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Seznam zkratek 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČGS  Česká geologická služba 

EIA  Environmental Impact Assessment – hodnocení vlivu na životní prostředí 

PGE  Polska Grupa Energetyczna 

SPSaR  souhrnný plán sanace a rekultivace 

SHP  Severočeská hnědouhelná pánev 

VEP  vedlejší energetické produkty 

VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka 

ŽP   životní prostředí 
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2. Cíle  

Tento posudek je zpracován na základě poptávky Frank Bold Society. Předmětem 

objednávky je posouzení dokumentace EIA týkající se pokračování těžby hnědého uhlí 

v polském lomu Turów z hlediska minimalizace negativního působení těžby na životní 

prostředí v době těžební aktivity i po následné rekultivaci. Zhodnocena je úroveň 

zpracování přírodo-ochranářských a rekultivačních témat. Je provedeno srovnání 

s obvyklými způsoby obnovy posttěžebních krajin v České republice, a to jak po 

legislativní, plánovací i realizační stránce. V neposlední řadě jsou vypracována konkrétní 

doporučení pro další postup k docílení efektivní rekultivace suchozemských ekosystémů, 

ale také vodního prostředí (především systém povrchových vodních prvků včetně 

zatápění zbytkové jámy) přímo pro lokalitu Turów. Součástí je také prezentace zajímavých 

příkladů z rekultivační praxe v ČR, Německu, ale i jiných bývalých těžebních lokalit 

v Polsku, které by šlo při plánování konkrétní podoby rekultivace využít jako 

ověřenou inspiraci.  

Snahou tohoto posudku není hodnotit těžbu jako takovou. Není cílem stavit se proti 

dalšímu postupu lomu ani řešit socio-ekonomické souvislosti s případným brzkým 

ukončením těžby, nýbrž navrhnout po vzoru českých postupů nejvhodnější strategii pro 

co nejšetrnější dobývání z hlediska ochrany životního prostředí - krajiny a přírody, a 

především přispět ideami k nejrychlejší a kvalitní nápravě škod nejen na české straně, ale 

pokud možno i na straně polské, neboť přírodní zákony a vztahy nectí administrativní 

hranice státu a škody i přínosy hmatatelné v Polsku se mohou dříve nebo později projevit 

i u nás. 
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3. Postup těžby a způsob rekultivace 

Tento posudek je souborem komentářů a doporučení k uvažované sanaci a rekultivaci 

povrchového hnědouhelného dolu Turów, kde je posuzována zejména Zpráva o vlivu na 

životní prostředí – Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów z roku 2019 (dále 

bude uváděno jen jako zpráva EIA). Předmětem zprávy EIA je záměr pokračování těžby 

hnědouhelného ložiska Turów do roku 2044 (dále jen záměr). Pro zhodnocení 

plánovaných činností uvádíme pár souvislostí z nedávné minulosti (zejm. z původní 

krajiny, provedených rekultivací), na základě kterých lze usuzovat na vztah těžební 

organizace ke způsobům provádění rekultivace. 

 

3.1 Historická podoba 

Těžba hnědého uhlí v oblasti Hirschfelde a Bogatynia (Reichenau), tj. v Žitavské pánvi, 

probíhá již od 18. století v podobě hlubinného dobývání ve stovkách malých hlubinných 

dolů . Od začátku 20. století existovala po obou stranách Lužické Nisy lom a elektrárna 

Herkules. Po druhé světové válce se důl „Graniczna“ a poté „Turów“ stal majetkem 

polského státu. Hnědouhelný lom Turów je provozován nepřetržitě od roku 1947, 

zpočátku pro potřeby Elektrárny Hirschfelde na německé straně, a od roku 1956 pro nově 

zřízenou Elektrárnu Turów. Do dnešního dne byla na polské straně vytěžena asi miliarda 

tun uhlí.  Původní krajina byla postupně zcela přeměněna, zmizela některá sídla (např. 

Rybarzowice, Biedrzychowice, Gościszów, Pasternik, obr. 1), kvůli těžbě přišla přilehlá 

lázeňská obec Opolno Zdrój historicky o terapeutické minerální vody a v současnosti hrozí 

bourání budov včetně památkově chráněných a přiblížení lomu do těsné blízkosti města 

Bogatynia (obr. 2). Jistě musela být odebrána půda ze zemědělského půdního fondu a 

pozemků určených k plnění funkcí lesa, neboť původní krajina byla leso-zemědělská. 

Nemáme však informaci o tom, jak bylo s úrodnou půdou nakládáno1. Narušen je 

především systém podzemních vod, ale také režim a kvalita povrchových toků v širším 

okolí, tedy včetně českých. 

Obr. 1. Ještě nepříliš narušená krajina v místě dnešního lomu v první čtvrtině 20. století – obec 

Rybářovice vlevo a Opolno Zdrój vpravo, (zdroj: https://polska-org.pl a Daniel Seidel) 

 
1 Zpráva EIA v kap. 2.3.2 také pouze konstatuje, že před těžbou bude ornice odstraněna 

https://polska-org.pl/
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Obr. 2. Pohled do lomu Turów a města Bogatynia (www.turow2044.pl). 

 

 

3.2 Současný stav dle dokumentace EIA a vlastní pochůzky 

V oblasti, kde má těžba pokračovat, se dle zprávy EIA vyskytují následující typy půd: 

podzolové a kryptopodzolové, hnědé, hnědé kyselé a vyluhované a fluvisoly. Průměrné 

roční úhrny srážek v oblasti Žitavsko-zhořelecké nížiny činí 616 – 740 mm. Původní reliéf 

zemského povrchu se v důsledku mnohaleté těžby hnědého uhlí výrazně proměnil. V 

současné době zabírá povrchový důl Turów významnou část Turošovské kotliny. Jeho 

rozloha činí více než 26,4 km2 a stále se rozšiřuje jižním a jihovýchodním směrem. Hloubka 

jámy přesáhla 210 m, dno se nachází cca 10 m pod hladinou moře. Na severovýchodní 

straně sousedí s porubem rekultivovaná vnější výsypka o rozloze větší, než 22 km2 a výšce 

460 m. n. m. (zpráva EIA, kap. 4.4.). 

V oblasti Žitavské pánve byla dle zprávy EIA provedena inventarizace přírodních stanovišť 

a rostlin, hub a živočichů. Bylo zaznamenáno2 5 typů přírodních stanovišť, z čehož největší 

prostor (157 ha) zaujímaly extenzivně využívané louky, 86 ha dubohabřin, několik ha 

lužních lesů různých lesů a 1 segment acidofilní bučiny, 7 chráněných druhů cévnatých 

rostlin, 2 částečně chráněné druhy mechorostů a 2 hub, 9 lišejníků, 15 druhů vážek, 3 

druhy čmeláků, 1 slimáka, 4 druhy brouků, 9 druhů ryb (Nisa i Miedzianka jsou chudé), 11 

obojživelníků a 5 plazů, 24 ptačích druhů a 12 druhů netopýrů. V předpolí lomu (místo 

 
2 Stupeň ochrany odpovídá polské legislativě 
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záměru) byl potvrzen pouze brouk střevlík zrnitý (Carabus granulatus), u nás nevyžadující 

ochranu. Dále by mohly být dotčeni dva motýlí druhy, které jsou dle červeného seznamu 

(Farkač et al. 2016) zranitelné, dle zákona o ochraně přírody a krajiny jako silně ohrožené 

a v evropské směrnici o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin, vedeny jako významné druhy: modrásek očkovaný a bahenní 

(Phengaris teleius a P. nausithous). Zrovna pro tyto motýly je v předpolí českých lomů, 

např. lomu Bílina, zajišťován speciální management luk pro udržení jejich populací. 

V předpolí byly zaznamenány také mechy lazovec čistý (Pseudocleropodium purum), který 

není v ČR uveden ani v Červeném seznamu, a dvouhrotec chvostnatý (Dicranium 

scoparium), který také nepatří k ohroženým. 

Domníváme, že se nejednalo o příliš podrobné průzkumy přímo zaměřené na efekt těžby 

lomu Turów a především slabinou je, že do monitoringu nebylo začleněno samotné 

posttěžební území. Zde lze totiž po zkušenosti z jiných hnědouhelných lomů v nedaleké 

německé části Lužické pánve a v Severočeské hnědouhelné pánvi předpokládat, že vnitřní 

výsypka i relativně čerstvý povrch v těžební jámě představuje naprosto unikátní území, co 

se výskytu vzácných druhů týče. A to zejména z řad ptáků a bezobratlých, kterým výsypky 

a lomy nahrazují jejich původní biotopy písčin, xerotermních trávníků, úhorů atd., které 

ze současné intenzivně využívané krajiny mizí (Hendrychová 2009, Prach et al. 2011, Šálek 

2012, Tropek et al. 2012, Hendrychová a Bogusch 2016, Moradi et al. 2018 atd.). Tyto 

taxony monitoring vůbec nejmenuje a mohla by je ohrozit ne samotná těžba, nýbrž 

nevhodná následná rekultivace.  

Navíc není jednoznačné, o jakých kategoriích ochrany se v provedeném průzkumu hovoří. 

Předpokládáme, že jsou jmenovány jen druhy chráněné polským zákonem o ochraně 

přírody (z 16.5. 2004),  které jsou jmenované ve vyhlášce ze dne 9.7.2004 o ochraně volně 

rostoucích rostlin a vyhlášce z 21.8.1997 o ochraně živočichů, nicméně mnoho dalších 

druhů může mít i větší význam (např. v ČR jsou uvedeny další cenné druhy např. 

v Červených seznamech, které lépe odpovídají současné situaci ve srovnání s méně často 

se aktualizující legislativou, obdobně druhy významné z hlediska systému NATURA 2000). 
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Obr. 3. Současný stav předpolí lomu Turów od obce Jasna Góra, vlevo dole viditelná věž 

kostela v Opolno Zdrój. Zřejmé jsou jak zarůstající louky v předpolí, tak spontánní 

sukcese na svazích lomu, kde se jistě nachází neběžné druhy živočichů. 

Jak už bylo řečeno výše, po zahájení povrchové těžby byl nadložní materiál transportován 

na vnější výsypku, která dnes dosahuje od obce Zatonie, Wyszków až k českým hranicím, 

resp. Višňové a Kunraticím u Frýdlantu. Současný stav lze shrnout do konstatování, že 

vnější výsypka představuje nový prvek v krajině, nicméně do ní vhodně zapadá, neboť 

tvarově představuje téměř přirozený útvar podobající se zvlněné krajině či vrchům 

Lužických hor. Celá výsypka byla určena k založení nového lesa značné rozlohy. Po obvodu 

tělesa výsypky se nachází již zapojené lesnické rekultivace, v horních partiích se pak 

nachází nové lesní výsadby, případně nedávno nasypaný skrývkový materiál, který byl 

také osázen. Vnější plášť ozelenění viditelný od silnice (samotná výsypka ještě není 

zpřístupněna) je porost s dominantními topoly a břízou (nenáročné a vcelku rychle 

rostoucí pionýrské druhy) a pouze malou příměsí dřevin pozdějších sukcesních stádií (v ČR 

označované jako cílové dřeviny) jako jsou javory, duby, habry, lípy, jasany, případně 

borovice, méně smrk či modřín. Porost je relativně dobře vertikálně strukturovaný ve 

srovnání s hospodářskými monokulturami. Nicméně pro druhy otevřené krajiny je to 

biotop neprostupný a bylo by vhodné ponechávat v rámci takto rozlehlých lesních celků i 

drobná bezlesí či řidší háje. Dle ortofotomap je zřetelný hustý odvodňovací systém 

s usazovacími a retenčními nádržemi, ale také místa, kde se vegetaci příliš nedaří (obr. 5 

a 6) – pravděpodobně je zde na povrchu výsypky větší příměs písčitého nebo uhelného 

materiálu, což blokuje sukcesi (vývoj) vegetace k zapojenému travo-bylinnému 

společenstvu. Místy jsou lehce postřehnutelné erozí narušované svahy. Ale ani drobná 

eroze, ani místy holý substrát není problém. Naopak. Místa s holým substrátem a 

rozvolněnějšími lesy či rozptýlenými dřevinami jsou obvykle ta nejbohatší stanoviště. 

Alespoň na českých výsypkách představuje tato kombinace z ekologicko-ochranářského 

hlediska nejlepší lokality a útočiště pro ohrožené druhy. Zapojená vegetace na druhou 

stranu zadržuje srážky, zvyšuje pórovitost půdy, a tudíž i infiltraci a v místech, kde se 
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v blízkosti výsypky nachází obce, je tedy vhodnější cíleně tvořit a udržovat hustší travinný 

porost jako protierozní opatření, neboť důsledky eroze se negativně projevovaly v 

přilehlých obcích na české straně. Co se týče obsahu nerozpuštěných látek v českých 

příhraničních tocích (zejm. Višňová), byl zde dlouhodobě zaznamenáván řádově vyšší 

obsah než jak dovoluje norma, popisována je i zvýšená koncentrace některých kovů 

(Musilová 2011), stejně tak upozorňujeme v souvislosti s výsypkou lomu Turów a regulací 

tamních nádrží na možný výskyt extrémních hydrologických jevů na českých tocích 

(bleskové záplavy). Vzhledem k tomu, že se jedná o 10 let stará data a vegetace na výsypce 

může fungovat více protierozně, doporučujeme zopakovat zde monitoring. 

