
REKULTIVACE, REVITALIZACE A RESOCIALIZACE ANTROPOGENNĚ 

ZATÍŽENÉ KRAJINY JAKO NÁSTROJ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Jaroslava VRÁBLÍKOVÁ, Petr VRÁBLÍK, Eliška WILDOVÁ

Katedra přírodních věd, Fakulta životního prostředí, univerzita J. E. Purkyně v  Ústí nad 

Labem, Králova výšina 3132/7, 400 96, Ústí nad Labem

Abstrakt

Příspěvek se zabývá rekreačním potenciálem antropogenně zatížené krajiny severních Čech, 

jejíž nejpostiženější oblast zahrnuje okresy Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. 

Těžba uhlí zde přímo ovlivňuje 2 276 km2, ale díky dobré praxi je zde antropogenní krajina 

úspěšně začleňována do okolního prostředí. Kromě lesnických a zemědělských rekultivací 

jsou v této oblasti stále více rozšířené rekultivace hydrologické a ostatní, v rámci kterých 

vzniklo v této oblasti například jezero Milada a Most nebo mostecký hipodrom a autodrom. 

Díky rekreačně využívaným plochám dochází k resocializaci území, které bylo poškozeno 

těžbou. Rekultivace a revitalizace jsou důležitým nástrojem pro udržitelný rozvoj území, 

jelikož zohledňují ekologický, ekonomický i sociální potenciál krajiny.
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Úvod

Nejvíce antropogenně zatížená oblast v ČR se skládá z okresů Chomutov, Most, Teplice a 

Ústí nad Labem. Tato oblast je téměř 200 let významně ovlivňována intenzivní důlní a 

průmyslovou činností. Území zaujímá rozlohu 2 276 km2 a žije zde 486 tis. obyvatel. Oblast 

je typickým průmyslovým regionem, který byl koncem 80. let 20. století, díky povrchovému 

způsobu těžby hnědého uhlí a jeho spalování v elektrárnách součástí oblasti Černého 

trojúhelníku. Jelikož v této oblasti žije významný počet obyvatelstva, tak je snaha území 

začlenit do okolní krajiny formou revitalizačních procesů a zajistit tak trvale udržitelný vývoj 

krajiny a společnosti. 

Materiály a metody

Těžba uhlí

Zásoby hnědého uhlí v modelové oblasti, které se zhruba od r. 1850 těží průmyslovým 

způsobem, podmínily v regionu růst výroby elektřiny, chemického průmyslu a zpracování 

kovů. Povrchová těžba hnědého uhlí od svého počátku až po dnešní dny zasáhla plochu cca 

250 km2 a kulminovala v 80. letech objemem skoro 70 mil. t/rok (obr. 1).



Obr. 1: Historický vývoj těžby hnědého uhlí v ČR od roku 1880. Vlastní zpracování z [1]

V roce 2016 dosáhla těžba v Mostecké pánvi 31,02 milionů tun a tuto produkci území pod 

Krušnými horami zajišťují následující povrchové lomy:

 lom Československé armády (ČSA) - Severní energetická a.s.,

 lom Vršany - Šverma - Vršanská uhelná a.s.,

 lom Libouš - Severočeské doly a.s. - Doly Nástup Tušimice,

 lom Bílina - Severočeské doly a.s. - Doly Bílina. 

Dle současných záměrů, při obdobném ročním objemu těžby a při dodržení stávajících limitů 

na lomu ČSA by těžba v Severočeském hnědouhelném revíru (SHR) měla skončit v období 

2050-2055. A to dotěžením uhelných zásob lomu Vršany v dobývacím prostoru Slatinice a 

lomu Bílina, o jehož pokračování za původně stanovené limity rozhodla vláda v říjnu 2015 

usnesením vlády č. 827 [2]. Koncentrace výrobních aktivit vede k enormní emisní i imisní 

zátěži krajiny regionu a podílí se na nízkém komparačním hodnocení faktoru environmentální 

kvality území v rámci ČR.

Obnova krajiny v modelovém území

Rekultivaci krajiny je třeba chápat jako řízený proces obnovy krajiny postižené těžbou 

případně i jinou lidskou činností. Jejím cílem je obnovení přirozené rovnováhy krajiny. 

