její výskyt 

byl zaznamenán v Libockém potoce a některých přítocích řeky Svatavy. Lipan 

podhorní v řece Svatavě, jehož populace je silně závislá na umělém odchovu. 

Čolek horský, kdy se jedná o široce rozšířený druh čolka v celém Karlovarském 

kraji, obzvláště pak na Kraslicku. Čolek hranatý, který je specifickým druhem 

oblasti Kraslicka, jehož výskyt byl původně znám z úzkého pásu mezi Horními 

Luby a Hraničnou podél hranice s Německem. V roce 2010 se podařilo nalézt 

zcela nové lokality výskytu tohoto živočicha, a to lokalita Kostelní a lokalita Čirá 

(Hejkal a kol., 2011). Z dalších obojživelníků se zde můžeme setkat s mlokem 

skvrnitým z lokality Lipec u Oloví, ropuchou obecnou, která byla zaznamenána 
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až na 30 lokalitách celého území, skokan hnědý, který je nejhojnějším 

obojživelníkem a vyskytuje se v celé oblasti. Z plazů jsou známy ještěrka 

obecná - lokalita Kraslice, ještěrka živorodá je hojná v celé oblasti, slepýš 

křehký – lokalita Leopoldovy Hamry, lokalita Kraslice, lokalita Oloví, zmije 

obecná je nejhojnějším hadem v celém okrese Sokolov. Z ptactva lze zmínit, 

kromě běžných druhů jako je kos černý, sýkora koňadra, sýkora modřinka, hýl 

rudý, konipas bílý, rehek zahradní, straka obecná, sojka obecná, vrabec 

domácí, pěnkava obecná, stehlík obecný i další vzácnější druhy jako je 

bekasína otavní v lokalitě Přebuz, čáp černý v lokalitě Počátky, lokalitě Komáří 

vrch a lokalitě Sněžná, chřástal polní v lokalitě Rotava, Sněžná, Medvědí, 

Krásná, Čirá aj., krahujec obecný v lokalitě Přebuz, luňák červený lokalita 

Rotava, rorýs obecný v lokalitě Rotava, Oloví, Kraslice, volavka popelavá jejíž 

výskyt je zaznamenán v okolí řeky Svatavy (Hejkal a kol., 2011). Ze savců je 

nejhojnější veverka obecná, kterou lze zahlédnout i v parku města Sokolova a 

všech lesních lokalitách okresu Sokolov, dále stojí za zmínku netopýr černý, 

jehož zimovaní je zaznamenáno v okolí Hřebenů, netopýr severní, který je 

pravidelně nalézán na zimovištích v okolí Oloví, netopýr ušatý, jehož rozšíření 

v oblasti není vzácné a pravidelně se vyskytuje na zimovištích v okolí Oloví, 

Rotavy, Hřebenů, Lubů. Dalšími běžně se vyskytujícími savci jsou v oblasti 

srnec obecný, prase divoké, liška obecná, kuna lesní a v současné době vydra 

říční, jejíž výskyt je vázán na tok řeky Svatavy a v budoucnu nelze vyloučit ani 

výskyt v povodí Lobezského potoka (Hejkal a kol., 2011).  

    Okres Sokolov bychom mohli zařadit mezi průmyslové okresy, kde převažuje 

odvětví průmyslu paliv, ale také strojírenský či sklářský a keramický průmysl. 

Oproti tomu zemědělství nemá ve zdejší krajině velký význam. Vzhledem 

k rozsáhlé důlní činnosti není půda k zemědělským účelům příliš vhodná a je 

využívána převážně na chov dobytka, zemědělská půda pak jako louky a 

pastviny pro dobytek. Dříve se však v údolích okolo Ohře pěstoval chmel a ve 

vyšších polohách brambory (Dimitrovský, 2001). Z hlediska životního prostředí 

lze říci, že zdejší prostředí patří k nejhorším v kraji. Na kvalitu má výrazný vliv 

těžba a následné zpracování hnědého uhlí. Ovzduší ovlivňují škodlivé látky, 

unikající do vzduchu právě z této činnosti. Mezi znečišťující látky v ovzduší, 
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které se dlouhodobě sledují, patří polétavý prach, oxid siřičitý, oxidy dusíku, 

oxid uhelnatý a uhlovodíky. Důlní činnost má velký dopad na krajinu všeobecně 

i v jiných lokalitách zasažených dolováním nerostných surovin, neboť tuto 

krajinu nelze uvést do původního stavu ihned po ukončení těžby, ale její 

navrácení k dřívějšímu stavu trvá několik desítek let. Kdybychom se zamysleli 

nad tím, zda je takováto krajina vhodná k rekreaci, dojdeme k jednoznačnému 

závěru, že není a turisty rozhodně přitahovat nebude. Důsledkem toho je 

cestovní ruch mizivý a silniční infrastruktura nedostačující. K rekreaci je vhodná 

pouze oblast Kraslicka (Bublava, Stříbrná), kde jsou dobré podmínky pro zimní 

rekreační sporty. 

 

3.2 Geologická charakteristika skolovské hnědouhelné pánve (SHP) 

 

   Sokolovská pánev vznikla v třetihorách (starší kenozoikum – paleogén). 

Má vrásově zlomovou stavbu. Je protažená ve směru ZJZ – VSV. V podélném 

směru od Lítova po Ostrov měří 36 km, v příčném směru např. od Dolních Niv 

po Staré Sedlo měří 9 km. Má rozlohu 312 km². Jedná se o tektonicky 

ohraničený, asymetrický příkop, s nejhlubšími místy blíže k jižnímu okraji pánve. 

Stupňovité jižní okrajové zlomové pásmo odděluje sokolovskou pánev od 

Slavkovského lesa a Tepelské vrchoviny. Na severu je pánev ohraničena 

rovněž stupňovitým a velmi širokým krušnohorským zlomovým pásmem. Na 

západě je sokolovská pánev oddělena od chebské pánve krystalinickým 

hřbetem Chlumu sv. Maří. Na východní straně dělí sokolovskou pánev od 

mostecké pánve široký krystalinický hřbet oherského krystalinika, překrytý 

vulkanity Doupovských hor. Sokolovská pánev je v příčném směru stupňovitě 

rozčleněná. Výškový rozdíl mezi třetihorními sedimenty, zachovanými pod 

čediči na vrcholové planině Krušných hor, a sedimenty stejného stáří uprostřed 

pánve dosahuje téměř 1 000 m (Rojík a kol in Pešek, 2010). Jako sokolovský 

revír se označuje území těžby hnědého uhlí, které je pod správou těžebních 

firem v Sokolově (nyní Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.). Sokolovská 

pánev (psáno s malým „s“) jako regionálně geologická jednotka a Sokolovská 
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pánev (s velkým „S“) jako geografická jednotka mají prakticky shodné 

ohraničení. Naproti tomu označení Sokolovský revír je ekonomickou jednotkou, 

která obsahuje nejen území těžby uhlí v sokolovské pánvi, ale i organizačně 

přičleněné úseky chebské pánve a jihočeských pánví, kde se však již netěží a 

pouze se dokončují sanace a rekultivace (Rojík, osobní sdělení, 2013).  

   V podloží terciérních uloženin západní a východní části sokolovské pánve 

nacházíme svory a pararuly, které se řadí do regionálně geologické jednotky 

saxothuringika. To jsou nejstarší horniny v oblasti. Jejich výchozí horniny se 

usadily na dně moře koncem starohor (svrchního proterozoika). Během 

variského vrásnění v prvohorách byly několikrát zvrásněny a přeměněny na 

svory a ruly. Nyní vystupují na povrch v několika vzájemně oddělených 

územích. Nejrozsáhlejší bloky svorů a rul se označují jako krystalinikum 

krušnohorské (v severovýchodním obvodu sokolovské pánve), ohárecké (na 

východním okraji), slavkovské (na jihu) a svatavské (na severozápadě), (Rojík a 

kol in Pešek, 2010). Mezi bloky svorů a rul nacházíme rozsáhlé výchozy žul 

(granitů) karlovarského plutonu. Žuly mají karbonské stáří. Vytvářejí 19 

kilometrů široký pruh, který je protažený ve směru severozápad – jihovýchod a 

křižuje prostřední část sokolovské pánve, kde místy vystupuje na povrch a jinde 

se noří pod třetihorní sedimenty. Žuly jsou nyní těženy ve dvou lomech na 

obvodu sokolovské pánve – Horní Rozmyšl u Vřesové a Vítkov u Sokolova. 

Místně jsou svory, ruly a žuly prostoupeny mladšími, třetihorními čediči, které 

jsou pozůstatkem několika desítek sopek. Tyto čediče se nyní těží ve dvou 

lomech u Děpoltovic, zatímco nedávno opuštěný čedičový lom u Dasnic 

podléhá rekultivaci (Rojík, osobní sdělení, 2013). Žuly, svory a ruly v podloží 

sokolovské pánve zvětraly ve starších třetihorách na kaolíny. Mělce uložené 

kaolíny (kaolinizované žuly s nízkým obsahem barvících oxidů železa a titanu) 

se těží v několika lomech v okolí Chodova, Božičan, Nové Role a Sadova u 

Karlových Varů. Kaolíny jsou základem karlovarského porcelánu (Hujsl, osobní 

sdělení, 2013). Třetihorní uloženiny v sokolovské pánvi mají nesouvislé 

rozšíření. Vyplňují pouze několik dílčích prohlubní, mezi nimiž vystupují na 

povrch hřbety žul a rul. Třetihorní horniny v pánvi dosahují mocnosti od 0 do 

360 m. Uložily se v eocénu, oligocénu a miocénu během několika fází 
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tektonické a vulkanické aktivity. Vyplnily tektonické příkopy převažujícího směru 

západ-východ a místy severozápad - jihovýchod. Na skladbě třetihorních hornin 

se podílejí produkty čedičového vulkanismu (cca 55 %), rozplavené kaolinické 

zvětraliny žul, rul a svorů (cca 30 %) a organická hmota, převážně uhlí (cca 15 

%). Původní charakter vyvržených vulkanických hornin, převážně tufů, je zcela 

změněn pozdějšími procesy, jako jsou diageneze, zvětrávání, půdotvorba a 

hydrotermální činnost. Tím se čedičové tufy a povrch lávových proudů změnily 

na horniny jílového vzhledu, složené z jílových minerálů kaolinitu a 

montmorillonitu, s příměsí kalcitu, dolomitu, sideritu, anatasu, zeolitů a dalších 

minerálů. Tyto horniny se nyní těží a využívají pro rekultivační účely, výrobu 

zahradnických zemin, přírodních adsorbentů apod. (Rojík a kol in Pešek, 2010). 

Třetihorní uloženiny v sokolovské pánvi se dělí do čtyř souvrství, která jsou 

oddělena diskordancemi, tj. významnými časovými prodlevami, během kterých 

se zvětral povrch dříve uloženého souvrství, navíc mohlo dojít i k erozi a 

odnosu dříve uložených hornin a k tektonickým pohybům. Tato čtyři souvrství 

jsou označována (v pořadí podle doby vzniku od nejstarších po nejmladší) 

starosedelské, novosedelské, sokolovské a cyprisové souvrství (Rojík, 2005). 