 

Obr. 4. Hnědouhelná elektrárna Turów, v pozadí vnější výsypka, v popředí se vine tok 

Miedzinianka, do které by po ukončení hydrické rekultivace měla odtékat voda z jezera. 
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Obr. 5. Vzrostlé lesní porosty při obvodu výsypky a zajímavé „leso-stepi“ a obnažený povrch i po 

letech vývoje uprostřed obrázku, které budou pravděpovodně zajímavé z přírodoochranářského 

pohledu (zdroj: mapy.cz, 2020) 

Obr. 6. Propojený systém odvodňovacích příkopů svádějící vodu do nádrží. Viditelná je dosadba 

stromků (malé stromky okolo vzrostlých dřevin) i efekt eroze, který podporuje řidší vegetaci 

(zdroj: mapy.cz, 2020) 
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Obr.7. Pohled přes lom Turów na Bogatyniu se zrekultivovanými okraji lomu a vzrostlými stromy 

oddělujícími město Bagatynia od aktivní části lomu. 

 

Obr. 8. Pohled do západní části Turów, nejstarších částí posttěžebního území. Vlevo od silnice 

mezi Seniawkou a Opolnem Zdrój, vpravo od obce Jasna Góra. 

 

Mladé březové porosty s příměsí vrb se nacházejí také při obvodu samotného lomu ze 

strany od elektrárny Turów (obr. 8). Většina i starých lomových stěn a industriálních 

pozemků již samovolně zarůstá převážně břízou. Aktivní část lomu zůstává více méně 

s obnaženým geologickým pokryvem, nicméně předpokládáme úspěšné samovolné 

zarůstání náletovými dřevinami a další vegetací a osidlování živočichy. 
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3.3 Predikce budoucího stavu 

V současnosti se dle dokumentace EIA předpokládá, že těžba bude probíhat 24 let 

v dobývacím prostoru o rozloze cca 3900 ha, s ročním objemem těžby 9 – 11,5 mil. tun 

uhlí v období do roku 2038 a sníženou intenzitou těžby 3,5 – 7 mil. tun ročně v závěru 

těžební činnosti. Těžbě uhlí bude předcházet skrývka hlušiny taktéž ve snižujícím roční 

objemu od 5,5 do cca 6,5 mil. m3. Jak sama zpráva EIA konstatuje v kap. 1.2, „těžba se zde 

plánovala již od doby doložení ložiska a koncesi je potřeba prodloužit z administrativních 

důvodů“. 

Skutečný konečný báňský stav se bude odvíjet od mnohých dalších faktorů, zejména do 

kdy bude povolena a/nebo realizována těžba, resp. do kdy bude spalování uhlí rentabilní. 

Rozsah těžby ve své maximální podobě ukazuje ve zprávě EIA obr. 9. Nedílnou součástí 

postupu těžby je likvidace celých ekosystémů, ale i části osídlení. Zde pravděpodobně 

zájem ochrany (využití) nerostu předčí ochranu životního prostředí, obydlí včetně 

památek a občanské vybavenosti.  

 

Obr. 9. Zákres postupu těžby lomu Turów směrem k (přes) obec Opolno Zdrój. (Zdroj: Zpráva 

EIA, 2019). 
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Obr. 10. Předpolí lomu Turów, kam směřuje další těžba. V pozadí Opolno-Zdrój, Jasna-Góra a 

české území s větrnými elektrárnami. Šrafou je přibližně vyznačena oblast největších krajinných 

změn během následující těžby. 

 

Ohledně budoucího stavu krajiny po ukončení těžby se mnoho konkrétního ze zprávy EIA  

nedozvídáme. Zpráva uvádí v kap. 2.3.5. následující: 

„Za fázi likvidace plánovaného záměru se považují opatření, která vedou k přípravě plochy 

k provedení závěrečné rekultivace. Předpokládá se, že po dokončení těchto aktivit bude 

důl Turów zatopen vodou na úroveň cca 225 m n.m. (vodní rekultivace) a u oblastí 

ležících nad touto úrovní bude prováděna rekultivace zejména zalesněním (je nutné si 

uvědomit, že tyto činnosti jsou mimo rozsah zkoumaného záměru).“ 

Zde by bylo žádané neřešit jen záměr postupu v těžbě (tedy nově zabrané území pro 

budoucí těžbu), ale komplexní sanaci a rekultivaci jako celek – tedy včetně těžbou již 

dotčeného území vnitřní výsypky. 

Dále je pak ve zprávě EIA přislibována budoucí rekultivace v následujícím textu: 

„Rekultivace probíhá na dole postupně a průběžně na všech místech, kde došlo k ukončení 

těžby. V rámci plánovaného záměru budou rekultivační práce vedeny v prostoru vnitřní 

výsypky. V souladu s dosavadními správními rozhodnutími je důl povinen, v termínu do 

pěti let od ukončení činnosti, která vedla ke zničení pozemků, provést jejich zalesnění. Důl 

průběžně zdokonaluje technologie rekultivace, neboť materiál výsypky se vyznačuje 

nepříznivými vlastnostmi a vyžaduje intenzivní kultivační zásahy. Při sázení stromů je 

nezbytné vysypávání dolíku hrabankou, popřípadě humusování celého povrchu. Během 
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pokračování těžby ložiska Turów budou i nadále vedeny rekultivační práce – v souladu s 

aktuálními právními předpisy, adekvátně ke správním rozhodnutím v této oblasti.“ … 

„V současnosti je skrývka ukládána výhradně uvnitř dolu. Nepředpokládá se, že pro 

ukládání skrývky budou využita další území mimo území plánovaného záměru, tedy nad 

horní hranou jámy po ukončení těžby….Varianta č. 2 předpokládá podepření svahu 

budoucí nádrže náspy o sklonu cca 1:8 bez změlčování dna dolu. Zemními pracemi bude 

dotčeno asi 44 % povrchu výsypky vytvořené během těžby ložiska. Opětovnou rekultivaci 

bude vyžadovat cca 260 hektarů nově vzniklé pahorkatiny. Značná část tohoto povrchu 

bude využita k výstavbě malé nádrže určené pro čištění vody z Lužické Nisy před jejím 

odvedením do hlavní nádrže. Hloubka jezera bude činit cca 230 m, objem cca 1 556,5 mil. 

m3 a rozloha hladiny cca 1 960 ha“. 

Výsledkem těžby bude tedy vznik jámy, která bude sanována a následně téměř celá 

zatopena, nevznikne mnoho nových suchozemským ekosystémů. Z výše uvedeného 

popisu ve zprávě EIA vyplývá, že obecný postup rekultivace je shodný jako v ČR, kdy po 

přípravných pracích následuje technická rekultivace (tvarování svahů, etáží a příjezdových 

komunikací, řešeno je odvodnění) a biologická rekultivace s cílem vylepšit vlastnosti půdy 

(hnojení, rekultivační osevní postup) či území ozelenit (výsadba stromů a keřů). Součástí 

je také pěstební péče. Z textu však není zřejmé, zda je za záměr tedy považována činnost 

v prostoru budoucí těžby, nebo i vnitřní výsypky pod hranou jámy. Z překladu je těžko 

odlišitelné, čím je označována budoucí nádrž, kvůli které budou podepřeny svahy – jak 

velká to bude sedimentační nádrž, ani kde má být umístěna (velké jezero i sedimentační 

nádrž je překládána jako nádrž). Opětovná rekultivace 260 ha pahorkatiny také není blíže 

specifikována, aby mohlo být posouzeno, jaká rekultivace by byla nejvhodnější. 

Těžba by měla zasáhnout i do subpopulací chráněných druhů živočichů. Zpráva 

z provedeného polského biomonitoringu uvádí, že: „Velký počet druhů a jejich výskytu činí 

ze zkoumaného území oblast bohatou a pestrou, pokud jde o rozmanitost herpetofauny, 

zvláště ve srovnání s jeho nevelkou hodnotou, pokud jde jiné skupiny živočichů.“ Toto 

konstatování se zdá být zkreslené, vezmeme-li za pravdivou informaci, že bylo 

pozorováno 24 druhů chráněných ptáků a 12 druhů nepotýrů, kteří by mohli předpolí, ale 

také těžbou již dotčené území obývat. Jedná se už tak o cenné území, které je 

pravděpodobněji ještě cennější, přičtou-li se druhy specificky vázané na raně sukcesní 

stadia vnitřní výsypky a stěn lomu, která nejspíš nebyla prozkoumávána nebo ve zprávě 

hodnocena. Doporučujeme proto rozšířit biologické průzkumy a soustředit se nejen na 

přírodní biotopy, ale také na ty antropogenně podmíněné.  

V českých lomech dobře funguje trvalý biologický dozor, který na ochranu přírody dohlíží, 

provádí pravidelně monitoring, záchranné transfery, management zajímavých biotopů 

v předpolí lomů, podílí se na tvorbě zvláštních drobných biotopů na již zrealizovaných 

rekultivačních etapách (ptačí budky, zídky pro plazy, tůňky pro obojživelníky, hromady 

s organickým materiálem, broukoviště pro xilofágní hmyz apod.). Zároveň mívají české 
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těžební společnosti právě díky podmínkám vzešlých z procesu EIA jisté povinnosti 

v podobě kompenzačních opatření, a to nejen na výsypkách, ale i v jejich okolí (např. 

naplňování plánu péče o přilehlou přírodní rezervaci nebo památku, seč bohatých luk 

v chráněné krajinné oblasti atd.). Nutno podotknout, že tato opatření (biologický dozor a 

tvorbu mikrobiotopů) nehradí české těžební společnosti z rekultivační rezervy, ale 

vlastních (provozních) zdrojů. Něco podobného možná funguje i v Polsku a je žádané, aby 

podrobné výstupy z biologických průzkumů, případně seznam a detaily prováděných 

kompenzačních přírodo-ochranářských zásahů během těžby (nad rámec klasické 

rekultivace) byly poskytnuty, a to již aktuální nebo plánované. Pokud biologický dozor není 

v polském hornictví zaveden, je právě proces EIA vhodnou příležitostí k zavedení 

povinnosti systematicky monitorovat území (také pro účely získání případné výjimky pro 

zasahování do populací chráněných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících 

živočichů. 

 

4. Posouzení dokumentace a srovnání s českou rekultivační 

legislativou a praxí  

Zásadní legislativu týkající se rekultivací v Polsku shrnuje Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ 

2021) následovně: Geologický a horní zákon ze dne 9. června 2011 stanoví pravidla a 

podmínky pro zahájení, provádění a ukončení činností souvisejících s těžbou ložisek. 

Povinnost rekultivace (§ 20 odst. 1 zákona) spočívá na podnikateli, který vytěžil nerosty, 

na které se vztahuje vlastnické právo k pozemku, a vedl ke ztrátě nebo omezení využitelné 

hodnoty pozemku. Rekultivaci provádí na vlastní náklady do pěti let od ukončení 

průmyslové činnosti v terénu. 

Zákon definuje rekultivaci půdy jako vylepšení nebo obnovu znehodnocené nebo 

zdevastované půdy na užitné a přírodní hodnoty prostřednictvím správné topografie, 

zlepšení fyzikálních a chemických vlastností, regulace vodních podmínek, obnovy půdy, 

zpevnění svahů a rekonstrukce nebo výstavby nezbytných komunikací (čl. 4 odst. 18). 

Zákon uvádí pouze směr, kterým je třeba se při rekultivaci půdy ubírat, ale nespecifikuje 

opatření vedoucí k těmto cílům. Provádění rekultivací posttěžebního území je v Polsku 

také upřesněno v čl. 126 odst. 2 Zákona o ochraně životního prostředí ze dne 27. dubna 

2001, který ukládá subjektu provádějícímu těžbu nerostných surovin nebo provádějícího 

tuto těžbu, povinnost postupně provádět sanaci post-těžebních oblastí a obnovit řádný 

stav přírodních prvků. Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že rekultivace půdy po těžbě 

není samostatnou činností prováděnou podnikatelem, ale přímo souvisí s jeho 

průmyslovou činností. Příslušná obec schvaluje detaily rekultivací (včetně cílů, doby 

realizace i uznání ukončené rekultivace), a toto konzultuje s báňským úřadem, krajským 

ředitelstvím „Státních polských lesů“, případně národního parku. Rekultivaci provádí 

těžební společnost na své náklady. Jedná se o absolutní povinnost, kterou nelze převést 
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na jiný subjekt. V žádosti o udělení koncese bývá upřesněn předpokládaný způsob 

likvidace těžebních zařízení (čl. 26 odst. 4) a způsob uzavření těžebního závodu. Těžební 

společnost má povinnost přijmout nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a 

rekultivovat půdu (čl. 129 odst. 1). Povinnost zpracovat rekultivační dokumentaci a její 

rozsah stanoví § 162 odst. 4 a 5 vyhlášky o provozu těžebních zařízení, vydané na základě 

§ 120 odst. 1 horního zákona. Rekultivační dokumentace má být zpracována v popisné a 

grafické podobě, má být uveden směr, rozsah, způsob a datum rekultivace (§162 odst. 5 

vyhlášky). Povinnost provádět rekultivaci je kontrolována (čl. 27 odst. 3 zákona).  

Povinnost sanovat degradovanou půdu mají těžební společnosti také na základě Zákona 

o ochraně zemědělské a lesní půdy (ze dne 3.2. 1995). Sankce za neprovedení rekultivací 

řeší výše jmenovaný zákon o ochraně zemědělské a lesní půdy, tak i horní zákon, resp. 

předpisy správního řádu a exekucí.  