Zahrnuje práce technického charakteru (terénní úpravy, stabilizační opatření, hydrotechnická 

opatření apod.), ale i biologického charakteru (tvorba agroekosystémů, zemědělské využití, 



lesní výsadba, pěstební péče apod.). Je nutné dále podpořit revitalizací, tj. funkční zapojení do 

krajiny, respektive takovou konečnou úpravu devastovaného území, která zajistí vytvoření 

estetického krajinného fenoménu, obnovení přirozených funkcí ekosystému a zároveň umožní 

plné využití území v souladu s územním plánem [3]. Kvalitně provedená rekultivace má být 

ekologicky vyvážená, zdravotně a hygienicky nezávadná, efektivně i potenciálně produktivní, 

esteticky a rekreačně působivá. Má směřovat k vytváření pestré krajinné struktury, vhodného 

zastoupení zemědělských, lesních vodohospodářských a rekreačních ploch. Největší podíl 

v rámci ukončených rekultivací do roku 2015 představuje lesnická rekultivace 6426,39 ha (46 

%). Další v pořadí jsou zemědělské rekultivace 4064,88 ha (29 %), při kterých je ale složitý 

proces zúrodňování půdy. Rozloha ostatních rekultivací se stále zvětšuje (2536,3 – 18 %), 

jelikož vzniklé plochy se velice dobře přizpůsobují společnosti a jejich resocializace je rychlá. 

Do budoucna se proto počítá s podstatným rozšířením ostatních ploch. Nejmenší podíl zatím 

představují hydrologické rekultivace (984,56 ha – 7 %), které se budou postupně rozšiřovat 

především zaplavováním zbytkových jam povrchových lomů. Vodohospodářské formy 

rekultivace nedosahují výraznějšího zastoupení, jelikož je těžba uhlí stále aktuální na většině 

území pánve a v rámci rekultivací výsypek nebývá tento typ plošněji využíván. S 

ukončováním povrchové těžby uhlí se však bude jejich podíl, díky možnostem využití 

zbytkových lomů, zvyšovat. 

Nejperspektivnější jsou rekultivace řazené do kategorie ostatní. To vyplývá především 

z faktu, že zájmová oblast je významně urbanizována a rekultivaci v okolí sídel je nutné řešit 

účelnou tvorbou příměstského a volnočasově atraktivního životního prostředí.

Ostatní rekultivace

Ostatní rekultivace jsou členěny dle účelu, pro který byly projektovány (obr. 2). Jedná se 

např. o formy:

Ostatní veřejná zeleň: zeleň ve sportovních a rekreačních zónách, podle vodních toků a 

vodních nádrží, remízků, sukcesních ploch a podél cest a komunikací. 

Ostatní komunikace: místní a účelové komunikace, parkovací plochy. 

Rekreační a sportovní plochy: hřiště a stadiony, jízdárny, dostihové dráhy, střelnice. 

Rekreační a ubytovací plochy: kempy, tábořiště. 

Kulturní a osvětové plochy: zoologická zahrada.

Pro podnikatelské aktivity: pro komerční využití.

Mezi ostatní způsoby rekultivace řadíme plochy, které nemají sloužit prioritně k 

hospodářskému účelu, ale slouží ke zvýšení biodiverzity krajiny a posílení systému 

ekologické stability (např.: mokřady, remízky, biokoridory autochtonních dřevin s vyšším 

podílem křovin, výsušné teplomilné louky, skaliska, slaniska a další). Při velkoplošné 

rekultivaci devastovaných území nehrají plošně podstatnou úlohu, ale v případě rekultivace 

malých bodových lokalit (např. malých těžeben nerostných surovin) mohou tvořit přímo 

takový významný přírodní a krajinný prvek. Dalšími rekultivacemi zařazovanými mezi 

ostatní způsoby rekultivace je budování sportovišť a závodišť na rekultivovaných plochách. 



Příkladem mohou být automobilový závodní okruh na výsypce bývalého lomu Vrbenský u 

Mostu nebo Hipodrom a golfové hřiště na Velebudické výsypce v Mostě. Výhodou těchto 

staveb je, že pro jejich zřízení nemusí být zabírána další půda, protože k prvotní devastaci 

původně zemědělské nebo lesní půdy došlo již v minulosti a forma rekreačních aktivit na 

daných pozemcích jen umožní tyto devastované pozemky opět zapojit do užívání. Jako další 

příklad „ostatní“ rekultivace uvádíme příměstský park na vnitřní převýšené výsypce bývalého 

lomu Hrabák v jižní části města Mostu [4]

Obr. 2: Členění ostatních rekultivací [4]

Výsledky

Celková strategie rekultivační obnovy podkrušnohorské krajiny dlouhodobě vychází 

z reálných možností v této oblasti vytvořit podmínky pro to, aby se v post-těžebním období 

stala krajina hodnotnou rekreační oblastí, vybavenou nejen volnočasově, ale i nerušícími a 

ekologicky únosnými výrobními kapacitami. Pokud bude dodržena koncepce udržitelného 

vývoje v rámci rekultivací tím, že budou brány v potaz všechny jeho pilíře, bude nově vzniklá 

krajina připravena i na možné následky globálního oteplování. Dostatek vody a lesů vytvoří 

vhodné podmínky pro bydlení, rekreaci a regionálního zemědělství. Důležitým termínem, 

který propojuje ekologické zájmy antropogenně zatížené krajiny s ekonomickými a sociálními 

aspekty je tzv. resocializace krajiny [5], jejíž hlavním cílem je návrat člověka do 

rekultivované a revitalizované krajiny. 