Starosedelské souvrství svrchně eocénního stáří se skládá většinou 

z křemenných pískovců s kaolinickým, železitým nebo křemitým tmelem. Jsou 

ukázkově odkryty v pískovně Erika mezi Lomnicí a Boučím severozápadně u 

Sokolova. Novosedelské souvrství oligocénního stáří se skládá z hornin 

sopečného původu, převážně tufů a čedičů, prokládaných polohami písků, 

kaolinitových jílů a uhlí sloje Josef. Tyto horniny se dříve těžily jako palivo (sloj 

Josef), pro výrobu kyseliny sírové a kamenců (pyrit a markazit z nadloží sloje 

Josef) a jako železná ruda (siderit z rozložených vulkanických poloh). 

Sokolovské souvrství miocénního stáří obsahuje sopečné tufy a čediče, 

prokládané vrstvami písků, jílů a uhlí slojí Anežka a Antonín. Dříve se těžily 

všechny uhelné sloje sokolovské pánve. Nyní je předmětem těžby uhlí pouze 

nejmladší, nejvýše uložená sloj Antonín v jediném lomu Jiří. Nejmladší třetihorní 

souvrství se jmenuje cyprisové a má miocénní stáří. Uložilo se na dně 

občasných jezer. Skládá se z tence vrstevnatých hornin charakteru 

nezpevněných jílů a mírně zpevněných jílovců. Obsahují významnou příměs 
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rozplaveného a rozloženého sopečného materiálu (montmorillonit, zeolity aj.), 

dále karbonátů (kalcit, dolomit, siderit), řas, pylových zrn a spor. Některé vrstvy 

cyprisového souvrství se těží na výrobu lehkého, izolačního, expandovaného 

kameniva liapor (keramzit) a pro rekultivační a adsorpční účely (Rojík a kol in 

Pešek, 2010). Čtvrtohorní sedimenty pokrývají povrch sokolovské pánve. 

Dosahují nejčastěji mocnosti 1 - 3 m. Pouze na úpatí Slavkovského lesa a 

Krušných hor mají mocnost 20 m i více. Tvoří je naplavené jílovité štěrkopísky, 

sprašové hlíny, svahové hlíny, sutě, produkty požárů uhelných slojí, kterými 

jsou porcelanity, škváry, popely a polokoks. Ojediněle jsou proloženy 

vrstvičkami rašelin a tufů (Rojík a kol in Pešek, 2010). V  třetihorách docházelo 

k rozepínání (dilataci) sokolovské pánvi, otvírání zlomů, vývěrům 

hydrotermálních pramenů, sopečné činnosti a poklesu částí terénu, které se 

pokrývaly uhlotvornými močály a jezery. Na konci třetihor a ve čtvrtohorách 

dochází ve změněném napěťovém poli ke stlačování pánve a k deformacím 

hornin vrásového, zlomového a puklinového charakteru (Rojík a kol in Pešek, 

2010). V  současné době se na geologickém vývoji sokolovské pánve podílí i 

lidská činnost. To můžeme pozorovat na zahlubování uhelných velkolomů, při 

navršování výsypek a v procesech urychleného zvětrávání, vyluhování a 

probíhající sedimentace na umělých výchozech a výsypkách.   

 

3.3 Důsledky těžby v SHP 

 

   Tato kapitola se zabývá některými konkrétními důsledky dopadů těžby 

v oblasti sokolovské pánve. Hlubinnou a povrchovou těžbou uhlí a zakládáním 

výsypek bylo v sokolovské pánvi zásadně změněno území o rozloze asi 115 

km². Průměrná rychlost snižování nadloží (skrývka) v lomech a tvorby výsypek 

překračuje přirozené procesy eroze a sedimentace o několik řádů. Vytváření a 

posouvání umělých terénních tvarů negativních (lomy) a pozitivních (převýšené 

sýpky) vede ke změnám geomorfologie pánve a krajiny. Reliéf se změnil 

z ploché až členité pahorkatiny na plochou až členitou vrchovinu (Rojík a kol in 



21 
 

Pešek, 2010). V minulosti bylo dobývání uhlí a zakládání skrývky v sokolovské 

pánvi rozptýleno do velkého počtu menších povrchových a hlubinných dolů a do 

převážně vnějších výsypek. Těžba uhlí si vynutila četné přeložky silnic, 

železničních tratí a likvidaci sídel. Nynější soustředění těžby do dvou velkolomů 

Jiří a Družba v centrální části pánve má pozitivní vliv na stupeň využití zásob 

uhlí, na ekonomiku těžby a na rozlohu devastované krajiny i dobu její expozice. 

Nevynucuje si další přeložky komunikací a dobývání vytěžitelných zásob 

nevyvolá v budoucnu spory o těžební limity. Po uzavření těžebních lokalit na 

obvodu pánve se významně snížil průměrný obsah síry. Zhodnocováním 

doprovodných surovin pro sanace a rekultivace lomů, pro ekologické projekty 

v regionu a pro stavebnictví přispívá k rozumnému využívání zdrojů. 

Z poklesových kotlin a propadů po hlubinné těžbě uhlí je od roku 1994 

přemísťována vodní a mokřadní fauna do uměle vytvářených lokalit na 

výsypkách. V opuštěných lomech, dolech a ve výsypkách nastávají spontánní 

geologické procesy, které vedou na zvětralých odkryvech k vyluhování iontů, 

jejich transportu důlními vodami a ke vzniku nových minerálů a hornin 

v retenčních nádržích a prameništích (Rojík a kol in Pešek, 2010). Vysychání 

vodních zdrojů a rybníků okolo dolů bylo zaznamenáno ve všech těžebních 

oblastech. Stojaté vody v předpolí lomů existující před postupem těžby jsou 

vypouštěny nebo vyčerpávány, četné rybníky a poklesové kotliny. Přeložky 

vodních toků jsou známy z historie ve všech rudních revírech. Nejznámější jsou 

vodní kanály z 16. století ve Slavkovském lese a v Krušných horách, dlouhé až 

25 km, které přiváděly proud vody na pohon těžních a drtících strojů a pro 

rýžování a propírání rud a odváděly znečištěné vody do jiného povodí (např. 

Dlouhá stoka ve Slavkovském lese 20 km, blatenský a rudenský příkop 

v Krušných horách (oba 12 km), příkladem přeložky vodního toku před 

postupem lomů je také např. potok Zeidl na Sokolovsku v předpolí lomu 

Medard-Libík byl sedmkrát přeložen (Rojík, osobní sdělení, 2013). Výsypky 

podkrušnohorských uhelných pánví mají charakter stupňovitých stolových hor a 

rozlohu až několik desítek km2. Tvoří se na nich povrchový odtokový systém. 

Průměrný průtok vodotečí dosahuje až několik l/s. Některé toky tečou 

celoročně, jiné občasně. Jejich zdrojem je srážková voda a podzemní voda, 
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prosakující tělesem výsypky a vyvěrající na úpatí výsypkových etáží a obvodu 

výsypek. Složením se podobají důlním vodám. Proti běžným povrchovým 

vodám mají více rozpuštěných látek, nedostatek rozpuštěného kyslíku, často 

nízké pH a vyšší koncentrace kovů železa a manganu (Rojík, osobní sdělení, 

2013). Když se voda rozlije v tenké vrstvě po povrchu Podkrušnohorské 

výsypky na Sokolovsku, odvětrá CO2, tím se zvýší pH o 1-2 stupně, voda se 

nasytí rozpuštěným O2, sníží se rozpustnost kovů a vznikají rezavé železité 

sraženiny. V prostředí vápenatých jílů zůstávají po vysrážení Fe ve vodě 

rozpuštěné hydrogenuhličitany (Rojík, osobní sdělení 2013). Navazuje srážení 

vápence (pěnovce, travertinu): 

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 

Karbonáty pokrývají a inkrustují dno vodoteče, úlomky hornin, rostliny, zbytky 

uhynulých živočichů a plynové bubliny. Tak vzniká vápenec (pěnovec), na který 

je vázán specifický recentní ekosystém (Přikryl, 2011). Při těžbě uhlí na dole 

Marie v Královském Poříčí nastaly na přelomu 19. a 20. století průvaly 

termálních minerálních vod karlovarského typu, které dočasně snížily vydatnost 

karlovarských pramenů (Rojík a kol in Pešek, 2010). Výsypky s třetihorními jíly 

a jílovci obsahujícími nezralou organickou hmotu řasového i uhelného původu, 

pyrolyzát řasových jílovců obsahuje alifatické uhlovodíky (alkany, alkeny), 

pyrolyzát uhelnatých jílů a jílovců obsahuje kromě alifatických uhlovodíků i 

mnoho aromatických molekul (Rojík, osobní sdělení, 2013). Ve všech oblastech 

při zvětrávání se složení pyrolyzátu příliš nemění, ale velmi rychle klesá jeho 

množství. To je způsobeno mikrobiální degradací organické hmoty, při níž jsou 

přednostně metabolizovány alifatické uhlovodíky. Přitom se organika nad 

hladinou podzemní vody oxiduje, což se projevuje nárůstem kyslíkatých 

funkčních skupin v IR-spektrech, zejména v uhelnatých sedimentech. Současně 

při zvětrávání prudce roste obsah huminových kyselin a fulvokyselin v uhlí a 

uhelnatých jílech, např. v uhelnatých sedimentech z 5 na 60 %, v řasových 

jílovcích z 0,5 na 1,1 % (Kříbek a kol., 1995). Při zvětrávání na haldách se 

substráty obohacují dusíkem. To je způsobeno produkcí antiseptických látek 

(fenolů a kresolů), které brání rozvoji mikrobiální aktivity (Kříbek a kol., 1995). 
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Půdní reakce kolísá podle toho, jaký materiál převrstvuje povrch výsypky. 

Snížení kyselosti vápněním je nákladné. Navezení a rozprostření ornice na 

povrch výsypek je zpravidla nutná podmínka zemědělských rekultivací, i na 

Sokolovsku. Někdy však může mít i negativní vliv, protože podpoří rozvoj 

expanzivních druhů rostlin přímo (semeny) nebo nepřímo (živinami), podporou 

druhově chudých společenstev běžných druhů (Mudrák a Frouz, 2011). Staré 

haldy po těžbě měděné rudy na Tisovci u Kraslic v Krušných horách jsou 

místem bohatým na terestrické a saxikolní lišejníky včetně druhů tolerantnich k 

vysokému obsahu kovů v substrátu. Mnoho z nich patři mezi vzácné druhy 

lichenoflóry (Halda a Uhlík, 2011). Těžký zásah do přirozených ekosystémů 

způsobila enormní spotřeba dřeva pro těžbu rud (např. důlní výdřevu) a pro 

hutnictví (např. výrobu dřevěného uhlí v milířích za účelem tavení vytěžených 

rud). Již záhy bylo právně upraveno přednostní využití dřeva pro hornictví na 

úkor ostatních odvětví. Ještě na počátku 16. století byly české pohraniční hory 

zalesněné. Divokou těžbou dřeva pro hornictví a tavbu kovů byl jáchymovský 

rudní revír v Krušných horách do poloviny 16. století zcela zbaven lesů. Ještě 

předtím se hrabě Šlik v Jáchymově z obavy před vyčerpáním lesů a ztráty 

prosperity stříbrných dolů dohodl s majitelem sousedního panství Hasištejn 

hrabětem Lobkowitzem roku 1533 na odkupu části jeho lenního majetku včetně 

lesů. Tím vzniklo dílčí panství Přísečnice jako surovinová základna dřeva pro 

Jáchymov (Eigler a kol., 2009). Na kyselých fytotoxických substrátech 

Sokolovské pánve hojně roste kyselomilná houba měcháč písečný. 