Těžba hornin v povrchovém dole o plošné výměře větší než 25 ha se vždy považuje za 

činnost s nebezpečím významného vlivu na životní prostředí. Takto se také Důl Turów 

klasifikuje dle polských právních předpisů, předpisů eurounijních a úmluvy z Espoo 

pojednávající o hodnocení přeshraničního vlivu na životní prostředí. Znamená to, že před 

vydáním rozhodnutí o environmentálních podmínkách musí být definován rozsah zprávy 

o vlivu na životní prostředí, a to za účasti stran vystavených potenciálním negativním 

vlivům. Zprávu EIA, která byla v roce 2019 zpracována a projednávána i s českou stranou, 

hodnotí z rekultivačního hlediska tento posudek. 

 

4.1 Plán likvidace, sanace a rekultivace, legislativní souvislosti  

Dokumentace EIA řeší obdobná témata ve struktuře více méně odpovídající běžné české 

praxi dle Zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Překvapivě není 

nabízena žádná varianta, která by nepočítala s vytěžením uhelných zásob, tedy varianta 

nulová nebo alespoň kompromisní. Nedostatečně jsou popsány také vlivy těžby na 

životní prostředí, které lze očekávat na základě již dnes prokazatelných změn – např. 

ovlivnění kvality vod, a zejména způsoby jejich řešení. Zdá se, že PGE některé hodnoty 

záměrně neprezentuje nebo zanedbala hydrologický monitoring, který by měl vzhledem 

k délce již probíhající těžby být samozřejmý.  

Jak popisují odborníci na hydrogeologii (VÚV TGM a ČGS), je již dnes zřejmý vliv na 

snižování hladiny podzemních vod i terénu, kde je těžba kauzálním faktorem. Obdobné 

výsledky pozorování přináší z německé strany i Krupp (2020) – pokles až 100 m, který 

očekává intenzivnější poklesy s postupující těžbou. Sice PGE podle VÚV TGM v minulosti 

provedla mnohá opatření ke zmírnění ovlivnění podzemních vod, v současnosti se 

dokončuje protiinfiltrační stěna, ale vzhledem k umístění a délce a také náročnosti řešení, 

je zřejmé, že nebude plně funkční (VÚV TGM). Navíc není dostatečně hluboká, aby 

zabránila podtékání podzemní vod z nejhlubšího kolektoru podzemních vod (VÚV TGM      
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2021). Poklesy hladin podzemních vod bývají spjaty s deformacemi terénu a následným 

zaplavením těchto depresí srážkovou vodou, narušením budov, ale také vláhovému 

deficitu lesních porostů, které mohou využívat hlubších zásob vody (dotací zespoda), 

avšak při snížení hladiny spodní vody se po dešti infiltrované vody rychleji pohybují do pro 

kořeny nedostupné hloubky. 

Dalším zásadním nedostatkem představené dokumentace EIA z pohledu českých zájmů a 

běžných postupů je chybějící podrobný plán rekultivace. Jednoznačně doporučujeme co 

nejdříve zpracovat souhrnný plán sanace a rekultivace (SPSaR), pokud už neexistuje. 

Nemusí se jednat o striktně závazný dokument. I v českém prostředí se SPSaR průběžně 

aktualizuje (změní-li se rozloha dobývacího prostoru, metody obnovy krajiny – např. větší 

začlenění ekologické obnovy). Plány se mohou změnit i při výraznějších změnách cen za 

sanační a rekultivační práce (ke kterým nyní může dojít v souvislosti s COVID-19 

opatřeními). Aktualizace plánů obsahuje i inflaci. 

Jediným mapovým dokladem budoucí rekultivace, který se nám podařilo sehnat je ten na 

obr. 11, dohledatelný na internetu. U tohoto obrázku nicméně západní břehy 

neodpovídají současnému stavu terénu v úrovni 225 m n.m. Jezero by ve skutečnosti bylo 

o něco větší, pokud není v plánu dosypat terén vnitřní výsypkou. Obrázek je velmi 

jednoduchý, chybí znázornění vtoku a výtoku vody jezera, sedimentační nádrž, 

komunikační propojení, rozfázování rekultivace na etapy, rozlišení na již hotové a 

plánované rekultivace atd. Součástí zprávy EIA není ale ani takto jednoduchá ilustrativní 

mapka. K rekultivaci je ale popisováno, že 

PGE průběžně zdokonaluje technologie 

rekultivací a provádí je v souladu se 

zákonem na všech plochách, kde těžba 

ustala, a to do pěti let (kap. 2.3.4). 

Obr. 11. Vizualizace budoucího jezera 

Turów (zdroj neznámý). 

 

Podle polských právních předpisů (horní 

zákon) je ten, kdo způsobil škodu (často i vlastník pozemku) zodpovědný za nápravu škod. 

To je stejné jako v ČR. Není ale zcela jasné, kdy bude rekultivace lomu Turów provedena 

a jak bude kompenzováno setrvalé negativní působení posttěžebních nesanovaných 

lokalit na životní prostředí, jestliže nebude rekultivace a předání provedeno do pěti let 

od ukončení těžby, tak jak nařizuje zákon. Neočekáváme, že by se těžební společnost 

rekultivaci záměrně vyhýbala – Polsko má legislativně dané přísné nástroje na vymáhání 

„dluhu rekultivace“, a to až exekucí ze strany dotčené obce nebo regionálního správce 

lesů. Ale na jakém území se do oněch pěti let má rekultivace provést? V celém dobývacím 

prostoru (tj. po roce 2044), na dílčích plochách průběžně? S harmonogramem 
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rekultivačních prací PGE neseznamuje a mělo by být doplněno a dohlédnuto, že veškeré 

plochy budou, pokud možno, zrekultivovány již před ukončením těžby (netýká se to 

samozřejmě oblasti pod budoucí hladinou). Vzhledem k předpokládané době napouštění, 

která by se mohla i protáhnout (viz dále), je ale opoždění finalizace sanace a rekultivace 

více než jednoznačné a do zprávy EIA by mělo být doplněno, jak bude dlouhodobější než 

pěti letá rekultivace řešena (pravděpodobně by měly přijít nějaké sankce za nedodržení 

termínu, které by se např. mohly využít na intenzivnější ochranu přírody nad rámec prací 

hrazených z rekultivační rezervy). 

V ČR tlačí těžební organizace do co nejvčasnější rekultivace kromě nákladů spojených 

s pronájmem pozemků zejména poplatky za dočasné odnětí původních zemědělských 

pozemků ze zemědělského půdního fondu a lesů z pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Nakládání s ornou půdou je v ČR citlivé téma a při dobývání nerostných surovin je 

prováděna selektivní skrývka, kdy se odděleně snímají horní humusové horizonty půdy – 

ornice a další zúrodnitelné a při rekultivaci využitelné zeminy (spraše, sprašové hlíny, 

rašelina, slíny, bentonity apod.). Zejména ornice je ukládána na deponie, aby mohla být 

využita pro následnou, zejména zemědělskou, rekultivaci. Ve zprávě EIA se ale o nakládání 

s ornicí nedočítáme. Obdobně také v Polsku platí zákon o ochraně zemědělských a lesních 

půd z roku 1995, který určuje: roční poplatek za využití půdy vyloučené z produkce pro 

nezemědělské nebo nelesní využití v případě trvalého vyloučení na 10 let, a v případě 

trvalého vyloučení po dobu tohoto vyloučení, ne však déle než 20 let poté, co byla půda 

vyloučena z produkce (čl. 4, odst. 13). Zákon se zmiňuje také o ztrátách nebo snížení 

hodnoty užívané půdy (snížení produkční kapacity půdy). Na základě toho lze usuzovat, 

že také PGE za odnětí půdy platí a zájmem by měla být co nejrychlejší rekultivace 

(navrácení půdy). Nicméně ze zprávy EIA není zřejmé, jak je to s odvody, pokud by bylo 

téměř celé území rekultivováno hydricky, zda byly půdy vyjmuty jen dočasně nebo trvale.  

K samotné rekultivaci protokol o přeshraničních konzultacích v podobě expertního 

jednání s Českou republikou ve věci vydání rozhodnutí o environmentálních podmínkách 

pro záměr „Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów” sděluje pouze, že: 

„rekultivace území proběhne následně (po těžbě) v rámci zvláštních polských předpisů, 

neboť dle těchto předpisů se jedná o samostatné správní řízení“.  

Tím pádem nejsou rekultivace ve zprávě EIA podrobně rozebírány, což je zásadní rozdíl 

oproti české praxi, kde je součástí procesu EIA jak těžba a eliminace negativních vlivů na 

ŽP při těžbě, tak je navrhován i způsob zahlazení škod na krajině po ukončení těžby 

prostřednictvím souhrnného plánu sanace a rekultivace (SPSaR). Není tedy vyhodnocen 

vliv záměru v celé délce životnosti až po ukončení rekultivací, tudíž zpráva EIA nenaplňuje 

ani evropské právo. Bez SPSaR nemohou být odhadnuty ani celkové náklady na řešení 

škod na životním prostředí v důsledku těžby. Zároveň může ze zprávy EIA být tedy zřejmá 

nejistota v tom, budou-li skutečně našetřeny potřebné finance na závěrečnou rekultivaci 

či případnou průběžnou sanaci k minimalizaci negativních vlivů těžby na životní prostředí. 

Ve šech lomech by dobývání uhlí a rekultivace území lomu včetně výsypek měly být 
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propojené, a co nejdříve na sebe navazující, procesy. Plán rekultivace odráží báňský 

postup a stav zájmového území po vytěžení či nasypání, avšak i naplánovaná rekultivace 

může zásadním způsobem ovlivnit aspekty důlně-technické fáze, zejména co se tvarování 

stěn, zásadního vysvahování nebo budoucí tvorby půdního profilu týče. Plán rekultivace 

pro lom Turów by tedy měl být zpracován již dnes, aby byla co nejvíce ulehčena budoucí 

rekultivace a aby byla případně prováděna postupně.  

Z pohledu českého prostředí je nemyslitelné, že by prostor celého lomu čekal do vyuhlení 

a teprve poté by se plánovala náprava. Jednak části lomu s již proběhlou těžbou mohou 

být ozeleněny, čímž se sníží prašnost a šíření hluku z lomu do okolí, sníží se teplota 

prostředí, ve kterém se lépe infiltruje a zadrží voda, jednak mohou být území již užívána 

lidmi (v současné době se zdá i vnější výsypka býti nedostupným prostředím, ač na ni byla 

již před mnohými lety provedena rozsáhlá lesnická rekultivace). Navíc po 

vytěžení/nasypání velmi rychle začíná území obvykle ožívat samovolně v procesu přírodní 

spontánní sukcese (i bez rekultivace) a při pozdější rekultivaci by bylo opět negativně 

zasahováno do již vyvíjejících se ekosystémů a společenstev rostlin a živočichů, které 

mohou být často vzácné (více dále). 

Co se týče krajinného plánování v aktivních dobývacích prostorech v Polsku, a podle 

zprávy EIA i v lomu Turów, je situace tedy naprosto odlišná, neboť rekultivace se plánuje 

až na konci těžby. V České republice ale již při povolování hornické činnosti v novém 

dobývacím prostoru musí těžební organizace představit detailní SPSaR pro celý lom a jeho 

vnější i vnitřní výsypky, který je zpracován ověřeným týmem projektantů, připomínkován 

a schválen širokým spektrem stakeholderů od místní po národní úroveň a jako závazný 

dokument provází celý život lomu. Plán se dotýká celého dobývacího prostoru a je 

součástí dokumentace Plánu otvírky, přípravy a dobývání. Smyslem SPSaR je nejen 

stanovit funkčně prostorové parametry (uspořádání různých land-use) budoucí krajiny 

vhodně navazující na své okolí. Součástí je totiž také harmonogram prací, definovány jsou 

plochy budoucí zemědělské rekultivace, a tedy i potřeba a zdroje orné půdy nebo 

zúrodnitelných zemin skrytých v předpolí lomu, stanoveny jsou zásady lesnické 

rekultivace, rozvržena je cestní síť a systém odvodnění navazující na budoucí hydrické 

rekultivace a vodohospodářskou síť v okolí lomu apod.  

Budoucí předpokládaný stav post-těžebního území i rekultivační postupy k tomu vedoucí 

jsou v rámci procesu EIA v českých podmínkách již tedy prodiskutovávány. V podstatě už 

před těžbou česká těžební společnost ví, za jakých podmínek může těžit, musí realizovat 

mnohá kompenzační opatření i mimo vlastní lom.  

Stejně jako musí být v ČR před zahájením těžby předložena žádost o povolení dobývání 

ložiska, stejně tak musí být zpracován i plán zajištění a likvidace lomu3 zahrnující popis 

 
3 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, 

o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým 

způsobem. 
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způsob zajištění nebo likvidace lomu, členění, časovou a věcnou návaznost, úpravu svahů 

a dna, odvalů, zabezpečení nebezpečných otvorů a prohlubní, zabezpečení nebo 

odstranění budov a zařízení. Obvykle bývá součástí projektu likvidace i mapová příloha 

s vyznačením všech řešených prvků.  