Uhelné safari

Jedním z úspěšných projektů, který dnes organizují organizace Vršanská uhelná a Severní 

energetická je tzv. Uhelné safari. Jedná se o exkurze do těžebních lokalit (do lomů) za plného 

provozu a na rekultivace pod názvem, jež funguje už od roku 2009. Veřejnosti tak umožňuje 

zblízka se seznámit s technologií těžby hnědého uhlí, ale i obnovou krajiny po těžbě (obr. 3). 

Za dobu trvání projektu se s touto činností seznámilo 20 000 návštěvníků z celé ČR i ze 

zahraniční Komentované exkurze jsou rozděleny do tří tras, kde mohou návštěvníci vidět 



například hipodrom Most, vyhlídkové terasy lomu ČSA a Vršany, těžbu skrývky rýpadly, či 

ukázku budoucího jezera Most [6].

Obr. 3: Uhelné safari, Trasa 1[6].

Jezero Milada

Dne 15. 6. 2001 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Chabařovice - budoucího 

jezera Milada, jako rozsáhlé hydrické rekultivace zajišťované státním podnikem Palivový 

kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností. Ačkoliv se jedná o 

rekultivaci hydrickou, hlavním účelem vzniklého jezera je rekreace. Napouštění bylo 

zahájeno bývalým požárním vodovodem z nádrže Kateřina. Hlavním zdrojem přívodu vody z 

nádrže Kateřina do jezera byl zrekonstruovaný Zalužanský potok protékající přes 

Zalužanskou nádrž a dále přes napouštěcí koryto k jezeru. Dne  8. 8. 2010 bylo ukončeno 

napouštění Jezera Chabařovice dosažením plánované provozní hladiny na kótu 145,7 m n. m. 

(Tab. 1).

Tab. 1: Parametry jezera Milada k 8. 8. 2010 [7]

Parametry jezera Milada

Nadmořská výška 145,7 m n. m.

Rozloha 252,2 ha

Objem 34 854 000 m3

Průměrná hloubka 15,5 m

Maximální hloubka 24,7 m

Obvod pobřežní linie 9 011 m

Maximální šířka v podélném směru 3 224 m

Maximální šířka v příčném směru 1 311 m



V roce 2006 zde byla založena cyklostezka č. 3009 a na podzim roku 2013 zde byla otevřena 

Naučná stezka jezero Milada, která seznamuje návštěvníka s historií těžby uhlí na 

Chabařovicku, která měla velmi podstatný dopad nejen na vzhled této podkrušnohorské 

krajiny, ale především na životy mnoha místních obyvatel [7].

Celkové revitalizační a rekultivační práce jsou realizovány na ploše 1457 ha. Východní, 

západní a severní část svahů přiléhající k jezeru je zalesněna a bude umožňovat i rozptýlenou 

rekreaci. Jižní část území bude plnit především ekologickou funkci. K roku 2012 byly 

rozpracované rekultivační akce na ploše 947 ha (470 ha lesnická, 257 ha hydrická, 162 ha 

ostatní, 58 ha zemědělská rekultivace [7] 

Podkrušnohorské technické muzeum

V roce 2003 vzniklo na bývalém hlubiném dole Julius III v Mostě-Kopistech 

Podkrušnohorské technické muzeum, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii 

dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Specifickým 

cílem je vytvoření zóny průmyslových a technických památek podkrušnohorského regionu, 

zaměřených konkrétně na obory hlubinného a povrchového dobývání v hnědouhelných 

pánvích severozápadních Čech, úprava a jiné využití uhlí, nebo chemický průmysl. Expozice 

se zabývají zvyky a tradicemi, jež byly spojené s hornickým životem a obnovou krajiny 

narušené důlní činností. Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. vzniklo díky podpoře 

Hospodářské a sociální rady Mostecka [8].