V Sokolovské uhelné pánvi je počet druhů organismů na výsypkách jen o 10 – 

20 % nižší než v okolní krajině. Naproti tomu odvodnění luk a orba vedou 

k takřka polovičnímu snížení počtu druhů bezobratlých, přičemž přeživší druhy 

se vyskytují i na sousedních plochách. Výsypky obsahují stanoviště, která jsou 

vzácná v okolní krajině, např. stepní enklávy, mokřady, slaniska, sintrová 

jezírka (Frouz, 2011). Díky geodiverzitě (ponechání systému hřbetů a depresí) 

na povrchu výsypek začíná kolonizace rostlin na výsypkách hnědouhelných 

lomů od vlhkých prohlubní a pokračuje k vrcholkům terénních nerovností. 

Dlouho se tak udržuje mozaika zarostlých míst a holého substrátu. Zvyšuje se 

druhová rozmanitost. Na Sokolovsku se uchytily i vzácné a ohrožené druhy 
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orchidejí jako vemeník zelenavý, bradáček vejčitý, prstnatec Fuchsův a kruštík 

bahenní (Mudrák a Frouz, 2011).  

 

4. Rekultivace 

4.1 Pojem rekultivace 

 

   Většina složek krajiny, které jsou životním prostředím lidské populace, jsou 

nezbytné k výrobní činnosti člověka a zároveň jsou vnějším rámcem jeho 

existence. Jde hlavně o horninové prostředí, půdu, vodu, vzduch a zeleň. 

Dochází-li k narušení těchto složek v důsledku výrobních aktivit, projeví se to 

zpravidla narušením základního životního prostředí člověka. Přestože 

nejdokonalejší autoregulační systémy byly vytvořeny během vývojového 

procesu přírody k regulaci funkcí ekologických systémů, není možné 

předpokládat, že by se příroda zhostila rehabilitace těžbou postižených území 

dostatečně rychle a kvalitně bez pomoci člověka (Štýs, 1981). Rekultivace je 

aktivní ochrana a tvorba půdního fondu v oblastech zdevastovaných 

průmyslovou nebo jinou činností, vytvářející cílevědomě biologickými, 

technickými a vodohospodářskými prostředky úrodnou půdu na neplodných 

výsypkách, na poddolovaných pozemcích, ve zbytkových lomech apod. 

(Červinka, 1995) Rekultivace je antroporegulačním faktorem v dynamickém 

procesu vývoje přírody s funkcí převážně kladných zpětných vazeb, kterými je 

usměrňován vývoj struktury a funkcí devastované krajiny, urychlením tvorby 

ekologicky stabilizujících prvků, současně dochází k plánovité tvorbě biologicky 

i sociálně vhodných poměrů ve prospěch přírody i člověka. Území devastované 

intenzivní těžbou jsou postihována vysokou intenzitou deteriorizačních vlivů. 

Ekologická charakteristika takových území se vymyká ekologické povaze jinak 

devastovaných pozemků (Štýs, 1981). Při rekultivaci takovýchto území nemůže 

být v plném rozsahu využíváno tradičních meliorací. Praktická potřeba si proto 

vynutila specifickou soustavu rekultivačních opatření. Základním smyslem 
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rekultivace je tvorba krajiny, která by se člověku opět stala ekologicky 

vyváženým, ekonomicky potencionálním, hygienicky vhodným, esteticky 

působivým a rekreačně hodnotovým životním prostředím. Různé způsoby 

rekultivací mají v tomto směru vzájemně se doplňující účinnost, i když se jejich 

funkce překrývají, především ve sféře ekologické. Základním úkolem rekultivace 

je obnova zdevastované krajiny či tvorba zemědělských pozemků, lesních 

kultur, vodních ploch a toků (Štýs, 1981). Rekultivace území, které je dotčené 

těžbou, v případě sokolovské pánve těžbou hnědého uhlí, představuje 

dlouhodobý proces, a to jak po stránce technické, tak i biologické. Rekultivace 

jako takové mají již dlouhodobou tradici. Postupem času a sledováním výsledků 

této činnosti dochází k vývoji a změnám přístupu k rekultivacím. Zrekultivovaná 

krajina je výsledkem konkrétních činností, legislativních podmínek, aplikací 

znalostí a dostatku finančních možností. Otázka, co s narušenou krajinou po 

těžbě nerostných surovin, se řeší již několik desítek let. Není příliš v povědomí, 

že již František Josef I. vydal roku 1854 svůj patent Obecní horní zákon, který 

ukládal majitelům dolů, aby těžbou postižené pozemky po ukončení těžby 

„napravili“ zpět ke svému původnímu účelu. Do roku 1892 jsou datovány 

protesty veřejnosti v čele se sedláky, kteří byli majiteli pozemků, proti záboru 

pozemků těžebními společnostmi a proti devastaci krajiny (Rojík, osobní 

sdělení, 2013). Reakcí na tyto protesty bylo vypracování prvního návrhu zákona 

o rekultivaci. Ten však tehdejší Říšskou radou neprošel. První zákon, vydaný u 

nás na ochranu půdního fondu, byl zákon č.48/1956 Sb., který stanovil základní 

opatření při všech činnostech zasahujících do půdního fondu. Také ukládal 

povinnost těžebním organizacím zároveň s plány těžby vypracovat i plány 

následné likvidace předpokládaných škod a skrývat svrchní kulturní vrstvu 

půdy, případně i hlouběji uložené, kultivace vhodné zeminy a využít je pro 

pozdější rekultivaci území. Dále pak stanovil jednoznačně povinnost 

organizace, která poškození půdy zavinila, zajistit na svůj náklad rekultivaci 

půdy tak, aby odpovídala stavu průměrné úrodnosti. Tento zákon vyřešil 

základní otázku ochranu a rekultivace půdy po technické stránce. V průběhu 

dalších období byla provedena novelizace, která zpřísnila opatření a zavedla 

nové pojmy, jako je zemědělský půdní fond a nový ekonomický stimul tzv. 
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odvody za zábor zemědělské půdy. Odvody musel zaplatit každý, v jehož 

prospěch byly tyto zábory učiněny. Také stanovil průběh a způsob předběžného 

projednávání záborů při územně plánované činnosti a stanovení dobývacích 

území pro těžbu nerostných surovin (Rojík, osobní sdělení, 2013). Stejná 

opatření stanovil zákon o lesích a lesním hospodářství č.166/1962 Sb. Ve 

vztahu k ochraně a rekultivaci lesních pozemků. Tento zákon však 

nepředepisuje odvody za zábor lesních pozemků pro jiné než lesnické účely. 

Zvětšující se zájem o problematiku ochrany a rekultivací půdy přispěl k vývoji 

dalších legislativ, jako byla i novelizace zákona č. 75/1976 Sb., která opět 

zpřísnila zacházení s půdním fondem tím, že všeobecně zakázala využívat pro 

nezemědělské účely půdy I. a II. bonity (Mauer, 1985). Rekultivace pozemků 

dotčených těžbou a související činností, jsou součástí komplexního řešení 

prevence, eliminace a kompenzace negativních vlivů dobývání ložisek na 

životní prostředí (Pokorný a kol., 2001). Celá problematika rekultivací od 

přípravy těžby nerostů přes průběh až po její ukončení zahrnuje v rámci 

legislativy hlavně tyto oblasti: ochranu nerostného bohatství, tvorbu a ochranu 

životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního 

fondu, ochranu lesa, ochranu vod, ochranu ovzduší, ochranu zdraví, ukládání 

odpadů a v neposlední řadě i územní plánování a stavební řád. 

Nejvýznamnějšími zákony a vyhláškami jsou:  

► horní zákon č. 44/89 Sb., ve znění zákonů č. 541/91 Sb., č. 10/93 Sb., č. 

168/93 Sb., 132/2000 Sb., 258/2000 Sb. a 366/2000 Sb., 

► zákon č. 61/88 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě  ve znění zákonů č. 542/91 Sb. a 169/93 Sb.,  

► vyhláška ČBÚ č. 104/88 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č. 242/93 Sb. a 

434/2000 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek,  

► zákon č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění 

zákona 10/1993 Sb., 98/99 Sb. 231/99 Sb. a 132/2000 Sb. a navazující 

prováděcí vyhláška MŽP č. 13/94 Sb., 
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► zákon č. 289/95 Sb., o lesích ve znění zákonů 238/99 Sb., 67/2000 Sb. a 

132/2000 Sb. a navazující prováděcí vyhláška MZe č. 77/96 Sb.,  

► zákon č. 17/92 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona 123/98 Sb., 

► zákon č. 114/91 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (celkem 8 

změn), 

► zákon č. 138/73 Sb., o vodách, ve znění zákona 114/95 Sb., 14/98 Sb. a 

58/98 Sb., 

► zákon č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, resp. od roku 

2002 jeho novela č. 100/2001 Sb., 

► zákon č. 50/76 Sb., stavební zákon, ve znění celkem 11 změn, úplné znění 

vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb. a navazující prováděcí vyhlášky č. 137/98 Sb. o 

obecných technických požadavcích na výstavbu, 135/2001 Sb. o územně 

plánovacích dokladech a územně plánovací dokumentaci, a 132/98 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

 

4.2 Druhy rekultivací  

 

   Obnova krajiny po těžbě musí být prováděna tak, aby došlo k vhodnému 

uspořádání krajinných prvků pomocí jednotlivých typů rekultivace, které vychází 

z krajinného řešení souhrnného plánu sanací a rekultivací (Dimitrovský, 2001). 

V sokolovském revíru jsou prováděny rekultivace lesnické, zemědělské, vodní a 

ostatní. Mezi ostatní rekultivace patří převážně takové, které jsou zaměřeny 

rekreačně např. golfové hřiště. Pro zajištění rekultivací a také pro zemědělskou 

a lesnickou činnost na plochách před postupem lomů i plochách již 

rekultivovaných byl v Sokolovském revíru zřízen již v roce 1953 samostatný 

podnik, který je dnes začleněn do Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. 

divize Družba jako sekce Rekultivace. 

a) Lesnická rekultivace (Obr. 4) – pro účely této rekultivace se využívají 

především svahy recentních útvarů, lokality poblíž lidských sídel a území 
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navazující na již lesní komplexy. Lesnická rekultivace se provádí povětšinou na 

výsypkách. Původní smíšené lesy musely ustoupit těžbě uhlí a v některých 

lokalitách byly zpočátku nahrazeny březovými háji. V rámci rekultivace se 

přešlo k vysazování různých druhů dřevin. K jejich výběru rozhodují výsledky 

v pěstování dřevin a keřů v rekultivačním výsypkovém arboretu Antonín. Zde 

byly vysazovány domácí i zavlečené dřeviny, které jsou odolnější vůči 

škodlivému působení emisí (Dimitrovský, 2001). Dřeviny na rekultivovaných 

plochách rostou buď samovolně (bříza bělokorá) nebo jsou vysazovány uměle. 