Jak sanace, tak rekultivace ani případná likvidace lomu není v polské dokumentaci EIA 

podrobně řešena. Dobývání uhlí je v Polsku řešeno jako separátní záměr, který podléhá 

posuzování EIA, ale rekultivace je jiným projektem, který posuzování nepodléhá a není 

nyní tedy detailně řešen a posuzován v rámci dokumentace EIA. Protože v ČR je těžba 

pevně spjatá s rekultivací a je legislativně nemožné oddělit činnost způsobující škody 

(těžbu) od činnosti nápravné (rekultivace), bylo by tedy vhodné, aby i u lomu Turów bylo 

postupováno obdobně a zavčasu byla o podrobnostech sanace a rekultivace seznámena i 

česká strana. Součástí by měly být i detaily týkající se budoucího monitoringu (kontroly, 

prohlídky) po skončení zajišťovacích prací. Toto v polské dokumentaci EIA jednoznačně 

oproti české praxi chybí. 

 

4.2 Finance na rekultivaci 

Rozčlenění sanací a rekultivací v čase a prostoru na základě připraveného SPSaR umožňuje 

mimo jiné předběžně vypočítat náklady na zahlazení škod po těžbě. Na základě znalosti o 

dostupných (vytěžitelných) zásobách uhlí jsou potom náklady na rekultivaci rozpočítány 

na každou vytěženou tunu uhlí pomocí měrného základu a průběžně je tedy úměrná část 

budoucích nákladů na rekultivaci ukládána na speciální účet pod správou báňské autority 

(ve spolupráci s MŽP a obcemi, které se k čerpání z finanční rezervy vyjadřují). Taková je 

praxe v ČR. Nutno podotknout, že tvorba rezervy je u nás průběžně kontrolována a 

čerpání finančních prostředků z toho účtu je striktně vázáno jen pro účely rekultivace. 

Povinná finanční rezerva tedy předchází zároveň i situaci, kdy by mohla těžební společnost 

vydobýt nerost, „zkrachovat“ a finální sanace a rekultivace ze strany subjektu, který měl 

z uhlí zisk by se nekonala a škody by musel řešit pravděpodobně stát, nebo by situace 

nebyla řešena nijak a negativní působení doznělé těžby by pokračovalo.  

Ceny rekultivace se obvykle liší lokalita od lokality v závislosti na stanovištních 

podmínkách (svažitost-rovina, lepivost zemin, tlak zvěře, extremita mikroklimatu apod.), 

dostupnosti sadebního materiálu, vzdálenostech pro transport zúrodnitelných zemin, 

nabídky firem schopných rekultivace provádět atd. Zřejmě se tedy budou lišit ceny i co se 

polské praxe týče. Nicméně idea předběžně odhadnout budoucí náklady na sanaci a 

rekultivaci a průběžné spoření peněz by měla být použitelná i u lomu Turów.  Ač se 

v samotné zprávě EIA o financích na rekultivace nedočítáme, zřejmě i PGE svou rezervu 

vytváří na základě poměru nákladů na budoucí rekultivaci a vytěženého množství uhlí. 

Není tedy důvodu, proč by o plánu rekultivace a případně i odhadovaných nákladech 
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nemohla být ČR informována. Ostatně o způsobu vytváření finanční rezervy informuje i 

na svém webu, resp. v reportech samotná společnost PGE 

(https://raportzintegrowany2019.gkpge.pl/noty_objasniajace/20-rezerwy/20-1-

rezerwa-na-koszty-rekultywacji/), ze kterých lze citovat informace jak pro lom Belchatów, 

tak i Turów, např.: „Po ukončení těžby uhlí bude rekultivována oblast povrchových dolů 

skupiny PGE. Podle současných plánů budou náklady vynaloženy v letech 2030 - 2065 v 

případě pobočky hnědouhelného dolu Bełchatów a v letech 2045 - 2092 v případě pobočky 

hnědého uhelného dolu Turów. K 31. prosinci 2019 činila hodnota rezervy 6 127 milionů 

PLN (3 338 milionů PLN k 31. prosinci 2018). V roce 2019 skupina PGE aktualizovala údaje 

o částkách výdajů nezbytných k provedení rekultivací, termínech ukončení těžby a zahájení 

rekultivací a objemu prací přiřazených ke skrývce a uhlí na konci roku provoz jednotlivých 

děl. Zejména významné změny v předpokladech pro ocenění byly zavedeny v 

hnědouhelném dole Turów v souvislosti s vývojem a přijetím nového technického projektu 

konečného využití ložiska „Turów“ a sypání vnitřní výsypky. Tento projekt předpokládá 

přemístění mnohem větších hmot zemin během rekultivace, než jsou předpoklady přijaté 

v předchozích letech (nárůst o přibližně 130 %), což má také za následek prodloužení 

plánované celkové doby rekultivace o 5 let. V souvislosti s výše uvedeným Skupina PGE 

zadala nové ocenění nákladů na rekultivaci výkopu v dole Turów, které vykázalo výrazný 

nárůst odhadovaných nákladů nutných k provedení rekultivace v dole Turów. Skupina dále 

upravila diskontní a inflační sazby použité k odhadu současné hodnoty budoucích nákladů 

na rekultivaci prací v obou hnědouhelných povrchových dolech. Největší náklady na 

rehabilitaci v dolech budou vynaloženy v letech 2037-2065 (přibližně 95 % celkových 

výdajů) a diskontní sazba by měla být přizpůsobena době, kdy vznikly. Úprava technických 

předpokladů rekultivace a výše diskontních a inflačních sazeb použitých k odhadu aktuální 

hodnoty rekultivačních rezerv pro konečné těžby v povrchových dolech na hnědé uhlí vedla 

ke zvýšení hodnoty rezervy o 2 563 milionů PLN, což představuje dodatečné náklady 798 

milionů PLN a zvýšení aktiv o 1 765 milionů PLN.“  

Toto tedy dokládá, že se Poláci na rekultivaci připravují systematicky, jen o tom 

neinformují ve zprávě EIA a z hlediska zájmů ČR by toto mělo být doplněno co nejdříve, 

ač to polská legislativa nepožaduje.  

 

4.3 Vodohospodářské řešení 

Dále je zpráva EIA komentována z hlediska vodohospodářského a jsou představena 

doporučení, jak postupovat, co zohlednit při hydrické rekultivaci, resp. je text zaměřen na 

problematiku bilance uvažované asanační nádrže (dále jen nádrž). Bilancí se zde rozumí 

stanovení vstupů vody a výstupů vody ze systému nádrže, jejich rozdílu a projevů tohoto 

rozdílu na výšku hladiny vody v nádrži. Bilance se provádí v režimu napouštění nádrže a v 

režimu napuštěné nádrže.  

https://raportzintegrowany2019.gkpge.pl/noty_objasniajace/20-rezerwy/20-1-rezerwa-na-koszty-rekultywacji/
https://raportzintegrowany2019.gkpge.pl/noty_objasniajace/20-rezerwy/20-1-rezerwa-na-koszty-rekultywacji/
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Uvedená doporučení vychází ze zkušeností s provedenými a uvažovanými 

vodohospodářskými (hydrickými) rekultivacemi v severočeské uhelné pánvi a z odborné 

literatury.  

Na úvod je nutno konstatovat, že ve zprávě EIA je samotná hydrická rekultivace 

prezentována jen v hrubých obrysech, mnoho klíčových informací chybí. Tato 

skutečnost je autory zprávy EIA odůvodněna tím, že rekultivační činnosti jsou mimo 

rozsah prezentovaného záměru (pokračování těžby). V tomto smyslu se jeví 

problematická skutečnost, že v kapitole pět jsou uvedeny důsledky pro životní prostředí v 

případě neuskutečnění záměru (pro účely tohoto dokumentu zejména bod 5), které bez 

rozumných podkladů nejsou důvěryhodné. Tyto podklady (hydrologické studie) nebo 

výstupy z nich nejsou v rámci zprávy EIA uvedeny, a to ani ve formě odkazu. Celkově pak 

tvrzení v kapitole pět vzbuzují pochybnosti o připravenosti rekultivačních plánů, když byl 

původní termín ukončení těžby 30. 4. 2020. Také vzhledem k rozsahu nutných přípravných 

prací a zajištění finanční rezervy pro realizaci rekultivačních opatření je vynechání jejich 

podrobnějšího popisu nedostatkem, který by bylo vhodné napravit, aby byla seriózně 

doložena proveditelnost a udržitelnost navrhovaných rekultivačních opatření. 

Plánovaná nádrž (jezero), která vznikne na dotčeném území, bude dle zprávy EIA 

průtočná. Uvažovaným zdrojem vody je Lužická Nisa. Voda z nádrže bude odváděna do 

vodního toku Miedzianka (Oleška)4. Hlavní funkce nádrže by měla být rekreační a retenční. 

Ve zprávě EIA je uvedena úroveň budoucí hladiny nádrže 225 m n. m. (na straně 76 je pak 

uvedena hodnota 220 m. n. m, ale zde se asi jedná o překlep.). Okraj lomu probíhá 

přibližně v nadmořské výšce 225 m (západ) až 250 m (předpolí), tudíž se bude jednat 

téměř o zatopení celé jámy (obr. 12). Neboť není k dispozici konečné báňské řešení, nelze 

na základě volně dostupných mapových podkladů říci, jak budou vypadat budoucí břehy 

jezera, ale lze předpokládat, že na JV okraji budou nejvíce svažité břehy. Nejasnosti jsou 

tak zejména v JZ části jezera, kde se současná nadmořská výška 225 m n.m. částečně 

nachází až za okrajem dnes vytyčeného dobývacího prostoru. Pokud se nepočítá 

s nasypáním valu kolem budoucího jezera a sedimentační nádrže, došlo by k zaplavení 

stávající infrastruktury (silnice mezi Sieniawkou a elektrárnou Turów), tak i již 

provedených lesnických rekultivací. I samotná řeka Lužická Nisa protéká v této části pod 

úrovní 225 m n.m. Mělo by být upřesněno tvarování této části vnitřní výsypky a způsob 

napojení vody z Lužické Nisy do sedimentační nádrže, kam se má voda z Nisy 

přečerpávat před vstupem do jezera. 

Ve zprávě EIA chybí zdůvodnění zvolené výšky hladiny a zejména prokázání udržitelnosti 

této úrovně z hlediska případného úbytku vodu výparem. Některé dříve provedené české 

hydrické rekultivace se potýkají s problémy kvůli nevyrovnané bilanci (jezero Most) – 

zjednodušeně řečeno, hladina se výparem snižuje. Bez přesného měření nelze 

 
4 Z hlediska přítoku se jedná o proměnlivý parametr, který se s postupující klimatickou změnou bude 

pravděpodobně zmenšovat, teploty se budou zvyšovat, srážky by měly zůstat přibližně konstantní. Na 

těchto faktorech bude pak záviset samotná hladina (objem) jezera. 
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rozhodnout, jaká bude vodní bilance na jezeře Turów při parametrech, které se očekávají, 

z odhadů se zdá být hladina při 225 m n.m mírně ambiciozní. Není také uvedeno, zda 

existují variantní návrhy s jinou výškou hladiny. Plocha hladiny na této úrovni byla 

stanovena na 1960 ha (druhá varianta záměru, str. 19). Není známo, jak velké vlastní 

povodí bude tato nádrž mít. Na straně 7 je odhadována konečná rozloha území dotčeného 

těžbou na 3000 ha. Je tedy možné odvodit, že větší část rekultivovaného území bude 

zatopena. Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby řešení vodní bilance (vstupům a 

výstupům vod promítající se do výše hladiny) nádrže byla věnována dostatečná pozornost. 

Vzhledem k plošnému i časovému (napouštění a provozování nádrže) rozsahu se jedná o 

poměrně komplikovanou úlohu – při řešení je nutné zohlednit i klimatickou změnu. Dobře 

stanovená bilance má poskytnout informace o svých jednotlivých složkách jak v 

současných (vycházejících z historických dat), tak i budoucích podmínkách (vycházejících 

z modelových hodnot aktuálních scénářů klimatické změny). 

Nestabilní úroveň hladiny v jezeře by mohla ohrozit jak biologicky cenné prvky v litorálním 

pásmu citlivé na vysychání, jiné zajímavé ekologické procesy by mírné kolísání hladiny 

naopak mohly podpořit. Z hlediska naplňování rekreačních předsevzetí by ale 

neudržitelná hladina byla nepřípustná. Představa, že každý rok po napuštění klesne 

hladina o 87 mm, by po nějaké době přinesla problémy s využitím a ochranou břehů 

jezera. Jednak by brzy pozbyly funkčnosti rekreační stavby typu přístaviště, mola, vstupy 

do vody, přístupové komunikace, které by se ocitly v neakceptovatelné vzdálenosti od 

vodní hladiny. Další komplikací by se mohla stát stabilita svahů, kdy se kvůli ochraně před 

vlnobitím většinou okolí budoucí břehové linie zpevňuje geotextílií, kamenným záhozem, 

budovány jsou vlnolamy apod. Zejména na návětrných březích velkých vodních ploch 

může voda působit silně abrazivně a může břehy rozrušit, může dojít až k sesuvům 

přilehlých svahů, narušení obvodové komunikace apod. Tato protiabrazivní opatření jsou 

však z finančních důvodů většinou realizována před napouštěním jezera jen v úzkém 

pruhu okolo předpokládané provozní hladiny. Pokud by se hladina v Turówském jezeře 

snížila třeba i jen o jeden metr (k čemu by dle odhadu výparu mohlo dojít dle modelu za 

pouhých 11 let po napuštění, nebude-li voda nadále dotována), zpevněná zóna břehů by 

se mohla nacházet nad úrovní hladiny a vlny by je podemlely a působila na zranitelné 

břehy, což by mohlo vést k narušení svahů. V přírodní zóně jezera nejspíš drobné pohyby 

břehů nejsou problematické, v rekreačně využívané zázemí by to mohlo být i kritické. 