Mostecký hipodrom a autodrom

Autodrom Most byl budován od roku 1978 do roku 1983 na území výsypky bývalého 

povrchového dolu Vrbenský. Dráha autodromu je dlouhá 4 219 m a slouží nejen závodům 

automobilů, trucků, motocyklů, ale i ke zkušebním jízdám vyvíjených vozů, cvičení řidičů 

hasičských, sanitních a policejních vozů, dále ke cvičení řidičů v krizových situací apod.

Hipodrom Most je dostihové závodiště na jižním okraji města Mostu, které provozuje 

stejnojmenná akciová společnost. Dostihový areál vznikl v roce 1996 rekultivací Velebudické 

výsypky. Velebudická výsypka patří mezi největší výsypky v bývalém Severočeském 

hnědouhelném revíru, byla vytvářena z nadložních zemin závodu Jan Šverma na celkové 

výměře cca 790 ha. Dostihové závody zde probíhají od dubna do října. Od července 2008 je 

zde 3370 m dlouhá dráha pro in-line bruslení, která byla vybudována po obvodu dostihové 

trati [9].

Plánované rekultivace určené k rekreaci

Významný rekreační potenciál budou mít v Mostecké pánvi především jezera vzniklá po 

zatopení zbytkových jam lomů. V nejbližší době bude zpřístupněno veřejnosti jezero Most, 

které vzniklo zatopením lomu Ležáky a jehož napouštění bylo ukončeno v roce 2014. 

Zatopená plocha zabírá přibližně 310 ha (tab. 2)
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Tab. 2: Parametry jezera Most

Parametry jezera Most

Rozloha 309,4 ha

Objem 70,5 mil. m3

Délka břehové linie 9 380 m

Maximální hloubka 75,0 m

Tabulka 3 znázorňuje další plánovaná antropogenní jezera, jež vzniknou po úplném ukončení 

těžby v Mostecké pánvi. Největší vodní plocha vznikne po zatopení lomu ČSA a jeho plocha 

bude 1 259 ha

Tab. 3: Plánované hydrické rekultivace v Podkrušnohoří [10]

Diskuze

Plánované ukončení těžby v SHR v roce 2055 je důležitým mezníkem, před kterým bychom 

měly definovat, jakým způsobem se bude krajina v modelové oblasti vyvíjet s přihlédnutím na 

princip trvale udržitelného rozvoje [11], který zohledňuje ekologické, ekonomické a sociální 

aspekty vývoje společnosti a krajiny. Důležitým pojmem v rámci rekultivací antropogenně 

postiženého území je jeho resocializace [4], která zohledňuje člověka jako důležitý prvek při 

navrácení post-těžební krajiny do okolního prostředí. Rekultivace ta účelem rekreace mají 

poštovní vliv zejména na ekonomiku oblasti, jelikož podporuje turistických ruch v ne příliš 

atraktivním prostředí. Příspěvek je zaměřen zejména na potenciál hydrických rekultivací, 

jakožto prostředí pro volnočasové aktivity. Zároveň se zabývá rekreačním využitím vzniklých 

výsypek během těžby, například jako prostředí pro dostihy, či závody aut. Ale nejen 

rekultivované plochy mohou být rekreačně využívány. Tzv. Uhelné safari umožňuje 

návštěvníkům nahlédnout do těžebních lokalit za plného provozu. Krajina poškozená těžbou

má díky procesu rekultivace, revitalizace a resocializace udržitelnou budoucnost.

Lom Rozloha 

[ha]

Obejm 

[mil.m3]

Maximální 

hloubka [m]

Doba 

napouštění

Chabařovice (jezero Milada) 252 35 25 2001–2010

Bílina 970 698 170 2055–2075

ČSA 1259 760 130 2020–2050

Hrabák 310 25 20 2036–2045

Vršany 264 61 40 2060–2066

Most-Ležáky (jezero Most) 316 72 70 2008–2014

Libouš 640 110 52 2030–2034

Vrbenský (jezero Matylda) 38,7 7 4 1992–1995



Závěr

Rekultivace zaměřené na rekreaci jsou nezbytným procesem, který napomáhá antropogenně 

postiženou krajinu zpřístupnit znovu člověku. Modelová oblast Podkrušnohoří se díky dobré 

rekultivační praxi řídí nejen ekologickými potřebami krajiny zničené těžbou hnědého uhlí, ale 

i nároky společnosti na rekreaci. Díky tomu zde pomalu vzniká jezerní krajina, která bude 

sloužit nejen jako útočiště pro živočichy a stanoviště pro rostliny, ale i jako prostor pro volný 

čas okolních obyvatel. Inspirací pro hydrické rekultivace na Mostecku může být jezerní 

krajina Horních Lužič v Německém Sasku, která také vznikla zatopením povrchových lomů.
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