Zakládají se jak porosty listnaté, tak listnato-jehličnaté a jehličnaté. Porosty 

listnaté se zakládají dvěma způsoby. V první řadě se jedná o porosty ze dvou 

druhů listnatých dřevin v kombinaci např. olše lepkavá-javor klen, dub zimní-

dub letní apod. V druhé řadě jsou to pak porosty smíšené z více dřevin. Nejlépe 

se osvědčily olše šedá a černá, javor klen, jasan ztepilý, dub zimní a letní a 

jeřáb. V porostech listnato-jehličnatých převažují listnaté stromy jako je lípa 

srdčitá, habr obecný a duby. Při zakládání jehličnatých porostů jsou 

osvědčenými druhy borovice lesní, blatka, kleč, smrk ztepilý, pichlavý, omorika 

a modřín opadavý. Lesnická rekultivace se skládá z biologického cyklu- vlastní 

výsadba, ožínání, okopávání a ochrana proti okusu zvěří. Po ukončení 

desetiletí je jedenáctým rokem prováděna prořezávka porostů. Konečné 

zařazení této rekultivace do lesního zákona je les ochranný. Keřová výsadba se 

používá většinou podél hospodárnic a na okrajích porostů. Používají se 

především keře domácího původu, zvláště pak plodonosné.(Frouz a kol., 2007). 
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                     Obr. 4 Lesnická rekultivace (foto: Petr Rojík). 

 

b) Zemědělská rekultivace (Obr. 5) – realizace vychází ze zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu a z povinnosti skrývky kulturních vrstev půdy. 

Technologický postup je potom prováděn s ohledem na výsledný efekt, a to zda 

se bude jednat o půdu ornou nebo louku či pastvinu, případně jiný druh 

zemědělské rekultivace. Zemědělská rekultivace se provádí buď s použitím 

ornice vyjmuté při záborech půdy ve vrstvě cca 35 cm, nebo bez ornice, rovnou 

na jílech cyprisového souvrství, ze kterých je tvořena většina výsypek 

v Sokolovské oblasti. Při použití ornice je realizován pětiletý cyklus a bez ornice 

osmiletý. Biologický cyklus zahrnuje organické a anorganické hnojení, setí 

obilovin při zařazení do orné půdy a jetelotravních směsí při zařazení 

rekultivace do trvalého travního porostu. Návrh způsobu biologické rekultivace a 

biologického cyklu je odvislý od pedologického průzkumu. Převážná část dosud 

ukončených rekultivací v Sokolovském revíru byla provedena formou vlastní 

dodávky (Frouz a kol., 2007). 
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                      Obr. 5 Zemědělská rekultivace (foto: Petr Rojík). 

 

c) Vodní (hydrická) rekultivace (Obr. 6) – jedním z limitujících faktorů hydrické 

rekultivace, také nazývané mokrá varianta rekultivace, je technologie porubní 

fronty, lomového dobývání podstatnou měrou ovlivňující tvar výsypek, jejich 

převýšení a v neposlední řadě i tvar nedosypaných zbytkových jam. V rámci 

prováděných asanačních a rekultivačních prací vznikají nové vodní plochy, a to 

buď odvodňováním výsypkových ploch, nebo zatápěním zbytkových jam. 

Velikost takto vzniklých vodních ploch pak závisí na různých faktorech, jakými 

je např. velikost a tvar odvodňovaného území, sklonitost, mocnost převýšení, 

intenzita atmosférických srážek apod. Původní představa takto vzniklých ploch 

na Sokolovsku byla kolem 100 ha. (Dimitrovský, 2001) Tento názor se však 

změnil. Napouštěné jezero Medard bude mít výslednou plochu 417 ha (podle 

interních materiálů SU) a budoucí jezero lomu Jiří bude ještě větší. V rámci 

rekultivací jsou nejsložitější a nejnáročnější rekultivace zbytkových jam, kdy 

převod na zemědělskou či lesnickou půdu je z hlediska technicko-

ekonomického neefektivní. Ponecháním těchto jam svému osudu nenabude 

zdejší krajina žádného přínosu. Významnou formou zahlazení následků těžební 

činnosti je a do budoucna bude právě zatápění těchto jam. Na základě výzkumů 
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se předpokládá, že takto vzniklá jezera budou trvale oligotrofní (sladkovodní 

jezero s nízkým obsahem živin, rozpuštěných ve vodě) a vysokou kvalitou vody. 

Tato jezera kromě rekreačních účelů mohou také plnit funkci zásobárny vody. 

Z hlediska rekultivace představuje tato varianta vhodnou úpravu okolní krajiny 

(Dimitrovský, 2001). 

                   

                   Obr. 6 Hydrická rekultivace (foto: Petr Rojík). 

d) Ostatní rekultivace – jedná se převážně o funkční a rekreační zeleň. Při této 

rekultivaci se nejedná o klasickou zemědělskou nebo lesnickou rekultivaci, ale o 

formu tzv. roztroušené zeleně. Patří k důležitým krajinotvorným prvkům. Cílem 

je vytvoření parků, příměstské zeleně, sadovnické úpravy, začlenění 

sportovních a rekreačních ploch do krajiny, ale také úprava v okolí různých 

průmyslových objektů a likvidace s následnou úpravou různých typů skládek. 

Nemalým a významným vegetačním prvkem je doprovodná zeleň na 

rekultivovaných výsypkách a v okolí vodotečí a břehů zatopených zbytkových 

jam. Mezi ostatní rekultivace patří také vysazování stromořadí podél cest a 

komunikací. Na erozně ohrožených svazích pak výsadba remízků a keřů 

(Hrazdíra, osobní sdělení, 2012). 
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4.3 Způsoby provádění rekultivací. 

 

   Průvodním jevem každé těžby v jednotlivých lomech Sokolovské uhelné a.s. 

je devastace původního charakteru území. Finální fáze hornické a průmyslové 

činnosti je bezesporu sanace a rekultivace. Úprava horního zákona jasně 

definuje asanační a rekultivační povinnosti každé organizace zabývající se 

těžbou a následnou kalkulaci potřebných prostředků. Legislativní povinnost 

rekultivací se od počátku 60. let mnohokrát měnila. Způsob zahlazení těžby 

může být na základě dlouhodobých zkušeností, efektivně prováděn u 

velkoplošných území především báňskou technologií, doplněnou o 

specializované rekultivační postupy a opatření. V tehdejších příslušných 

zákonech (č.124/1976 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a 

č.61/1977 Sb., o lesích) byla těžebním organizacím uložena povinnost 

navrhnout a zároveň zdůvodnit nejvhodnější způsob řešení rekultivace již 

v období stanovení dobývacích prostorů (Dimitrovský, 2001). Takto 

vypracovaná řešení rekultivace patřičnou projektovou dokumentací musela 

získat souhlas příslušných lesnických nebo zemědělských orgánů. Financování 

v 80. letech zprostředkovaly tzv. koncernové fondy škod a náhrad. Tyto fondy 

byly vytvářeny z koncernových podniků, účtovány na vrub jejich nákladů. Jejich 

výši stanovilo Federální ministerstvo paliv a energetiky a tyto závazně 

vytvářené limity schvalovalo Federální ministerstvo financí. Koncernový fond byl 

majetkem koncernu, byl jím spravován, hospodařilo se na základě rozpočtu a 

byl přísně účelový. Hradily se z něj náklady na související práce spojené 

s řešením důlních škod, zpracování Generálních plánů rekultivace, výzkumné 

programy v oblasti zahlazování důlní činnosti, různé expertizy apod. Výše 

uvedený systém financování byl řízen na úrovni centrálního plánování. Těžební 

organizace neměly povinnost vytvářet finanční prostředky na pokrývání 

potřebných očekávaných výdajů na budoucí rekultivace postižených území 

(Dimitrovský, 2001). Systém financování asanačních a rekultivačních prací byl 

změněn novelou horního zákona. Od roku 1993 do současnosti platí zásadní 

změna ve financování těchto prací těžebními organizacemi, a to tvorbou tzv. 
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finančních rezerv na sanace a rekultivace v předpokládané výši a schválené 

Obvodním báňským úřadem, které zabezpečí dostatek finančních rezerv pro 

období po ukončení těžby. Uvolňování finančních rezerv je zásadně účelově 

vázané. Veškeré čerpání na postupné provádění rekultivačních prací musí být 

v souladu se schválenými plány otvírky, přípravy a dobývání. Na základě těchto 

programů pak schválí Obvodní báňský úřad provádění hornické činnosti 

(Dimitrovský, 2001). Těžební společnost Sokolovská uhelná a.s. částečně 

financuje sanační a rekultivační práce a vytváří další rezervy pro potřeby 

likvidace následků těžby. Dalším zdrojem financování je Program řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Náprava ekologických škod a 

revitalizace území Mostecké a Sokolovské pánve probíhá na základě vládních 

usnesení č. 50 (16. 1. 2002) a č. 189 (20. 2. 2002), která rozhodla uvolnit 

postupně 15 miliard Kč z výnosů privatizace jako účast státu na nákladech 

revitalizace krajiny, narušené dřívější těžební činnosti státních podniků.  

Koncepce sanace a rekultivace vychází z těchto zásad: 

1. Dokonalé posouzení půdních a klimatických podmínek devastovaného území 

a jeho začlenění do územního systému ekologické stability. 

2. Dlouhodobým cílem ekologické optimalizace krajiny je volba způsobů 

rekultivace – zemědělská, lesnická, hydrická, ostatní. 

3. K zemědělské rekultivaci využít devastované plochy navazující na již 

zemědělsky využívané území a dále větší plochy s vhodnou úpravou pro tyto 

účely. 

4. Pro lesnickou rekultivaci využít zejména svahů recentních útvarů, lokalit 

navazujících na sídelně a průmyslově exponovaná území a lokality navazující 

na stávající lesní komplexy. Zalesnění devastovaných ploch ve vztahu 

k charakteru substrátů provést v odpovídající druhové a prostorové porostní 

skladbě. 

5. Pro vyuhlené nedosypané prostory (zbytkové jámy) volit zejména hydrickou 

rekultivaci s různou škálou následného využití (retenční nádrže, rekreace, chov 

ryb apod.) Nejbližší okolí vodních nádrží upravit podle převažující výhledové 
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funkce (sportovně-rekreační plochy, pláže, lesní parky, pěší turistika) V místech 

s příznivou konfigurací terénu počítat s převedením místních vodních toků na 

vyuhlené a nedosypané prostory. 