Při dlouhotrvající nevyrovnané vodní bilanci jezera, a tedy snižování hladiny by se tedy 

jezero zmenšovalo a na povrch by se dostaly části dřívějšího dna, což by v partiích 

určených pro turistický ruch nebylo nejspíš pro všechny příliš žádané i z hygienických a 

estetických důvodů. 
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Obr. 12. Předpokládaný rozsah jezera v úrovni 225 m n.m. v dnešním terénu (plná čára) 

a odhad pro budoucí terén v dnešním předpolí lomu u obce Opolno Zdrój. Vpravo 

prezentované břehy ve zprávě EIA (modrá linie).  

 

Jak bylo uvedeno výše, zdrojem vody pro budoucí nádrž má být Lužická Nisa. Další zdroje 

v podobě vodních toků zpráva nezmiňuje. Samozřejmým zdrojem vody pro nádrž bude 

povrchový odtok z vlastního povodí nádrže a přímá srážka na hladinu nádrže. Otázkou je 

komunikace vody v nádrži s podzemními vodami. Pro účely řešení bilance nádrže, u které 

se počítá s přívodem vody z vodního toku bude pravděpodobně možné tuto velmi 

komplikovanou otázku vyřešit odhadem konstantního množství dotované nebo ztrátové 

vody. V případě požadavku na podrobné řešení je možné využít hydrogeologických 

modelů, např. v ČR hojně užívaný DRUtES (Kuráž, 2020), celosvětově používaný 

MODFLOW (Langevin et al., 2021), FEFLOW (Diersch, 2014) apod. Tyto modely jsou známy 

také mezi polskými výzkumníky (viz Sitek 2017).  

Dotace vody z Lužické Nisy má být dle zprávy EIA uskutečněna pomocí přečerpávání s 

vybudováním nádrže pro předčištění (kap 2.3.5). Při volbě zásobování vodou 

přečerpáváním jsou na místě obavy ohledně dlouhodobé udržitelnosti tohoto řešení. Ze 

zkušeností s rekultivačními jezery v severočeské pánvi je pro vlastníka nutnost zajištění 

hladiny jezera čerpáním (a i obecně odběrem vody z toku ležícího mimo prostor nádrže) 

velmi finančně nevýhodná. Např. v ČR se ceny za odběr vod (nad 6000 m3/rok) pohybují 

kolem 5 Kč/m3 (liší se dle podniků Povodí). Dlouhodobé čerpání bude taktéž vyžadovat 

nákladnou údržbu, případně rekonstrukci, čerpacího zařízení, což představuje další 

náklady. 

Není také jasné, jak bude nádrží uskutečňována retence povodňových vod Lužické Nisy. 

Otázkou proto je, zda byly zvažovány i varianty gravitačního přívodu vody. Pro 

vyhotovení tohoto posudku nebyl k dispozici predikovaný digitální model terénu po 

ukončení těžby a úpravách terénu, ale z běžných mapových podkladů se zdá, že by toto 

řešení mohlo být také reálné a mělo by být zváženo.  
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Vzhledem k tomu, že bude odebírána voda z povrchového toku, tak by bylo vhodné 

doplnit informace o průtocích na tomto vodním toku. Nejlépe v podobě dlouhodobého 

průměrného průtoku a M-denních průtoků. Není také známo, kde na toku je limnigrafická 

stanice. Na české straně je stanice v Hrádku nad Nisou, ale to je před přítokem Mandavy. 

Pro další zajištění spolehlivých dat by mělo být zajištěno měření přímo v uzavíracím 

profilu, který odpovídá uvažovanému místu odběru vody. 

Srážky pro danou lokalitu uvádí zpráva EIA v rozpětí 616–740 mm/rok. Průměrná roční 

teplota je 8,5 °C, průměrná červencová teplota 18,2 °C a lednová −1,2–0,7 °C. 

Meteorologické údaje jsou z referenčního období 1971–2000 (uvedené ve zprávě EIA5). 

Hodnota výparu z volné hladiny nebo potenciální evapotranspirace není ve zprávě k 

dispozici. Hydrologická a hydrometeorologická data by měla být pro detailní výpočet 

aktualizována (rozšířena o novodobější měření) a zohledněna by měla být očekávaná 

klimatická změna. 

Pro provedení bilance nádrže bude zásadní stanovení ztrát vody. Klíčovou ztrátou bude 

na budoucí nádrži zřejmě výpar z volné hladiny (dále jen výpar). Jelikož ve zprávě EIA tato 

veličina není uvedena, je dále proveden náš vlastní odhad výparu a následně vypočítán 

rozdíl výparu a srážky na hladinu v rámci ročních hodnot.  

Vlastní odhad výparu jsme provedli pomocí čtyř jednoduchých metod. Jednalo se o vztah 

dle Šermera (1961), dvou vztahů odvozených ve Výzkumném ústavu vodohospodářském 

T. G. Masaryka (Beran a Vizina, 2013) a metody dle ČSN 75 2405. První tři metody 

vycházejí z průměrné denní teploty (pro odhad byla využita data ze stanice ve Frýdlantu, 

kde je roční průměrná teplota stejná jako hodnota pro důl Turów) a poslední uvedená 

metoda vychází z nadmořské výšky lokality. Výsledný odhad se pohyboval v rozmezí 755–

775 mm/rok.  

Na základě středních hodnot srážek (678 mm/rok) a výparu (765 mm/rok) je roční deficit 

v nádrži odhadem 87 mm/rok. To odpovídá 1,7 mil. m3/rok (při ploše hladiny 1960 ha). 

Konečná velikost této ztráty bude záviset na dotaci vody z vlastního povodí nádrže. Plocha 

tohoto povodí není známa. Na základě údaje ze zprávy EIA, kde je odhadnuta plocha 

dotčená těžbou na 3000 ha, bude použita plocha povodí 1040 ha. Dotace z vlastního 

povodí je potom 0,7 mil. m3/rok pro odtokový součinitel 0,1, který odpovídá hodnotě pro 

zalesněné svažité plochy dle Duba et al. (1969). Množství vody potřebné pro pokrytí 

výparu je tedy 1,0 mil. m3/rok (pro dolní a horní odhad výparu jsou pak hodnoty 0,8 mil. 

m3/rok respektive 1,2 mil. m3/rok). V plánu rekultivace a koncepci post-rekultivačního 

využití by mělo být představeno, odkud bude tato voda na vyrovnání hladiny získávána 

(pravděpodobně opět Lužická Nisa) a kdo bude její čerpání zajišťovat a platit. 

Je potřeba zdůraznit, že výše uvedené hodnoty jsou jen jednoduché odhady a 

nezohledňují klimatickou změnu. Spolehlivější hodnoty je možné získat na základě 

 
5 Pro aktuálnost by se dalo využít průměru zahrnující i údaje z pozdějšího období, má-li PGE k dispozici 



Posouzení budoucí rekultivace polského hnědouhelného lomu Turów 

26 
 

přesnějších vstupních dat a použití hydrologického modelu. I tak zůstává otázka, zda bude 

budoucí vlastník nádrže ochoten kontinuálně dotovat nádrž tímto množstvím vody (tzn. 

platit energie na čerpání, odběr vody, údržbu zařízení) a zda trvalé čerpání bude 

akceptovatelné dotčenými stakeholdery. 

Po stanovení podrobné bilance by měly být k dispozici důležité hodnoty, které je při 

rozvahách o konkrétní hydrické rekultivaci nutné znát. Jedná se zejména o dobu nutnou 

k napuštění nádrže, množství odebírané vody jak při napouštění, tak pro udržení hladiny 

v požadovaném rozsahu a s tím související ztráty vody v nádrži. Tyto hodnoty by měly 

být zpracovány jak pro současnost, tak i pro podmínky klimatické změny. Na základě 

takových dat je možné přijmout nebo přehodnotit stávající rekultivační záměry. 

Dále je uveden přehled činností, které je potřeba provést pro spolehlivé stanovení plnění 

nádrže a jejího vývoje v čase. Doporučení jsou věnována jak standardnímu výpočtu 

bilance nádrže z historických dat (referenční období), tak je zde rozebrána i poměrně 

netriviální varianta pro podmínky klimatické změny. 

 

Podklady v dostatečně podrobném časovém kroku jsou stěžejní pro spolehlivé stanovení 

bilance. Akceptován je měsíční časový krok dat, nicméně pro přesnější řešení je lepší 

denní krok, který je doporučován např. normou ČSN 75 2410 pro Malé vodní nádrže. 

Měřená data standardních meteorologických veličin v denním kroku jsou běžně k dispozici 

u poskytovatele hydrometeorologických služeb. Lze také předpokládat, že důl Turów je 

vybaven meteorologickou stanicí. Zajištění průměrných denních teplot, denního úhrnu 

srážek a případně dalších běžných meteorologických veličin by tak neměl být problém. 

(Pozn. autor tohoto textu tak usuzuje na základě zkušeností v ČR.) 

Odběry vody pro plnění a udržení hladiny budoucí nádrže se negativně projeví ve 

zdrojovém toku, kde budou za odběrným místem dále po toku sníženy průtoky (tedy již 

mimo ČR, avšak na německo-polské hranici). Proto je nutné zajistit průtoková data v 

tomto toku, nejlépe k uzavíracímu profilu, kde bude odběr probíhat. Ohledně dostupnosti 

průtoků je situace obdobná jako u meteorologických dat, problémem však může být 

umístění limnigrafických stanic. V případě, že jsou limnigrafy dále od uvažovaného 

uzavíracího profilu, je situace komplikovanější. Pro výpočet na základě historických dat je 

možné data z limnigrafů korigovat, např. analogií přes plochu povodí měřeného a 

neměřeného. Při řešení bilance v rámci klimatické změny bude však nutné sestavit 

hydrologický model (rozebráno níže). Při dostatku hydrologických dat se jedná o 

standardní postup, obtížnější úlohou je modelování při nedostatečných hydrologických 

datech. Komplikaci v podobě umístění limnigrafu je pak možné řešit na úrovni sestavování 

hydrologického modelu. Každopádně je ale spolehlivějším řešením zajištění kontinuálního 

měření průtoků v uvažovaném uzavíracím profilu. Čím delší řadu měření se podaří získat, 

tím je to pro kalibraci hydrologického modelu lepší. V případě, že nebudou měření 
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průtoků v uvažovaném profilu provedena, je nouzovou alternativou hydrometrovací 

kampaň o rozumné délce. Bodová data z takového měření mohou být použita ke zvýšení 

spolehlivosti hydrologického modelu. 

Zajištění relevantních údajů o výparu z volné hladiny je nejkomplikovanější částí. Ideálním 

řešením je zajištění kontinuálního měření pomocí plovoucího výparoměru umístěného na 

vodní ploše s vhodnými parametry v blízkosti řešené lokality. V případě neproveditelnosti 

tohoto řešení je možné využít dat z meteorologických stanic osazených výparoměry nebo 

přistoupit k nepřímému stanovení výparu z volné hladiny. Nepřímé stanovení výparu však 

může být poměrně nespolehlivé, což může mít výrazný dopad na plánované rekultivační 

činnosti – nikoli ve smyslu kvality vody, ale její kvantity, kdy nižší hladina bude znamenat 

potřebu řešit suchozemskou rekultivaci na rozsáhlejším území, např. prvky rekreační 

infrastruktury v jiných místech apod.  

Otázka hydrogeologických podmínek byla již ve stručnosti uvedena výše, proto v této části 

nebude dále rozebírána. 

Pro stanovení bilance nádrže je nutné znát její batymetrické charakteristiky. Jejich 

odvození probíhá na základě digitálního modelu terénu nebo mapových podkladů. 

Zajištění predikovaného digitálního modelu terénu po ukončení těžby a uvažované úpravě 

svahů je prioritou pro uskutečnitelnost stanovení bilance. 

Stanovení bilance pro současné podmínky (z dat referenčního období) je při zajištění výše 

uvedených dat již poměrně snadnou úlohou. Na základě těchto dat se provede bilanční 

řešení pro plnění nádrže a stanoví se kolísání hladiny a dotace ze zdrojového toku nutné 

pro případnou stabilizaci hladiny. 

Jiná situace je v případě stanovení bilance pro podmínky klimatické změny. 

Meteorologická data měřená zde budou nahrazena výstupy z klimatických modelů. Je 

tedy nutné zajistit výpočet klimatických modelů pro řešené území. Běžně je pro dané 

území více relevantních modelů klimatické změny, které poskytují výstupy pro různé 

varianty scénářů. Veškeré další výpočty by měly být prováděny na základě souboru 

výstupů (ensemble) z těchto modelů. Použít je možné globální klimatické modely z 

projektu CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project – Phase 6; Eyring et al., 2016) a 

navazující regionální klimatické modely z projektu CORDEX (Coordinated Regional Climate 

Downscaling Experiment, http://www.cordex.org/).  

