
abstrakt česky

Rigorózní práce popisuje region Karlovarského kraje a historie těžby nerostných surovin 

v něm. Dále byly popsány právní předpisy, kterými se procesy rekultivace řídí a to jak na 

úrovni zákonných předpisů, tak i předpisů podzákonných. Vedle nich byly popsány i usnesení 

vlády, které se dotýkají financování škod na krajině způsobených v době před privatizací 

uhelných společností. Těžba hnědého uhlí v regionu Sokolovské pánve po druhé světové 

válce, byla prováděna otevíráním velkých povrchových dolů, a utlumení těžby hlubinnými 

doly. Těžba nerostných surovin povrchovým dolem znamená značný zásah do celého rázu 

krajiny. V terénu dojde k vyhloubení těžební jámy, materiál nad samotným ložiskem surovin 

(nadloží) je odtěžen a uložen v blízkosti jámy. Na místo původně rovinaté krajiny se objeví 

jáma a v její blízkosti uměle vytvořený kopec.  Povrchové velkolomy nejsou specialitou jen 

Sokolovské uhelné pánve. Mnohem známější a ještě rozsáhlejší jsou velkolomy na 

Chomutovsku a zejména Mostecku. Tam se nejvíce projevil devastující účinek takové těžby 

na krajinu a životní prostředí vůbec. Rekultivace území jsou nezbytným krokem k tomu, aby 

došlo k návratu krajiny do téměř původního stavu před těžbou. Provádění rekultivačních prací 

v současné době je dlouhodobý a poměrně velmi složitý proces. Při rekultivaci velkolomu 

Medard - Libík je zhruba polovina plochy rekultivována lesnickým a zemědělským 

způsobem, břehy budoucího jezera, druhá polovina plochy je pak rekultivace hydrická, která 

vytvoří samotnou vodní plochu jezera. Po ukončení těžby v březnu roku 2000 bylo v květnu 

roku 2001 Ministerstvem životního prostředí vydáno kladné stanovisko o hodnocení vlivů na 

životní prostředí (EIA). V srpnu roku 2002 byly zahájeny práce na první etapě rekultivací. Do 

konce roku 2015 má dojít k vystoupání hladiny jezera na definitivní kótu, následně bude 

pokračováno v pracích na březích jezera. Všechna stávající řízení by bylo vhodné integrovat 

do jednoho řízení, které by probíhalo u obvodního báňského úřadu. Ten by v řízení o 

rekultivacích vystupoval jako speciální stavební úřad a vodoprávní úřad. Obvodní báňský 

úřad byl zvolen proto, že jsou mu známy všechny geologické a technické poměry 

povrchového dolu, staveb na povrchu. V práci jsou navrženy dvě fáze k provedení integrace 

roztříštěných řízení: První fází je novelizace stavebního zákona a zákona o státní báňské 

správě. Druhým krokem by bylo přijetí speciálního zákona o rekultivacích, který by v sobě 

zahrnoval prvky integrovaného řízení, řízení stavebního a řízení k ochraně životního 

prostředí, podle složkových zákonů práva životního prostředí. Výsledkem této legislativy, 

bude podstatně rychlejší postup při rekultivacích území povrchových dolů, na nichž se ještě 

v této době těží uhlí: V Karlovarském kraji jde o velkolom Jiří - Družba, v severních Čechách 

velkolom ČSA, velkolom Vršany (Šverma), Libouš a další. U těchto důlních děl se ukončení 

těžby předpokládá mezi lety 2020 až 2040. Úprava legislativy bude mít význam pro ostatní 

díla a doly povrchově těžených surovin v celé České republice. Zároveň úpravou právních 

předpisů týkajících se rekultivací dojde k výraznému zlepšení ochrany životního prostředí.