6. Řešením ekologických otázek formou sanace a rekultivace předpokládá 

jednotnou koncepci řízení. Souhrnný plán sanace a rekultivace předpokládá, 

aby byl schválen správními orgány jako neoddělitelná forma územního plánu. 

   Všechny tyto zásady jsou hodnoceny v souvislosti s využitím dokončených 

výzkumných prací a schválených územně plánovacích dokumentů 

zpracovaných pro uspořádání rozvoje území po ukončení těžby nerostných 

surovin.(Dimitrovský, 2001). Samotné rekultivaci po zajištění veškeré legislativy 

předchází v první řadě sanace povrchů. V souvislosti s těžbou vzniká nutnost 

odkrýt uhelné sloje odtěžením nad nimi ležících zemních vrstev. Odtěžený 

materiál se ukládá na tzv. výsypky. Problémem však zůstává uložení odkryté 

ornice. Projevilo se jako nevhodné, a to z hlediska probíhající anaerobních 

procesů ve vrstvách o vysoké mocnosti, které z ornice vytváří mrtvou černou 

hmotu. Neblahý vliv má také působení vodní eroze a vsaku, v důsledku čehož 

dochází k vyluhování svrchních vrstev orniční skrývky a ukládání výluhů do 

spodních vrstev, čímž dochází k dalšímu znehodnocování ornice a vzniku 

nerovnocenných substrátů. Důsledkem pak je nutnost rekultivovat ornici 

návozem větší vrstvy ornice než byla původní skrývka. Východiskem se 

částečně stalo vysazování porostů přímo do odkrytého povrchu bez 

rekultivačního návozu původní ornice (Hrazdíra, osobní sdělení, 2012). Tvary 

zemského povrchu vzniklé při těžbě je nejprve nutné upravit. Záleží na velikosti 

a hloubce vytěžené plochy, také na tom, zda již byla zasypávána během těžby 

nebo zůstala odkryta. Hluboké zbytkové jámy jsou z hlediska ekonomického 

vhodné k rekultivaci hydrické, tj. zatápění a tvorbě vodních ploch. Oproti tomu 

mělčí nebo již částečně zasypané vytěžené plochy se využívají k rekultivaci 

zemědělské či ostatní, svahy potom k rekultivaci lesnické (Hrazdíra, osobní 

sdělení, 2001). 

   Prvním krokem sanace je zmírnění úhlů svahů, tzv. sesvahování. K tomuto 

účelu se používá těžká zemní technika  - buldozery a skrejpry. Díky těžkým 
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strojům dochází zároveň k částečnému upěchování povrchových vrstev 

výsypky, které se následně zhutňují speciálními hutnícími mechanismy. 

Současně s hutněním a sesvahováním se provádí vyrovnávání povrchů 

výsypek (Hrazdíra, osobní sdělení, 2012).  Dalším důležitým prvkem je 

odvodňování zemních těles. Odvodnění podloží vnějších výsypek a vlastních 

těles výsypek vnějších i vnitřních je hydrologický a hydropedologický problém 

nesmírně komplikovaný, závislý na geomorfologickém stavu odvodňovaného 

území, na geologicko-petrografickém složení skrývaného nadloží ukládaného 

mimo areál těžby (výsypky vnější) nebo v prostoru těžby (výsypky vnitřní) a 

konečně na způsobu jejich využití. Pro rozhodování volby způsobů 

odvodňování výsypkových těles jsou brány v úvahu limitující faktory jako reliéf, 

délka svahů, převýšení, infiltrační schopnost, kumulativní schopnost a množství 

srážek (Dimitrovský, 2001). Způsoby odvodňování výsypek jsou v podstatě 

dvojího druhu, a to odvodnění drenáží a odvodnění příkopové. Charakter 

geomorfologie výsypek a jejich hospodářské zpřístupnění dostatečnou 

komunikační sítí zvýhodňuje odvodnění příkopové, a to z důvodu malého 

sklonu, rychlého odvedení nadbytečného množství povrchové srážkové vody, 

vysoké infiltrační schopnosti povrchových vrstev půdních profilů apod. Oproti 

tomu drenážní odvod je soustavou sběrných drénů do jednoho hlavního. Ale 

poněvadž je tvořen ocelovými trubkami, bývá často zanášen usazováním 

železitých a jílovitých částic (Hrazdíra, osobní sdělení, 2012). Odvodnění tělesa 

výsypky je velmi složité, neboť neexistuje žádný model dotace podzemních vod, 

proto je nutné věnovat pozornost vizuálním projevům vláhových poměrů na 

výsypce ještě před projektováním vlastní rekultivace výsypky. Po dlouhodobých 

zkušenostech je optimální navrhovat do míst vykazujících známky zamokření 

podzemní odvodňovací prvky (viz Obr. 7). Mezi základní odvodňovací prvky 

patří pramenné jímky, odvodňovací žebra s děrovaným potrubím, či bez 

potrubí, kamenné trativody apod. (Dimitrovský, 2001). Regulace vody na 

výsypkách představuje vytvoření nové hydrogeologické sítě, která má několik 

funkcí. První je funkce odváděcí, kdy bezpečně odvádí srážkovou vodu 

z výsypky při respektování erozní ohroženosti rekultivované výsypky. Druhá je 

funkce regulační, kdy odvedení vod musí probíhat s optimálním zpožděním a se 
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zajištěním max. vodnosti v recipientech. Třetí funkcí je funkce samočistící 

s ohledem na to, že do recipientů jsou vypouštěny vody z podloží výsypky a 

z tělesa výsypky. Nově vytvořená hydrografická síť se doplňuje například 

předčišťovacími nádržemi, vodními mokřady, či vodními nádržemi. Návrh 

recipientů v nové hydrografické síti se skládá z cestních příkopů, ze záchytných 

příkopů, z hlavních odvodňovacích kanálů, malých vodních toků a toků 

(Dimitrovský, 2001). 

 

Obr. 7 Odvodňovací kanál (foto: Petr Rojík). 

   Dalším postupem před samotnou rekultivací je protierozní úprava povrchu 

výsypek. Výsledný efekt prováděných rekultivací je významným způsobem 

ovlivňován již ve fázi sypání tělesa výsypky, kdy se na povrch dostávají 

nadložní zeminy s nevhodnými pedologickými vlastnostmi. Na nestabilizovaném 

a rekultivačně neupraveném povrchu téměř okamžitě začíná působit vodní 

eroze, a to již při výskytu velmi malých srážek. V krátké časové posloupnosti 

dochází k rozvoji erozních procesů, jejichž intenzita dosahuje formy rýhové až 

stržové. Za rozhodující při vytváření antropogenních půd lze považovat 

především fázi projektovaného navrhování vhodných délek svahů, kde jsou 
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zohledněny hydrofyzikální vlastnosti používaných zemin k rekultivačním 

účelům, sklonové poměry a dostupné meliorační technologie, využitelné pro 

potřeby úpravy infiltračních vlastností povrchu výsypky, které mohou pozitivním 

způsobem ovlivnit ekonomické prostředky vynakládané na výstavbu 

technických protierozních opatření (Dimitrovský, 2001). Volba protierozní 

zabezpečenosti svahů výsypek pro určitou dobu opakování výskytu srážek 

bude erozně závislá především na způsobu biologické rekultivace a charakteru 

území nacházejícího se v okolí tělesa výsypky. Pro tyto účely je možné 

doporučit stanovištní kritéria. Pro zemědělskou rekultivaci je vhodný sklon 

svahů v rozmezí 3-8%. Za vhodnou výměru pozemku lze považovat nejméně 5-

10 ha. S požadavkem zabezpečení po dobu výskytu srážek 5 let u travních 

porostů a 10 let u orné půdy. V případě, že rekultivované území navazuje na 

prostory, vyžadující vyšší protierozní ochranu, jakými jsou například vodní 

zdroje, dopravní komunikace apod., je účelné zvýšit požadavek zabezpečení až 

pro dobu opakování výskytu srážky 50 roků. U lesnické rekultivace je vhodný 

sklon svahů do 25%, bez omezení plošné výměry, s požadavkem zabezpečení 

po dobu opakování výskytu srážky 5 let. Ostatní opatření jsou stejná jako u 

zemědělské rekultivace (Dimitrovský, 2001). Proces údržby povrchu výsypky se 

provádí jejím prohnětením hlubokou orbou, dotací umělých hnojiv a 

zapracováním kompostů do výsypky. Provádí se také tzv. zelené hnojení, to je 

zaorávání nově vyrostlých travních porostů. Tímto postupem je možno zabránit 

degradaci ornice a zachování její úrodnosti. To vše je však podmíněno 

dostatkem finančních prostředků. Hluboká orba se provádí převážně tam, kde 

má být požadavek na ukončení rekultivace jako zemědělské půda v kultuře 

orná, pokud bude ukončení v kultuře pastviny nebo louky orba se neprovádí. 

Vzhledem k tomu, že v oblasti sokolovské pánve je velký nedostatek kvalitní 

orné půdy na překrytí výsypek a její zkvalitnění by bylo ekonomicky 

nerentabilní, je většina půdy se začleněním zemědělská využívána na pastevní 

chov masných plemen skotu (Hrazdíra, osobní sdělení, 2012). Půdní a 

klimatické podmínky Sokolovska s přihlédnutím i na budoucí trendy zemědělství 

v rámci EU jsou předurčeny pro tvorbu pastevních areálů. Výsledkem toho jsou 

změny v hospodaření jak v rostlinné, tak živočišné výrobě a přechod na změnu 
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hospodaření. Příkladem bylo zavedení chovu stáda masného skotu 

importovaného francouzského plemene Charolais, chovaného na celoročních 

venkovních pastvinách (viz Obr. 8). Dosavadní výsledky jsou povzbudivé a 

dokazují, že tento rekultivační směr je správný a efektivní po ekonomické 

stránce (Dimitrovský, 2001). 

 

 

Obr. 8 Stádo skotu plemene Charolais (foto: Miroslav Chroust). 

 

5. Rekultivace v oblasti sokolovské pánve 

 

   Život lidí žijící v krajině znehodnocené povrchovou těžbou je spjat s existencí 

nízké a vzrostlé zeleně, vody a ovzduší. Obnova těchto přírodních fenoménů je 

záležitostí složitou a finančně náročnou. S tvorbou a obnovou krajinotvorných 

prvků na výsypkách, často zařazovaných do kategorie prostředí „měsíční 

krajiny“, vstupuje do domovského světa lidí účel a s ním hodnotová klasifikace a 

významová orientace na kvalitu svého přírodního životního prostředí. 
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V padesátých letech 20. století se pod vlivem budování těžkého průmyslu 

obrací pozornost na těžbu uhelných slojí nejen na Sokolovsku, ale i v jiných 

regionech. Devastační účinky po vyuhlení v období cca do roku 2035-2045 

ovlivní na Sokolovsku plochu zhruba 10 000 ha (Dimitrovský, 2001). 