Při stanovení bilance v podmínkách klimatické změny je nutné sestavení hydrologického 

modelu a nepřímé stanovení výparu. Důvodem je, že klimatické modely poskytují budoucí 

hodnoty běžných meteorologických veličin, nikoliv průtoků a výparu. Hydrologický model 

se sestaví a nakalibruje pro referenční období a v rámci výpočtu bilance se připravený 

hydrologický model použije s daty z klimatických modelů.  

Výběr hydrologických modelů je poměrně široký, jako příklad je možné zmínit 

konceptuální celistvé srážko-odtokové model GR4J (Perrin, 2003), který byl vyvinut ve 
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Francii a je v EU široce používaný, nebo TUW (Parajka, 2007), který je složitější6. Vstupy 

do těchto modelů jsou srážky, potenciální evapotranspirace a průměrné denní teploty. 

Jedná se tedy o veličiny, ze kterých se skládají výstupy klimatických modelů, nebo jsou na 

základě nich odvoditelné (potenciální evapotranspirace).  

Výpar z volné hladiny se stanoví nepřímo, a to pomocí zvolené metody, kterou je nejlépe 

vybírat na základě porovnání s měřením (optimálně z plovoucího výparoměru).  

Simulace průtoků z hydrologických modelů a nepřímo stanovený výpar z výstupů 

klimatických modelů pak tvoří vstupy pro stanovení bilance. 

Výše uvedený postup je stručným přehledem, jak provést solidní stanovení bilance 

uvažované nádrže. U tak velké nádrže, jaká vznikne hydrickou rekultivací dolu Turów, 

doporučujeme provést všechny studie co nejpečlivěji a v dostatečném detailu. Jen tak se 

bude jednat o spolehlivý podklad pro provedení úspěšné a udržitelné rekultivace tohoto 

území. 

Odhad doby napouštění 

Nemáme k dispozici přesná (dlouhodobá) data o průtocích v řece Lužické Nisa za přítokem 

Mandavy. Nebyly poskytnuty ani informace o tom, jaký by byl nutný minimální zbytkový 

průtok v toku, resp. nebylo zadáno, jaké množství bude k dispozici pro zatápění zbytkové 

jámy (kolik bude akceptovatelné zejména Německou stranou). Bez toho se těžko dá 

přesně spočítat, jak dlouho by trvalo napouštění. Samozřejmě se pravděpodobně nebude 

jednat o napouštění čerpáním konstantního množství vody, lze čerpat intenzivněji při 

vyšších stavech, méně při menší vydatnosti toku. Lišit se bude i samotný výpar (v čase 

bude různě plošná hladina) a přítok z vlastního povodí jezera (na počátku menší, neboť 

více vody se vsákne do země, později více srážek dopadne na vodní hladinu a budou 

započítány jako kladná hodnota v rovnici vodní bilance jezera. Výpočet by byl na 

samostatnou studii. Můžeme ale prezentovat hrubý odhad či úvahu, když použijeme 

extrapolované M-denní průtoky řeky Lužická Nisa pod soutokem s Mandavou (za období 

1980 – 2000) a průměrný roční výpar a srážky v oblasti, objem jámy (vody) = 1556,5 mil 

m3. 

Kdyby byla do jámy odkloněna polovina průtoků v řece nad minimálním zůstatkovým 

průtokem, který je cca Q355d = 3,08 m3/s, napouštění by trvalo 21 let. Umíme říci, že 

kdyby se čerpal 1 m3/s, napouštění jámy by trval minimálně 58 let (viz obr 13) Jaký bude 

skutečný odběr vody nevíme, a jaké budou průtoky v řece nelze v rámci tohoto posudku 

z časových důvodů predikovat bez detailních dat a složitých hydrologických modelů. 

Koneckonců se tento výpočet opírá o množství potřebné vody odpovídající prostoru pod 

úrovní 225 m n.m., který byl přebrán ze zprávy EIA, ale v konečné fázi těžby může být jiný 

(Krupp uvádí až dvojnásobný). Pokud by se čerpalo 1,3 m3/s, jak se objevuje v německé 

studii, napouštění by trvalo kolem 46 let. Nutno říci, že zde prezentovaný odhad doby 

 
6 Jedná se implementaci modelu HBV v podobě knihovny pro programovací jazyk R. 
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napouštění nepočítá s možnými klimatickými změnami (snížením průtoků z vodního 

zdroje) ani s dotací podzemní vodou (hydrogeologickým přítokem), který by mohl dobu 

napouštění zkrátit. Budoucí hydrogeologický přítok se bude odvíjet mj. od způsobu 

utěsnění dna lomu.  

Tab. 2. Délka doby napouštění (v letech) dle množství odebírané vody (dotace v m3/s). 

DQR = Počet dní, kdy může být zvolený průtok dotován, resp. kdy jsou průtoky vyšší než 

minimální zbytkový průtok (Qmzp = 3,08 m3/s), PrctQa = kolik procent z průměrného 

ročního průtoku (10,58 m3/s - data pod soutokem s Medziankou) připadá na dotaci. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posouzení budoucí rekultivace polského hnědouhelného lomu Turów 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Předpokládaná doba napouštění jezera dle množství čerpané vody při 

zachování minimálního zůstatkového průtoku ve vodním zdroji - Lužické Nise. 

 

4.4 Rizika spojená s napouštěním jezera 

Údaje ze zprávy EIA týkající se doby nutné k napuštění jezera na úroveň 225 m n.m. vyvrací 

Krupp (2020) a přichází s výpočtem, kdy by objem potřebné vody měl být až dvojnásobný, 

než udává předkládaná zpráva EIA, objem vod odebíraných k napouštění naopak hodnotí 

jako příliš nadsazené a odhaduje dobu napouštění až na 144 let. Dále se obává možného 

zkapalnění zemin a narušení okrajových partií lomu vlivem napouštění a sesuvů půdy 

nebo i provalení Lužické Nisy do těžební jámy (nekontrolovaného plnění), čímž by byli 

dotčeni všichni polští a němečtí odběratelé vody dále po toku. Tím, že není hydrická 

rekultivace ve zprávě detailně popsána, chybí i popis prevence před těmito riziky 

(popisováno je jen vysvahování okrajů lomu, nikoli ověření stability dřívější skluzných 

ploch, které by se při prosáknutí vodou mohly obnovit). Vhodný by byl návrh budoucího 

monitoringu průběžně hodnotící vliv napouštění jezera na své okolí. 

Pomineme-li riziko neudržení požadované hladiny jezera (zejména z důvodu vysokého 

výparu, viz výše), mohou být jako další hrozby brána témata kontaminace, u veřejnosti se 

objevily i dotazy na možné protržení jezera. Pokud budou břehy provedeny dle běžné 

světové praxe, nemělo by k ničemu takovému dojít, zejména pokud nebudou muset být 

budovány nějaké obvodové hráze, ale půjde o zatopení sníženiny s mírnými břehy. U takto 

rozsáhlého jezera se nemusíme obávat, že by došlo k bleskovým povodním a voda zatopila 

mnohem větší území (přítok se rozloží na velké ploše a výškově nebude výrazný). Nicméně 

případné povodňové stavy by měly být řešeny u sedimentační nádrže, aby nedošlo 

k jejímu poškození a splavení sedimentů do jezera, což by mohlo zhoršit kvalitu vody 

v jezeře. 
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Co se týče kvality vody přicházející z řeky Lužická Nisa, dle ČHMÚ ročenky (2019) bývá u 

Lužické Nisy problém s koncentracemi těžkých kovů (zejména Cd) a ostatních prioritních 

organických látek (např. hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, tributylcín chloralkany 

C10–13, perfluorované látky, dikofol a hexabromcyklododekan) v plaveninách a 

sedimentech.  Krupp popisuje také překročení některých chemických parametrů v/za 

lomem Turów.  

Existující obava kontaminace vod může být v jezeře a mimo jezero. Většinou u takto 

hlubokých jezer ale nedochází k promíchávání spodních nejvíce kyselých a znečištěných 

vrstev s horními vrstvami vody, které jsou termicky oddělené. Což je výhoda pro 

organismy a uživatele budoucího pohybujících se spíše při hladině.  

Na vnitřní výsypce lomu se dle zprávy EIA také v souladu se zákonem o odpadech provádí 

druhotné využití popelovin z Elektrárny Turów procesem R-5 spočívajícím ve „vyplňování 

nevhodně tvarovaného terénu směsí nadloží a produktů spalování“. Zde by především 

mělo být dbáno na to, aby tyto materiály byly překryty vhodnými zeminami a odizolovány 

od budoucí vody v jezeře, budou-li tyto materiály na dně budoucího jezera, aby nedošlo 

k vyplavování do jezera a zároveň vymývání do vod proudících v podzemí. Vhodné by bylo 

posoudit mechanickou stabilitu těchto „skládek“ a jejich bezpečného překryvu po zatížení 

vodní masou, efektu případných vln při napouštění atd. I takovéto postupy vedoucí 

k eliminaci znečištění životního prostředí nebo jiným rizikům, by v české dokumentaci EIA 

byly pravděpodobně uvedeny, Polská EIA to příliš nerozebírá, i když je naznačeno, že 

s něčím takovým počítá. 

V souvislosti s riziky plynoucími z napouštění budoucího jezera Krupp (2020) upozorňuje 

na uvolňování kyselé důlní drenážní vody z lomu jak do toků, tak podzemních vod, 

zejména když odvodněné zeminy zoxidují a následně budou při napouštění a zvedání 

hladiny podzemní vody vyplaveny produkty zvětrávání (= sírany, kovy, kyselé pH). 

S postupující těžbou tento autor také popisuje snižování hladiny podzemní vody směrem 

od lomu Turów k Žitavě a s tím spojený pokles terénu (1 cm na 1 m poklesu hl. podzemní 

vody). Zároveň by po zatopení podle něj mělo naopak docházet k podmáčení níže 

položeného území (zdejších pozemků, základů staveb i podzemní infrastruktury i staveb), 

které je již od počátku 20. století negativně ovlivňováno snižováním hladiny podzemní 

vody kvůli odčerpávání vody jako doprovodného procesu těžby. Zmiňuje i další účinky 

zvedající se hladiny podzemní vody, která by mohla na povrch vynést taktéž znečištění 

obsažené v agresivnějších kyselých vodách a způsobit narušení citlivějších ekosystémů. 

Obdobné problémy s podmáčením se vyskytovaly v SHP a jsou popisovány ve studii 

zaměřené na důlní vody (Lískovec a Hendrychová 2012), která vznikla v rámci 

přeshraničního projektu Vodamin. Autoři konstatují, že z dlouhodobého hlediska není při 

útlumu těžby nejzávažnějším problémem samotná likvidace důlních děl, ale ostré změny 

složení důlních vod, ke kterým dochází až po zatopení dolů a následném ustavení 

stabilního hydrogeologického režimu. Je proto potřeba se nadále problematice 

hydrogeologických změn věnovat. Intravilány v nejbližších českých obcích Uhelná a 
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Václavice se nachází minimálně 50 m nad budoucí nadmořskou výškou jezera. Nicméně 

po zatopení jámy vznikne nová hydrogeologická situace i v okolí lomu, která bude odlišná 

od té původní (před těžbou). Neznamená to tedy, že by se vody po ukončení těžby a 

provedení rekultivace vrátili do „normálu“, ale může docházet k prosycení spodních 

kolektorů vodou průsakem z jezera a naplnění svrchních kolektorů ze srážek. Jednoduše 

řečeno se povrchová voda v terénních sníženinách nebude mít kam infiltrovat a můžou 

tím být pozměněny (zatopeny) pozemky ve volné krajině. I když toto se předpokládá spíše 

blíže k jezeru a v nižších nadmořských výškách (okolo 225 m n.m.), než jsou obce v ČR. 

Předpoklad je, že k zamokření by mohlo docházet zejména podél Lužické Nisy a dalších 

toků až po Hrádek nad Nisou, kde byly historicky známy artézské studně. Pozitivní efekt 

by zatopení jezera na nejvyšší hladinu mohlo mít pro revitalizaci příhraničních toků, které 

v důsledku odvodňování lomu téměř vyschly (např. Oldřichovský potok). 

 

 

4.5 Varianty rekultivace 

Zatopení je považováno za efektivní způsob rekultivace zbytkových hnědouhelných jam 

nejen u nás, ale i v sousedním Německu. Přineslo nové vyžití do krajin pod dlouhodobým 

průmyslovým tlakem. Takový je také předběžný plán prezentovaný v hrubých obrysech ve 

zprávě EIA k lomu Turów. Avšak v ČR se v současnosti přepočítávají parametry 

potenciálních jezer a hledá se udržitelná hladina, a to zejména u těch potenciálních jezer, 

kde nebudou významné přirozené přítoky a lze očekávat velké ztráty vody výparem. 

Snahou je vyvarovat se situace, kdy by musela další jezera být neustále uměle dotována. 

Jednak dostatečné vody nemusí být k dispozici (malé úhrny srážek, nevhodné rozložení 

během roku, časový nesoulad napouštění jednotlivých jezer ze stejného zdroje v důsledku 

dřívějšího uzavírání lomů, neochota dotčených stakeholderů povolit větší odběr vod), 

navíc odběr, případně čerpání, vody bývá zpoplatněno a financování dopouštění jezer je 

náročné a pojí se k němu i neochota zrevitalizované území převzít (převést) z „hornicko-

rekultivačního“ režimu do běžného režimu, co se vlastnictví a užívání týče. Např. výparově 

problematické jezero Most vyžaduje vodní dotaci v ceně cca 10-12 milionů Kč každý rok. 