V současné době jsou v této oblasti ukončené rekultivace na 4 137,62 ha, z 

toho zemědělských 1 130,79 ha, lesnických 2 298,19 ha, vodních 583,52 ha, a 

ostatních 125,12 ha. Z těchto rekultivací bylo 3 631,64 ha hrazeno z rezervy na 

sanace a rekultivace a 505,98 ha hrazeno z finančních prostředků Ministerstva 

financí ČR (Interní sdělení, sokolovská uhelná a.s., 2012). 

 

5.1 Rekultivace již ukončené – bývalý lom Michal 

 

   V roce 1897 byl v oblasti otevřen hlubinný důl Štěstí Požehnání, který patřil 

báňskému podnikateli Richardu Sachsovi. V zájmové oblasti dolu se 

vyskytovaly tři sloje. Sloj Antonín je zde uložena pouze v nepatrné ploše. 

V minulém století byl učiněn pokus o těžbu povrchovým způsobem, ale sloj o 

mocnosti 6 m byla mourovitá s proplástky, tudíž neprodejná. Sloj Josef je 

v rubatelné mocnosti uložena ve východní části pole a v sousedství dolového 

pole Michal tvoří skupinu 2-3 slojí, z nichž spodní je nejmocnější. V některých 

místech je z hlediska mocnosti nerubatelná. Sloj Josef obsahuje značné 

množství pyritu (Jiskra, 1993). Sloj Anežka měla mocnost 2,6 - 4,1m. Otvírka 

hlubinného dolu Michal ve Starém Sedle, 2 km severovýchodně od 

povrchového lomu Michal, byla provedena těžní jámou hlubokou 45 m, která se 

později prohloubila na 61 m. Zároveň byla vyhloubena i větrná jáma (36 m). 

Větrání se uskutečňovalo pomocí větrné pece, v níž se topilo uhlím. Těžené 

uhlí se v dole dopravovalo jednokolejnou podzemní lanovkou o celkové délce 

1,6 km k těžní jámě. Odtud bylo vytahováno na třídírnu těžním strojem a 

tříděno. K třídění se používaly rošty a nátřasná síta. Důl byl spojen s tratí 

v Dolním Rychnově 3,9 km dlouhou vlečkou, kterou využívaly i jiné doly. 

K odvodňování sloužila rotační a Worthingtonova čerpadla. Těžba probíhala 

pilířováním, se značnou spotřebou dřeva k zajišťování stropů a dveřejí. Důl 
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zaměstnával kolem roku 1900 asi 160 lidí. Uzavřen byl v roce 1924 (Jiskra, 

1993). Povrchový důl Michal zahájil svoji těžbu v květnu v roce 1979. Jeho 

hlavní těžební prostor se rozkládal na místě původní vsi Vítkov. Aby důl mohl 

fungovat, bylo zapotřebí odstranit všechny domy z jeho povrchu, ty byly 

vykoupeny a zbourány. Na lomu Michal byla v roce 1988 dotěžena 

nejsvrchnější sloj Antonín. Protože výpočet zásob uhlí spodních slojí Anežka, 

Josef vzhledem ke zvýšenému obsahu síry a arzénu a jejich následná 

kategorizace nepotvrdila vytěžitelné zásoby, mohlo se přistoupit k přesypání 

dna lomu. Hlavním důvodem přesypání bylo vytvarování terénu tak, aby se 

umožnila výstavba vodní nádrže v západní části a zalesnění východní části na 

ploše o celkové výměře 109,28 ha. Způsob zahlazení dolové činnosti na lomu 

Michal byl součástí Generelu rekultivací po těžbě uhlí v okrese Sokolov, který 

byl zpracován a projednán v roce 1993 (Dimitrovský, 2001). Celá lokalita 

bývalého lomu Michal je 109,28 ha. Z této výměry je 59,63 ha zrekultivováno 

lesnickou rekultivací, 13,65 ha je zrekultivováno na trvalý travní porost, 3,9 ha 

ostatní rekultivace a 32,1 ha tvoří vodní plocha. Tyto rekultivační práce byly 

hrazeny z rezervy na sanace a rekultivace, kterou je organizace provádějící 

hornickou činnost povinna tvořit na základě horního zákona č. 44/1988 Sb. 

Součástí rekultivační činnosti byla i nově provedená síť hospodárnic které 

v současné době fungují jako cyklostezky mezi městem Sokolov a obcemi Staré 

Sedlo a Hrušková. Dále zde bylo vybudováno z vlastních prostředků 

Sokolovské uhelné a.s. Sokolov rekreační zařízení „Koupaliště Michal“. V rámci 

této stavby byly postupně prováděny inženýrské sítě, nejdelší tobogán v ČR, 

trojskluzavka, šatny, sociální zařízení, tři menší restaurace, sociální budova, 

beachvolejbalové kurty, tenisové kurty, hřiště pro minikopanou a hřiště pro 

minigolf. V budoucnu Sokolovská uhelná a.s. Sokolov plánuje v prostoru vodní 

plochy vybudovat rekreační areál s kapacitou ubytování cca. 200 osob, zřízení 

autokempu s kapacitou cca. 1500 – 2000 osob a realizace uzavřeného krytého 

vodního areálu s celoročním provozem. Výsledkem tohoto projektu je již 

zmíněná rekultivace území, vytvoření cca. 150 – 200 nových pracovních míst 

v Sokolovském regionu a zvýšení turistického ruchu (Dimitrovský, 2001). 
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Zakládání vnitřní výsypky umožnilo vytvarovat plochu vyuhleného lomu tak, aby 

hloubka vodní nádrže nepřekročila 3 m, vzhledem k nižší teplotě vody 

Lobezského potoka, který stéká z vrcholů Slavkovského lesa a kterým je nádrž 

napájena. Vnitřní výsypkou bylo dále vytvořeno přirozené rozvodí mezi 

východní částí lomu, ze které je povrchová voda odváděna do Starosedelského 

potoka a západní částí s vodou odváděnou do Lobezského potoka. Celá plocha 

lomu je tak gravitačně odvodněna a bylo možno zrušit čerpací stanici. Lobezský 

potok byl před otvírkou přeložen na jižní stranu budoucího lomu a vytvořením 

vodní nádrže se vlastně vrací zpět do původního toku. V roce 1995 byla 

povolena OBÚ Sokolov hornická činnost – Plán likvidace lomu Michal, kterým 

byla koncepce zahlazení báňské činnosti potvrzena. Po ukončení zakládání 

v roce 1995 a následné úpravě svahů ve východní části byla zde v roce 1997 

na ploše 21 ha zahájena lesnická rekultivace. Smíšený porost se 60 % 

zastoupením listnatých dřevin (borovice lesní, olše šedá a černá, dub letní, 

smrk ztepilý, modřín evropský, javor klen, jasan ztepilý), byl u hospodárnice 

doplněn keři a třešní ptačí (Dimitrovský, 2001). Utěsnění dna nádrže se 

provádělo od září 1999 zhutněním podložky a vrstev přivezeného těsnícího jílu 

a relativně nepropustné směsi vybraných jílovitých zemin z tělesa zdejší vnitřní 

výsypky. Zpočátku byla snesena vrstva výsypky mocná 70 cm, následně 

homogenizována a nové dno bylo zhutněno. Shrnutá zemina s řízeně 

regulovanou vlhkostí byla znovu rozprostřena na zhutněné dno ve 4 vrstvách po 

25 cm a zhutňována. Na minerální těsnění byla položena filtrační geotextilie v 

místech s očekávanými pohyby dna následkem hlubinného poddolování. Jako 

svrchní ochranná vrstva byl rozprostřen jílovec a podél břehů tříděný písek 

v mocnosti 35 - 80 cm. Hráz byla konstruována podobným způsobem, tedy ze 

stupňovitě navezených a zhutňovaných jílů a jílovců původem z vnitřní výsypky 

lomu Michal (Rojík a kol in Pešek, 2010).                                     
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Obr. 8 Letecký pohled na koupaliště Michal (Zdroj: www.michal-sokolov.cz). 

Dnes je koupaliště Michal (viz Obr. 8) moderní vodní areál s písečnou pláží 

dlouhou 500 m, která se dostala podle průzkumů MF Dnes (publikováno 10. 7. 

2010) mezi 15 nejkrásnějších pláží v Čechách a na Moravě. Čistota vody řadí 

koupaliště mezi nejčistší přírodní vodní nádrže v České republice. Pro 

návštěvníky je připravena spousta atrakcí a sportovního vyžití nejen ve vodě. 

Samozřejmostí pak je plně zabezpečená služba vodních záchranářů, 

zajišťujících bezpečnost a lékařskou péči návštěvníků v celém areálu (viz blíže 

www.michal-sokolov.cz). 

 

5.2 Rekultivace ve fázi provádění – bývalý lom Medard – Libík 

 

   Společnost „Dolové a průmyslové závody, dříve Johann David Starck začala 

s otvírkou lomu Medard ihned po první světové válce v roce 1918. Jednalo se o 

historicky nejlukrativnější starckovský báňský závod, protože se udržel 

v provozu plných 82 roků, až do roku 2000. Za tuto dobu se odtud vytěžilo 

neuvěřitelných 193 209 892 tun uhlí a skrylo se 284 815 522 m³ nadloží (Jiskra, 

Müller, 2005). S rozfárávkou  lomu se začalo v roce 1918 a o rok později se 

http://www.michal-sokolov.cz/
http://michal-sokolov.cz/cs/foto/image/raw/orig/25
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vytěžilo prvních 580 tun uhlí. Pravidelná těžba byla zahájena až od prvního 

ledna roku 1920. Lom byl později nazýván severním, protože jeho dolové pole 

vymezovala na jihu železniční trať Chomutov - Cheb v úseku Sokolov – Citice, 

na východě železniční trať Sokolov – Kraslice v úseku Sokolov – Svatava a na 

severu obec Svatava. Lomová těžební fronta tedy postupovala západním 

směrem. Druhý lom Medard, takzvaný jižní lom, dobýval uhlí v prostoru 

vymezeném řekou Svatavou na východě, řekou Ohří na jihu a západě a 

železniční tratí Chomutov – Cheb v úseku Sokolov – Citice na sever (Jiskra, 

Müller, 2005). V obou lomech byla zpočátku dobývána pouze vrchní sloj 

Antonín s mocností 14 – 28 m. Střední sloj Anežka a spodní sloj Josef nebyly 

zatím lomově báňsky dosažitelné, ale v roce 1966 se začalo s těžbou sloje 

Anežka a v roce 1981 s těžbou sloje Josef (Rojík a kol in Pešek, 2010). V  roce 

1920 se severní lom postupně rozvíjel na severozápad. Uhlí vytahovala 

z hloubky 28 m po nakloněné rovině řetězovka do třídírny. K ní vedla z nádraží 

ve Svatavě 350 m dlouhá železniční vlečka. V letech 1927 – 1928 nechala 

společnost Dolové a průmyslové závody razit ze sousedního hlubinného dolu 

Anežka překop do lomu Medard tak, aby jím mohla z hlubiny přečerpávat vodu 

do lomu a odtud dál do řeky Svatavy nově instalovanými elektrickými čerpadly. 