Jelikož se jedná o majetek státu, vznikají tak dlouhodobé náklady státu. Nepodařilo se 

nám zjistit, jaká je situace se zpoplatněním odběru vod z vodních toků v Polsku.  

Další pomyslnou variantou by mohla být nehydrická rekultivace, kde by se musely 

mechanicky zajistit vzniklé svahy – etáže lomu. Z části již budou připraveny i pro hydrický 

způsob rekultivace. Z báňského pohledu by se v případě nedostatku zemin na podsypání 

příkrých svahů mohlo jednat o technicky náročné sanační řešení, ale toto není možno 

jednoznačně ověřit pro chybějící údaje. Úpravě dna lomu pro nehydrický způsob 

rekultivace by lépe odpovídala varianta záměru číslo 1 uváděná ve zprávě EIA. Časově by 

příprava zbytkové jámy před rekultivací mohla být prováděna již během těžby, tak jako 
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v případě přípravy před hydrickou rekultivací (plánovaná varianta), a nedošlo by tak 

k přílišnému prodlení navazujících rekultivačních prací a celkov by k finalizaci rekultivací 

mohlo dojít dříve, než by bylo dokončeno zatápění jezera. Neboť pravděpodobně nebude 

k dispozici dostatek ornice na provedení zemědělské rekultivace (v ČR obvykle návoz 0,5 

m mocné vrstvy ornice, případně kombinace ornice a zúrodnitelných zemin), jednalo by 

se spíše o méně náročnou lesnickou rekultivaci, která je v polské rekultivační praxi 

nejoblíbenější a do svažitých břehů by byla i vhodná pro svou stabilizující a protierozní 

funkci. Výhodou by byla (oproti velkému jezeru) příležitost ponechat značnější území 

přírodním pochodům a podpořit tak biodiverzitu 

Z přírodo-ochranářského hlediska by mohlo být zajímavé i ponechání celé zbytkové jámy 

samovolnému vývoji. Ještě nezrekultivované části českých hnědouhelných lomů 

s pestrým reliéfem a řídkou vegetací, stanoviště chudá na živiny nebo písčitého 

charakteru jsou vhodným útočištěm velmi vzácných druhů živočichů (zejména ptáků a 

bezobratlých), drobné mokřady bývají bohaté na obojživelníky, které v běžné krajině 

budeme těžko, nebo marně, hledat. Jelikož u takovéto ekologické obnovy není předem 

přesně stanoven stav ekosystémů, ale směr vývoje je buď zcela nebo významně ponechán 

na přirozených přírodních procesech, je výsledkem takového způsobu obnovy 

posttěžebního území už samotný proces osidlování, který začíná již v průběhu těžby, po 

ukončení těžby-sypání či případné nejnutnější sanaci dále pokračuje. Jakou podobu bude 

výsledná krajina mít, lze na základě dlouhodobých studiích ekologické sukcese velmi 

dobře predikovat. Výhodou je, že stav takové krajiny odpovídá stanovištním podmínkám 

a může se jednat o biologicky velmi cenné a ojedinělé území. Bylo-li by ale k ekologické 

obnově vymezeno 100 % těžbou dotčeného záměru, mohlo by to být hůře akceptovatelné 

veřejností, která má různá očekávání. 

Samozřejmě ale jáma nezůstane přirozeně suchá, protože po přerušení odčerpávání 

důlních vod, se dno jámy začne samovolně plnit vodou (hlavně hydrogeologický 

přítokem), která dle dlouhodobých studií přitéká právě i z českého podzemí. Otázkou, na 

kterou by se dalo hydrologicky odpovědět pečlivě sestaveným modelem, je, na jaké úrovni 

by se hladina takto přirozeně vznikajícího jezera zastavila, resp. jak by se chovala ze 

sezónního i dlouhodobého pohledu. Určitě by hladina v nejbližší době dosáhla mnohem 

nižší úrovně, než jak se předesílá při aktivním zatápění. Z hydrogeologického hlediska by 

mohlo být posouzeno, zda by nižší hladina nebyla přívětivější pro nižší polohy (v okolí 

lomu i v ČR), kde by při vysoké hladině mohlo hrozit zamokření.  Těžko s dostupnými 

podklady nyní říci, zda by nedocházelo u mělkého jezera k mísení vod s vyšším obsahem 

kyselých vod. K zajištění čistoty vody by pomohlo utěsnění problematických míst (např. 

zbytky výchozu uhelné sloje). Z hlediska zastavení odtoku podzemních vod by tato 

obdobná izolace či těsnící stěny (ale ve větším rozsahu, než jak je v současnosti těsnící 

stěna realizována) mohly také částečně přispět k vyřešení problému. Výsledkem by ale 

pak mohla být pestrá kombinace přírodních pochodů, dynamická úroveň hladiny 

menšího, nebo více menších jezer, a zrekultivovaných ploch. V místech, které by byly 
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určeny primárně pro relaxaci obyvatel, by měl převažovat přístup více technický s cílem 

vytvořit pláže, vhodné vstupy do vody, parky, více přístupových cest, i když podle našich 

studií lidé více preferují spíše divokou přírodu než striktně udržované chodníčky, 

nedostupné velmi zpevněné břehy apod. Výsledná mozaika ploch různého využití by 

vyžadovala intenzivní spolupráci širokého spektra odborníků a ještě mnohá detailní 

posouzení. 

 

4.6 Komplikace při nepokračování těžby 

Ve zprávě EIA jsou detailně popsány možné komplikace spojené s ukončením těžby dříve 

než v roce 2044. Mezi nimi je i několik potenciálních problémů spojených s rekultivací, 

resp. nedostatečným množství vytěžené skrývky k úpravě povrchového dolu, z něhož se 

má stát vodní nádrž (zejména obtížné zajištění stability porubní fronty, kde by hrozily 

sesuvy svahů, nedostatečné zajištění/překrytí popelovin z elektrárny před rozmočením, 

geotechnická rizika u pilíře Lužické Nisy v JZ části lomu). Nedostatek zemin by musel být 

řešen odtěžením již zrekultivované vnější výsypky, znamenající zmar rekultivace a potřebu 

opětovná nové rekultivace, zvýšenou prašnost a dopravní (hlukové) zatížení. Nicméně 

prodloužení těžby do roku 2044 by ve srovnání s těmito sanačními zásahy vedoucími ke 

zlepšení stability dnešních svahů, způsobilo mnohem větší škody na životním prostředí a 

ke všemu v mnohem delším čase. Složitější by dle zprávy EIA byla i situace s vodou, kdy by 

se zatápění lomu Turów časově potkalo se zatápěním německého lomu Jänschwalde, což 

by více zatížilo řeku Lužická Nisa (pokud by voda pro oba lomy zbývala), dále by údajně 

nemohla být vybudována sedimentační nádrž (vyžaduje podsypání břehů směrem 

k jámě).  

Všechny tyto obavy uváděné ve zprávě EIA jsou opodstatněné. I v ČR se předčasné (náhlé) 

ukončení těžby uhlí negativně promítlo do budoucí rekultivace, kvůli nevhodným tvarům 

jámy a příkrým svahům, ale také „se vlečou“ problémy s budoucím užíváním území kvůli 

nedotěžení uhlí a jeho ochraně jako nerostného bohatství. Příkladem může být lom 

Chabařovice na Ústecku, kde byla těžba ukončena na základě rozhodnutí vlády a složitě 

se řešila stabilita území (neustálé sesuvy příkrých svahů), tvar a parametry vzniklého 

jezera Milada nejsou příliš přírodě blízké a stále existující chráněné ložiskové území svým 

způsobem brzdí rozvoj lokality (nelze zde např. trvale umisťovat stavby). Možností je ale 

hledat kompromis v době ukončení těžby. 
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5. Shrnutí a doporučení 

Lom spolu s vnitřním odvalem zaujímá v současné době území o rozloze asi 26 km2 

Výhledově bude mít území přeměněné těžbou rozlohu asi 30 km2. Ve srovnání se 

současným stavem to plošně není příliš velká změna, nicméně k významným změnám 

může dojít v souvislosti s narušením režimu spodních vod. Samotní zpracovatelé 

dokumentace EIA lomu Turów prezentují posuzovanou činnost jako „pokračování těžby 

a nepovažují ji za nový záměr nebo podstatnou změnu“. Vzhledem k akumulaci vlivů, 

zejména prodloužení působení negativních zásahů do životního prostředí a prohloubení 

i přiblížení se jámy směrem k ČR, nelze s tímto názorem plně souhlasit, naopak rostou 

obavy z intenzivnějšího obtěžování obyvatel hlukem, světelným znečištěním, prašností, 

komplikacemi se zásobováním pitnou vodou, rostoucích negativních změn v krajině 

včetně vizuálního působení. 

 Naopak by neměl být posuzován záměr jen v rozsahu rozšíření těžby za hranice 

dnešní těžby, ale v celém rozsahu (lomu, dobývacího prostoru), tak jak bude hornická 

činnost po dobu prodloužení povolení k těžbě na životní prostředí působit. Nelze oddělit 

působení již proběhlé/probíhající těžby od těžby budoucí, stejně jako by těžební 

společnost nyní asi těžko prováděla sanaci a rekultivaci současné jámy (nemohou nyní 

jámu zatopit a těžit dál) a v budoucnu by byla řešena sanace a rekultivace navazujícího 

území, kam se bude těžba teprve rozšiřovat. 

Na základě odlišné praxe v ČR, která je v mnohých aspektech přísnější, doporučujeme 

doplnit některé nedostatky a témata, která nejsou ve zprávě EIA dostatečně řešena: 

a) Nekomplexní biologický průzkum 

Pro precizní zhodnocení vlivu těžby ale i následné rekultivace na ochranu přírody, by měl 

být proveden podrobnější biologický průzkum, který by zahrnoval nejen přírodě blízké a 

potenciálně cenné biotopy v místě a okolí záměru rozšíření těžby (tak jak prezentuje 

zpráva EIA), ale i přímo v nedávno aktivní části těžební jámy – vnitřní výsypce a stěnách 

lomu.  

Navržen by měl být postup, jak průběžně podpořit zdejší populace vzácných druhů a 

zpracovat plán jejich transferu z předpolí postupujícího lomu, případně z ploch před 

začátkem technické rekultivace, na náhradní stanoviště, kterými mohou být: již existující 

vhodné biotopy v okolí lomu, nebo se mohou založit nové (v okolí lomu), dále se může 

využít přírodo-ochranářského potenciálu samotného lomu Turów a část posttěžebního 

území může být určeno primárně pro ochranu přírody, resp.  ekologickou obnovu, kde 

zůstanou cíleně plochy bez terénních úprav a překryvu úrodnými zeminami a stanovištně 

příslušné druhy sem budou přeneseny, plochy ponechány spontánní nebo usměrňované 

sukcesi. Ve zprávě EIA nejsou popsána kompenzační opatření za narušení populací 

chráněných druhů vyskytujících se v lomu a výsypkách v době provádění rekultivací. 
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b) Chybějící podrobný plán sanace a rekultivace 

Ač se České republiky dotýká nejvýrazněji především hydrogeologická problematika, 

může být společným zájmem/problémem kromě sanace (spočívající zejména v dostavbě 

těsnící stěny, překrytí zbytků uhelné sloje, podepření a vysvahování prudkých okrajů 

lomů, izolace VEP na dně lomu a další rozsáhlé technické práce zajišťující bezpečnost lomu 

a vnitřní výsypky) i další rekultivační činnost na již stabilizovaném území, kde byly 

provedeny v rámci důlně-technické etapy hrubé práce (jako např. rozsáhlejší tvarování 

terénu). Průběžná a finální rekultivace totiž souvisí jednak se 

zastavením/zpomalením odtoku podzemní vody z ČR, ale také změnou v prašnosti a 

ochranou proti šíření hluku, světla, ochranou přírody atd. Většina území po vytěžení 

bude dle zprávy EIA zrekultivována hydrickým způsobem. Okolní suchozemské prostředí 

dotčené těžbou by mělo být přeměněno na les, tak jako předešlé zrekultivované partie 

(zejména vnější výsypka).  

Ve zprávě EIA se o rekultivaci píše ale na české poměry velmi stroze, ve srovnání 

s rozsahem u obdobných českých záměrů prakticky jen okrajově. Jedná se o pouhé sdělení 

„sanace, zatopení, les“ a téměř chybí detaily prováděných prací, známo není ani konečné 

báňské řešení a způsob eliminace negativních vlivů těžby na životní prostředí po 

ukončení aktivní těžby, leč jáma zůstane a dopady těžby budou nadále působit. Zásadní 

(chybějící) nutností je i popis koncepce biologické rekultivace včetně použitého 

sortimentu dřevin či účelu budoucích lesů (lesy hospodářské, ochranné, jiného určení?). 