Hloubka lomu byla v roce 1935 již 30 m a dále narůstala, protože uhelná sloj 

Antonín směrem k západu mírně zapadala. Zprvu se dobývala odkrytá uhelná 

sloj ručně metodou mlýnkování, ale postupně nahradila ruční práci rýpadla. 

Vytěžené uhlí se z lomu i nadále dopravovalo do staré dřevěné třídírny 

v důlních vozících řetězovou dráhou. Stará třídírna však nestačila 

požadovaným výkonům, proto se začalo s výstavbou nové moderní třídírny, 

která byla dána do provozu v roce 1949 (Obr. 9). Během okupace pracovali 

v lomu také váleční zajatci (Jiskra a Müller, 2005).  
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Obr. 9 Lom Medard v roce 1949 (Zdroj: archív Sokolovská uhelná a.s.). 

Lom Medard představoval největší revírní těžební jednotku a zajistil z větší části 

finanční prostředky pro budoucí výstavbu velkolomů Jiří a Družba. Velké 

problémy způsobila lomu Medard povodeň z 12. července 1954. Voda z koryta 

řeky Ohře protrhla ochranný pilíř a zatopila jižní lom Medard. Těžba skrývky 

v lomu Medard-Libík byla ukončena z důvodu útlumového programu 30. června 

1999 a těžba uhlí po vytěžení uvolněných zásob skončila 31. března 2000. 

Druhým lomem, který se podílel na vytvoření zbytkové jámy Medard – Libík, se 

stal lom Libík, založený Bodenskými uhelnými závody. Tam postupovala těžba 

od roku 1872 od obce Lítov východním směrem, až oba lomy splynuly poblíž 

Habartova a Bukovan v jedinou zbytkovou jámu. Dnes je větší část bývalého 

lomu Libík zahlazena výsypkami. Také tento lom prošel v šedesátých letech 

intenzifikací a modernizací, tedy přestavbou na velkolom. V současné době je 

na zbytkové jámě celého lomu dokončována hydrická, lesnická a ostatní 

rekultivace (Jiskra a Müller, 2005). Jezero Medard bude tvořit jen třetinu plochy 

zbytkové jámy. Po ukončení těžby byl zpracován plán likvidace, který zahrnoval 

i způsob zahlazení následků hornické činnosti území, které má celkovou 

rozlohu 1 183 ha. Po posouzení několika variant při řešení tohoto plánu bylo 

rozhodnuto, že bude dále zpracována varianta jezera s hladinou na kótě 400 

m n. m. Vzniklé jezero bude mít plochu 493,44 ha, objem vody bude 119,85 mil. 
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m3 a maximální hloubka jezera bude 50 m. Na zbylé výměře svahů bude 

provedena klasická lesnická a zemědělská rekultivace (Hrazdíra, osobní 

sdělení, 2012). První rekultivační práce, které byly provedeny v tomto prostoru, 

jsou z roku 1960. Lesnické rekultivace z období kolem roku 1920 byly zničeny 

postupem lomu Medard (Rojík, osobní sdělení, 2013) Do dnešního dne bylo 

ukončeno celkem 82,32 ha z toho 53,19 ha lesnických, 28,30 ha zemědělských 

rekultivací a 0,83 ostatních rekultivací (jímací objekt). Po ukončení těžby byly 

intenzivně zahájeny přípravné a projektové práce pro komplexní řešení 

zahlazení po těžbě hnědého uhlí. Podmínkou pro sanace a rekultivace bylo 

vydání stanoviska Ministerstva ŽP Praha ze dne 14. 5. 2001 o hodnocení vlivů 

podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 

znění zákona č. 132/2000 Sb. V souhlasném stanovisku byla doporučena 

varianta se zatopením zbytkové jámy a stanoveny podmínky pro fázi přípravy, 

realizace a pro fázi ukončení likvidace a rekultivace lomu. Uvedené podmínky 

se staly součástí prováděcích dokumentací, na které byly vydány rozhodnutí o 

využití území. První rozhodnutí o využití území bylo vydáno v srpnu roku 2002 

pro rekultivace lomu Medard – Libík – etapa I.-V. o výměře 394,24 ha. V roce 

2002 byly zahájeny rekultivační práce na akci Medard – Libík I.etapa o celkové 

výměře 69,88 (terénní úpravy a odvodnění) a Medard – Libík II.etapa o výměře 

63,00 ha (terénní úpravy). Tyto práce byly hrazeny z rezervy na sanace a 

rekultivace. Následně v roce 2003 byly všechny tyto akce předloženy 

mezirezortní komisi k posouzení možnosti financování z prostředků státu. 

Jedná se o úhradu nákladů na řešení ekologických škod těžební společnosti 

Sokolovská uhelná, a. s., Sokolov vzniklých před privatizací společnosti 

v Karlovarském kraji dle zákona č. 77/1997 Sb. Předložené akce byly 

mezirezortní komisí odsouhlaseny a doporučeny k realizaci. Od září roku 2003 

do konce roku 2004 byla zahájena realizace na všech předložených akcích:  

1. Medard – Libík I. etapa celková výměra 69,88 ha zahájena v roce 

2004. Součástí této rekultivace je realizace hospodárnice a lesnické biologické 

rekultivace. Rekultivace bude ukončena v roce 2013.  
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2 .Medard – Libík II. etapa o výměře 63,00 ha zahájena v roce 2004. 

Součástí této rekultivace je realizace odvodnění, hospodárnice a lesnické 

biologické rekultivace. Rekultivace bude ukončena v roce 2016.  

3. Medard – Libík III. etapa o výměře 67,06 ha zahájena v roce 2004. 

Součástí této rekultivace je realizace odvodnění, hospodárnice a lesnické 

biologické rekultivace. Rekultivace bude ukončena v roce 2016. 

4. Medard - Libík IV. etapa o výměře 101 ha. V rámci této akce byly 

provedeny následující práce: terénní úpravy, převrstvení celé plochy 

materiálem vhodným k provedení biologické rekultivace (jílovce cyprisového 

souvrství), odvodnění, hospodárnice, zatravnění a lesnická biologická 

rekultivace. Ve výměře této akce je i přechodně chráněná plocha „Kamenné 

pařezy“, která je vyhlášena k ochraně území s dočasným výskytem 

paleontologických nálezů a z důvodu vědeckého a studijního významu jako 

geologická lokalita (viz Obr. 10). Rekultivace bude ukončena v roce 2015. 

 

   Obr. 10 Kamenné pařezy (foto: Petr Rojík). 

 

5. Medard – Libík V. etapa o výměře 100,57 ha. Tato plocha je rozdělena 

na 93,3 ha lesnické rekultivace a 7,27 ha rekultivace ostatní. V rámci této akce 

https://www.email.cz/download/i/NRipnVgzEKBMxV5BcmSKQwvCZt9CIoHzAt-D2vAae_HswsCsw9AUsp4N4BeqmeyjhyX4L_E/Medard Kamenn%C3%A9 pa%C5%99ezy 2.JP
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byly provedeny následující práce: terénní úpravy, převrstvení 93,3 ha 

materiálem vhodným k provedení biologické rekultivace (jílovce cyprisového 

souvrství), odvodnění, hospodárnice, zatravnění a lesnická biologická 

rekultivace. Rekultivace bude ukončena v roce 2016. Při výběru vysazovaných 

dřevin na těchto plochách byl zohledněn požadavek o přednostní použití 

původních dřevin, jako jsou například smrk ztepilý, borovice lesní, jasan ztepilý, 

dub letní a zimní, javor klen.  

6. Medard – Libík VI. etapa o výměře 123,09 ha. Je rozdělena na 

lesnické, zemědělské a ostatní rekultivace. S realizací této akce bylo zahájeno 

v roce 2007 a předpokládané ukončení je v roce 2021 (Hrazdíra, osobní 

sdělení, 2012).  

Jezero zbytkové jámy lomu Medard - Libík se bude nacházet v území s poměrně 

velkými výškovými rozdíly a relativně strmými svahy přiléhajícími k jezeru (s 

výjimkou jeho východní části). Nejnižší místo v lomu je na kótě 350 m. n. m. 

(upravené dno v rámci prací sanace lomu). Dno lomu po ukončení jeho sanace 

se bude pohybovat na kótách 350 - 365 m. n. m. Jižní svahy lomu tvoří výsypka 

Gustav - Dvory, která je ve své jižní části již rekultivovaná - s nejvyšší 

nadmořskou výškou na kótě cca 490 m. n. m. U níže situovaných etáží je 

rekultivace již zahájena. Západní část zájmového území tvoří jednak boční 

svahy lomu, jednak výsypky (rekultivovaná výsypka Rudolf). Nejvyšší část území 

se nachází na kótách cca 460 m. n. m. Severní část území tvoří především 

svahy bývalého lomu, rovněž rekultivované nebo připravené rekultivaci 

v severovýchodní části. Nejvyšší kóty se pohybují na úrovni cca 480 m. n. m. 

Východní část je nejplošší. Tvoří ji zejména technické plochy tohoto lomu 

(bývalé dílny, sklady, kolejiště). Terén se zde pohybuje na úrovni cca do 410 m. 

n. m. Jihovýchodní část je v přímém kontaktu s výsypkou, jejíž nejvyšší etáž je 

na úrovni cca 420-422 m. n. m. (Hrazdíra, osobní sdělení, 2012). V srpnu 2005 

vydáno rozhodnutí o využití území pro zatopení zbytkové jámy lomu Medard – 

Libík. Realizace této rekultivace je rozdělena na tři stavby.  

1. stavba – Jímání vody řeší napouštění budoucí vodní plochy a je 

tvořen korytem vyhloubeným v bermě levého břehu řeky Ohře, vlastním 
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vtokovým objektem do podzemního potrubí, které vede pod silnicí a železniční 

tratí. Dále pak přechází v otevřené opevněné koryto odvádějící vodu na dno 

lomu. Toto koryto je opevněno z části gabiony a těsnící fólií. Důležitou 

podmínkou pro využití vod z řeky Ohře je stanovení podmínek pro odběr vody 

(Obr. 11). Správce povodí požaduje zachovat v korytě řeky pod objekty jímání 

vody minimální zůstatkový průtok 6 m3/s. 

 

Obr. 11 Napouštěcí objekt na řece Ohři (foto: Petr Rojík). 

2. stavba – Opevnění břehové linie a terénní úpravy řeší konečné 

terénní úpravy v prostoru břehové linie a protiabrazní opatření břehové části 

(viz Obr. 12), řešení doplňkových malých vodních rekreačních ploch a zálivů 

s ohledem na budoucí funkční využití jezera Medard. Dále řeší ochranu 

horninového prostředí dna a břehů budoucího jezera Medard–Libík z hlediska 

odolnosti vůči působení větrem vyvolaných vln a problematiku návrhu opatření 

pro stabilizaci břehů, a to jak pro budoucí konečnou břehovou čáru, tak pro 

období při napouštění jezera. Řešení vychází z dostupných podkladových 

materiálů, charakterizujících: stávající a orientačně i výhledový tvar dna a břehů 

budoucího jezera, geomechanické vlastnosti hornin, které budou tvořit povrch 

dna a břehů jezera, meteorologické poměry lokality (rozdělení směru a rychlosti 

https://www.email.cz/download/i/kkcA5rYQ63grhzwQh34zCGLVPwSoIcNso7B-AhlpSIp7cs_5ql-9locaCVwTJpVorjIhdBg/Medard Oh%C5%99e Napou%C5%A1t%C4%9Bc%C3%AD objekt.JP
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větru). Součástí této stavby je řešena též obvodová obslužná komunikace 

v délce 12,414 km.  

 

Obr. 12 Opevněná břehová linie (foto: Petr Rojík). 

 

3. stavba – monitoring podzemních vod sleduje úroveň a kvalitu spodní 

vody. 

   Konečné napuštění jezera se předpokládá po roce 2013. Po napuštění a 

stabilizaci výsledné kvality vody by mělo jezero Medard – Libík mít 

mnohostranné využití, a to ekologické, krajinně estetické a sportovně rekreační. 

Při realizaci projektové dokumentace na stavbu 2 opevnění břehové linie byla 

zohledněna urbanistická studie Sokolovsko – západ, kterou zadal Krajský úřad 

Karlovarského kraje a vypracoval Urbanistický atelier UP-24. Hlavním cílem 

této studie byla komplexní obnova těžbou zdevastovaného území a tvorba nové 

krajiny s uplatněním několika hledisek (viz Obr. 13). Z hlediska sociálního jde o 

vytvoření nových pracovních příležitostí, stabilizace obyvatelstva, rekreace 

s orientací na všechny generace s důrazem na mládež a seniory. Z hlediska 

https://www.email.cz/download/i/lYMjGRW_rjZHti59omuOvw9Gals6lYKsRLR2iPcZBaH0mWDQ36wQwZqJ3JOmFegfg6H0q40/Medard Opevn%C4%9Bn%C3%A1 b%C5%99ehov%C3%A1 linie.JP
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ekologické jde o vytvoření přírodně hodnotné krajiny se stabilním 

ekosystémem. Součástí by mělo být založení centra ekologických studií 

nadregionálního významu. Z hlediska ekonomického jde o vytvoření příležitostí 

pro investice v oblasti rekreace, bydlení, sociálních služeb a moderních 

technologií. Z hlediska technického jde o zajištění funkce území ze strany 

dopravní obsluhy a technické infrastruktury a koordinace projektu s plány 

rekultivací. Nesmíme opomenout ani estetickou stránku, kdy dochází 

k přeměně krajiny zdevastované na krajinu kulturně upravenou s vodními 

plochami, průhledy, alejemi, lesy a loukami (Hrazdíra, osobní sdělení, 2012). 

 

 

Obr. 13 Pohled od západu na částečně zatopený lom Medard, 
v popředí s lesnickou rekultivací (foto: Petr Rojík). 

 

5.3 Rekultivace plánované s celkovým výhledem po jejich ukončení  

Plánované rekultivace se předpokládají v rozloze 2 961,05 ha. Do budoucna se 

počítá s rekultivací lomu Družba a lomu Jiří.  

https://www.email.cz/download/i/Kkt4vZYLuAcGqdHtkOOqYyviRv_d0lOOelzpJHkLjF1lqfBi4_A0cL4tADfKuQzD50UYT9E/Medard s les.rek. od z%C3%A1padu k Sokolovu.JP
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   Lom Družba se nachází ve východní části revíru. Rozvoj této části revíru byl 

prakticky až do roku 1955 nesrovnatelně pomalejší a činnost se soustředila na 

oblast západní. Ve východní části se také omezovala hlubinná činnost a 

postupně se přecházelo na lomové dobývání. Lomová činnost počala při 

výchozu sloje Antonín mezi obcemi Nové Sedlo a Chranišov již koncem 

předminulého století. Větší mechanizovaný lom však otevřela až společnost 

Duchcovsko-podmokelská dráha a napojila jej na komplex dolů visutou 

lanovkou. V roce 1944 provedla společnost její přestavbu a generální opravu 

(Jiskra, 1997). Dolové pole na jihu omezoval ochranný pilíř obce Nové Sedlo a 

trati Nové Sedlo – Loučky, na západě demarkační čára mezi hlubinou a lomem 

a na východě výchoz sloje. Po uzavření hlubinného dolu vzniklo sloučením 

těchto polí jediné, pod názvem Družba. Těžba po roce 1950 probíhala v lomu, 

kde se vytěžené uhlí vysypávalo do zásobníku a po třech pásových 

dopravnících, vedených v uhelných chodbách, se dostávalo do skipů. Skip 

s obsahem 6,3 t vytahoval 64 m hlubokou jámou na povrch, kde se přesypával 

do vozíků lanovky. V roce 1958 těžila skrývku dvě elektrická lopatová rýpadla, 

z nichž vždy jedno těžilo a druhé zakládalo na výsypce (Jiskra, 1997). Pro 

zvýšení kapacity těžby bylo nutné provést rekonstrukci lomu, která proběhla 

v letech 1961-1971. Došlo k elektrifikaci dopravy, výstavbě dílen, sociálního 

zařízení a ke strojnímu vybavení lomu kolesovými rýpadly s pásovou dopravou 

a zakladačem. Postupně se lom rozšiřoval a bylo nutné provést některé změny 

v okolí dolu. Byla například zlikvidována obec Podhoří s 60 bytovými 

jednotkami, provedena přeložka linky 110 kW Ostrov - Vítkov, přeložka 

vodovodů pro Jenišov, bylo zrušeno několik silničních komunikací apod. 

Největší investice, která byla v roce 1980 z důvodu rozšiřování lomu 

uskutečněna, byla přeložka trati ČSD v úseku Královské Poříčí – 

Chodov  nákladem 1,171 mld. korun (Jiskra, 1997).  

   Lom Jiří. Dolové pole lomu Jednota, který byl přestavěn na velkolom Jiří, je 

vymezeno na východě výchozem sloje Antonín, na severu lipnickým zlomem, 

na západě svatavským zlomem a na jihu dolovým polem lomů Družba a Marie. 

S přípravnými pracemi pro otvírku lomu Jednota se začalo v roce 1949. Těžilo 
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se uhlí ze sloje Antonín, avšak s nízkou kvalitou. Otvírka lomu nebyla zvolena 

příliš šťastně, těžba měla začít z východu, protože vázla těžba špatným 

vedením výjezdových tratí. Také odvodnění lomu nesplňovalo požadavky pro 

bezpečnou těžbu (Jiskra, 1997). V roce 1958 začalo vedení plánovat rozvoj 

východní části revíru. V letech 1959 – 1962 prokázal provedený 

hydrogeologický průzkum možnost těžby velkolomem Jiří a stanovil podmínky, 

za jakých lze těžit. Celá přestavba lomu Jednota na velkolom Jiří proběhla 

v letech 1959-1971. Roční těžba se postupně zvyšovala až na kapacitu 5,4 mil. 

tun uhlí za rok. Uhlím z velkolomu byl zásobován Palivový kombinát Vřesová. 

Další rekonstrukce velkolomu proběhla v letech 1973 – 1978. Do ní spadá 

nasazení kolesových rýpadel a zakladačů řady TC 1. Avšak projekt „Kompletní 

vyuhlení zásob“ si vyžádal nasazení velkých technologických celků řady TC 2. 

Vytěžené uhlí bylo naloženo na jedné z nakládacích stanic do vagónů buď pro 

kombinát, dráhu nebo pro Ústřední třídírnu v Tisové. Postupem těžební fronty 

lomu byly vyvolány demolice obcí Alberov a Jehličná a postupy výsypek obcí 

Smolnice, Lipnice a Dolní Rozmyšl (Jiskra, 1997). 

   Na obou dolech se na vytěžených plochách pozvolna rekultivuje a pouze se 

některé části zalesňují. Rekultivace jako takové ještě nebyly zahájeny. Do 

budoucna se počítá s hydrickou (vodní) rekultivací. Na místě vytěžených lomů 

se předpokládá  vodní plocha, která bude souviset pravděpodobně 

s rekreačními objekty nebo bude sloužit jako zásobárna vody pro okolní obce. 

Zda bude hydrická rekultivace probíhat stejným způsobem jako na lomu 

Medard – Libík, ukážou zkušenosti a průzkumné práce v této oblasti. Budoucí 

revitalizace území se týká především spojené zbytkové jámy lomů Jiří – 

Družba, kde má těžba uhlí skončit podle interních informací SU v roce 2038. 

Revitalizaci tohoto území řeší studie Horáčka a Svobody (1999). Podle této 

studie se má stát zatopení zbytkové jámy dominantním krajinným prvkem 

v oblasti. Hladina jezera by se měla ustálit na kótě 394, do kterého bude většina 

vodního přítoku přiváděna samospádem z řeky Ohře. Předpokládá se, že 

hydrická rekultivace se bude rozkládat na ploše 1 322,30 ha. Měla by se tak 

stát nejrozsáhlejší vodní plochou v sokolovské pánvi. Po obvodu jezera se 
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plánuje provedení lesnické rekultivace o celkové ploše 789,59 ha, zemědělská 

rekultivace, která bude zaměřena na ornou půdu a louky zabere plochu 185,40 

ha a ostatní rekultivace jako budou poldry, příkopy a cesty na celkové ploše 

21,93 ha (Horáček a Svoboda, 1999). 

  



54 
 

6. Závěr. 

   Okres Sokolov leží v západní části České republiky. Mezi oblíbené rekreační 

oblasti rozhodně nepatří, na rozdíl od sousedního okresu Karlovy Vary, jakožto 

lázeňské oblasti. Sokolovsko se dostalo do podvědomí lidí jako oblast těžby 

hnědého uhlí a jako „měsíční krajina“. Těžba uhlí představovala významnou 

činnost pro národní hospodářství svým přínosem surovin a energie. Důsledky 

důlní činnosti jsou patrné ve všech sférách v oblasti sokolovské pánve. 

Likvidace obcí, zemědělských ploch, lesních porostů, přeložky vodotečí a 

komunikací, nekvalitní ovzduší a znečištěné řeky zasáhly několik generací 

obyvatel na Sokolovsku. Avšak dlouhodobé úsilí provozovatelů dolů je 

zaměřeno na zahlazení těchto neblahých vlivů. Dobře rekultivované pozemky 

se pozvolna stávají složkou krajiny a navazují na typ krajiny původní. 

Rekultivace území postižené těžbou je základní metodou, jak uvést 

zdevastovanou krajinu zpět do života a zkulturnit zdejší oblast. Výhledové plány 

rekultivací Sokolovské uhelné a.s. dávají do budoucna naději pro oblast 

Sokolovska jako budoucí rekreační oblasti. Propojením velkých vodních ploch 

s cyklostezkami, arboretem, parky a různými sportovními aktivitami jistě přiláká 

více investorů v oblasti rekreace, a tím více pracovních příležitostí, zvýšení 

cestovního ruchu a do budoucna kladný rozvoj této oblasti. 
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