ČR by měla tedy po PGE, resp. Polsku, požadovat co nejdříve zpracování plánu sanace a 

rekultivace odborně způsobilými osobami. Přínosné by bylo i odsouhlasení/vyjádření 

nejen příslušnými orgány a stakeholdery v Polsku, ale také českými a německými 

autoritami. V podstatě i rekultivace tak rozsáhlého krajinného území jako je lom Turów je 

tak výrazný zásah do životního prostředí (i když se předpokládá spíše pozitivní vliv na 

životní prostředí), že by mělo být také provedeno zhodnocení v rámci EIA (min. formou 

oznámení). V ČR je záměr těžby pevně svázán se záměrem sanace a rekultivace. V Polsku 

těžbu a rehabilitaci považují za dva odlišné projekty, resp. rekultivace procesu EIA 

nepodléhá, protože je schvalována v rámci samostatného správního řízení 

(pravděpodobně ne tak komplexního jako je EIA). 

c) Nejasnost ve financování budoucí rekultivace 

V této souvislosti by také mělo být nastíněno, jakým způsobem bude zajištěna průběžná 

disponibilita finančních zdrojů na provedení rekultivace, mj. s ohledem na možnost 

předčasného (ve smyslu dříve než po vytěžení ložiska kolem roku 2044) ukončení těžby 

v důsledky ekonomické nerentability, resp. navyšování cen za emisní povolenky. V ČR je 

povinně těžební organizací v průběhu těžby vytvářena rekultivační finanční rezerva, 

avšak zpráva EIA nepopisuje zdroje na provedení budoucí rozsáhlé rekultivace. 



Posouzení budoucí rekultivace polského hnědouhelného lomu Turów 

37 
 

Předpokládáme, že také v Polsku si finanční rezervu tvoří, jen není nyní popsána, neboť 

jak uvádějí, rekultivace představuje samostatný projekt řešený v samostatném správním 

řízení. Klíčová odlišnost od českých poměrů tedy je, že není známo, kdy bude vlastně plán 

rekultivace a s tím i nacenění všech sanačních a rekultivačních prací provedeno. 

d) Nepestrá rekultivace 

Jelikož není způsob rekultivace ve zprávě EIA dopodrobna řešen, předběžně 

doporučujeme, aby nezůstalo jen u zatopení jámy a zalesnění suchozemských částí, ale 

výrazně doporučujeme zabývat se v budoucím plánu sanace a rekultivace také možnosti 

vytvoření přírodě blízkých partií u erozně nebo abrazně nenamáhaných břehů 

případného budoucího jezera (zřejmě západní, jihozápadní část), dále od komunikací, 

pláží a jiné infrastruktury. Mělo by se jednat o pestrou mozaiku různě využitelných míst, 

tudíž také zahrnující plochy neprodukčního charakteru, které budou plnit jiné krajinné 

funkce a poskytovat ekosystémové služby. Zapomenout by se nemělo na plochy 

spontánní či mírně usměrňované sukcese, členité břehové linie (pokud možno bez 

zpevnění), soustavy drobných tůní, písčin, široké litorální pásmo, ostrůvky, ptačí pláže a 

různé drobné biotopy. V rámci lesnické rekultivace, má-li plnit přírodo-ochranářské 

funkce, doporučujeme vytvářet drobná bezlesí, keřo-travinné okraje, řídké háje, lesní 

mokřady atd. 

 

e) Nepodložená proveditelnost a udržitelnost hydrické rekultivace 

Dostupnost vody nezáleží jen na současných průtocích v Lužické Nise a odběrech 

potřebných pro zatápění německých lomů, ale i na rozložení srážek, potřebných 

minimálních průtocích a zejména výparech v budoucnu a vzhledem k tomu, jak se začínají 

projevovat klimatické změny je bezpodmínečně nutné ověřit reálnost zatopení a dobu 

trvání napouštění, neboť existuje vícero odlišných názorů a rozsah 38 - 148 let aktivního 

napouštění je příliš velký a není prezentováno, jak se k odběrům vody z Lužické Nisy 

staví její další uživatelé a správci nejen v Polsku, ale i Německu. Zásadní bude také 

sestavení hydrologického modelu vypovídajícího o okolnostech následného udržení 

dosažené hladiny, aby nedošlo k tomu, že kvůli nedostatku disponibilních objemů vod a 

velkému výparu bude vody málo k zatopení, zatápění potrvá mnohem déle, natož aby 

bylo možné přijatelně trvale udržet požadovanou hladinu (při ploše hladiny 1960 ha  bude 

roční deficit v nádrži dle našich výpočtů odhadem 87 mm/rok, to odpovídá 1,7 mil. m3 

vody/rok). Výhodné by bylo mít k tak velké hydrické rekultivaci v záloze další varianty 

(neprůtočné jezero na nižší úrovni, ekologická obnova, kombinace více přístupů) a zajistit, 

aby podzemní vody z území ČR neodtékaly již před zahájením hydrické rekultivace. 

Doplněno by mělo být i posouzení možného vlivu povodňových vod Lužické Nisy na 

sedimentační nádrž při vtoku do jezera. Zvážena by mohla být možnost gravitačního 

napouštění oproti metodě napouštění přečerpáváním, které pravděpodobně vyvolá vyšší 

vstupní náklady, ale mohly by se jednat o schůdnější řešení z dlouhodobého hlediska.  
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f) Budoucí správa a resocializace území 

Uvažováno by mělo být už i o budoucím majetkovém uspořádání a správě území – 

konkrétně může být citlivý potenciální problém, kdo se zaručí, že o budoucí jezero bude 

pečováno, když jeho napouštění má trvat minimálně38 let, v důsledku klimatické změny i 

déle, kdo převezme post-rekultivační péči a krajinný management? Po zkušenostech v ČR 

doporučujeme již nyní uvažovat o konkrétnější budoucí resocializaci území (rekreační 

potenciál, nové plochy k bydlení, tvorba nových pracovních příležitostí – nová výroba, 

neintenzivní průmysl, energetika apod.) a zvážit, zda nebude pro Polsko výhodnější 

odstoupit od těžby uhlí dříve, než spalování uhlí přestane být výdělečné a využít 

k transformaci celého území nabízenou pomoc ze strany EU (viz strategie a fondy určené 

pro spravedlivou transformaci uhelných regionů). 

 

g) Dopad rekultivace na životní prostředí v ČR 

V dokumentaci EIA by mělo být přehledně uvedeno, jaké dopady bude mít záměr ve všech 

fázích, včetně postrekultivačního období, na ŽP v České republice. Nicméně zamyšlení se 

nad vlivem finální rekultivace na ŽP chybí. Popsán není budoucí management půdy, lesní 

hospodářství, nakládání s odpady v lokalitě vzniklých kvůli větší návštěvnosti, větší 

zatížení dopravou apod., natož účinek zvyšující se hladiny podzemních vod (narušení 

hluboce založených staveb, vývěry, zatápění sklepů, vyšší vydatnost toků apod.). 
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6. Závěr 

Rekultivace území po povrchovém dobývání nerostných surovin má dlouhou tradici v celé 

Evropě. Výjimkou nejsou ani lomy v Polsku. Politika ochrany životního prostředí PGE je 

prezentována např. na webu www.turow2044.pl. Mimo dokumentaci EIA se objevují 

velkorysé plány na vybudování vodní elektrárny, parku se 100 větrnými elektrárnami o 

výkonu 200 MW (Mrówczyńska et al. 2009) v území dnešního lomu Turów. Kastelewicz et 

al. (2010) popisují na příkladu i ostatních polských hnědouhelných lomů (Konín, Adamów, 

Belchatów, Sieniawa), jak se rekultivační plány přizpůsobují společenským požadavkům, 

což vede ke zvýšení důvěry místních komunit v těžební průmysl. Ve srovnání s jinými lomy, 

kde je rekultivace pestrá (zahrnuje i zemědělskou a obecní rekultivaci) je směrování 

rekultivace v lomu Turów ale poněkud jednotvárná – les a voda (Kastelewicz a Sypniowski 

2011). Na základě již provedených rekultivací i v jiných částech Polska lze hodnotit 

rekultivační postupy v Polsku velmi pozitivně. Podobné postupy lze očekávat i na 

Turówsku.  

Shrneme-li celý posudek zprávy EIA, je ale klíčovým zjištěním chybějící plán rekultivace a 

odhad potřebných financí. Od toho se odvíjí další nejasnosti a nesrovnalosti s českou 

rekultivační praxí, není zhodnocen vliv záměru v celé délce jeho životnost, tedy až po 

ukončení rekultivací, což je zásadní rozpor s evropským právem. Neznamená to však, že 

by plán rekultivace a finanční rezervu neměla polská těžební společnost připravené. 

Pravděpodobně to vzhledem k jejich odlišné legislativě povolování těžby není nyní řešeno 

v rámci dokumentace EIA. Vhodné by bylo v tomto ohledu rozvinout česko-polskou 

komunikaci a poskytnout více informací nejen k samotné rekultivaci a způsobu 

odstranění škod na životním prostředí, resp. eliminaci negativního vlivu těžby na životní 

prostředí během těžby, při rekultivaci i následném užívání nové krajiny.   

Cenná by byla také hydrologická data dokládající (nebo umožňující vlastní ověření českou 

stranou), že hladina budoucího jezera v nadmořské výšce 225 m n.m. je podložená a 

z hlediska vodní bilance udržitelná, že na ni navazují další práce (úpravy existují 

infrastruktury a tvorba nové) a především by chtělo ověřit, jak je odběr vody z řeky Lužické 

Nisy akceptovatelný Němci i polskými odběrately situovanými dále po toku, resp. jaký 

bude minimální zůstatkový průtok, Od toho lze pak odvodit přibližnou dobu napouštění 

jezera a hodnotit přijatelnost předsevzaté hydrické rekultivace. 

Vzhledem k rychle se měnící energetické politice napříč Evropou a měnícímu se klimatu 

by bylo záhodno připravit a posuzovat více variant rekultivace (ve smyslu vhodné pro 

báňský stav v období i mnohem dříve než v roce 2044). Obdobně by v dokumentaci EIA 

měly být řešeny i jiné varianty těžby zahrnující i možnost nedotěžení uhelných zásob. 

Monitorovány by měly být nejen změny v režimu spodních a povrchových vod 

způsobovaných těžbou, ale ověřeno by také mělo být, co se stane s okolní krajinou po 

nastoupání vody po vytvoření rekultivačního jezera v místech, kde se s podzemní vodou 

http://www.turow2044.pl/
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již desetiletí lidé nesetkávali (v SHP jsou známy případy zatápění sklepů nověji 

postavených domů). Specialisté by také měli zhodnotit, zda nebude narušena stabilita 

zemin v místech, kde došlo vlivem změny proudění podzemní vody k vyplavení jemných 

částic, a tedy změně soudržnosti zemin, když se po rekultivaci podzemní kolektory nasytí 

vodou. Tento předpoklad tu je a měla by být proto podrobně zvážená i jiná úroveň hladiny 

nebo posouzeny souvislosti s komunikací podzemních vod, případně podniknuta nějaká 

ochranná opatření minimalizující riziko nežádoucího zamokření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posouzení budoucí rekultivace polského hnědouhelného lomu Turów 

41 
 

7. Použité zdroje 

Beran, A., Vizina, A. 2013. Odvození regresních vztahů pro výpočet výparu z volné hladiny a 
identifikace trendů ve vývoji měřených veličin ve výparoměrné stanici Hlasivo. 
Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 55(4):4–8. 

ČHMÚ. 2019. Hydrologická bilance kvality vod. Online: http://voda.chmi.cz/hr19/pdf/kap3.pdf, 
strana 179, dostupné 20.7. 2021. 

VÚV TGM 2021. Důl Turów, Odborné vyjádření ke zprávě: “Venera Z. et al. (květen 2021): Vývoj 
hladin podzemní vody v hrádecké pánvi. Česká geologická služba”.VÚV TGM, Praha.  

VÚV TGM. 2021b. Dopady odvodnění lomu Turów na podzemní vody v oblasti Uhelné. Online: 
https://sousedsky-spolek-uhelna.webnode.cz/_files/200000065-ab1bbab1bd/Voda.pdf, 
dostupné 10.8. 2021. 

Diersch, Hans-Jörg G. 2014. FEFLOW – Finite element modeling of flow, mass and heat transport 
in porous and fractured media, Springer, Berlin Heidelberg, XXXV, 996p., ISBN 978-3-642-
38738-8, doi:10.1007/978-3-642-38739-5. 

Dub O., Němec J., a kol. 1969. Hydrologie, SNTL Praha, LXXIV, 353. 
Eyring V., Bony S., Meehl G. A., Senior C. A., Stevens B., Stouffer R. J. a Taylor K. E. 2016. Overview 

of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and 
organization, Geosci. Model Dev., 9, 1937-1958, doi:10.5194/gmd-9-1937-2016. 

Farkač J., Král D. a Škorpík M. (Eds.) 2006. Červený seznam ohrožených druhů České republiky. 
Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic.Invertebrates. Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 s. 

Hendrychová M., Šálek M. a Řehoř M. 2009. Bird communities of forest stands on spoil heaps after 
brown coal mining. Sylvia 45:177-189. 

Hendrychová M. a Bogusch P. 2016. Combination of reclaimed and unreclaimed sites is the best 
practice for protection of aculeate Hymenoptera species on brown coal spoil heaps. Journal of 
insect conservation 20(5): 807-820. 

Kasztelewicz Z., Klich J. a Sypniowski S. 2010. Rekultywacja ternów poeksploatacyjn ych w polskim 
górnictwie węngla brunatnego. Zeszyty naukowe 137:16-26. Online: 
https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/Content/45416/download/ dostupné 5.8.2021. 

Kasztelewicz Z. a Sypniowski S. 2011. Kierunki rekultywacji w polskich kopalnich węngla 
brunatnego na wybranych przykładach. Górnictwo i Geoinżynieria 3:119-132. 

Krupp R.E. 2020. Gutachten zu den grenzüberschreitenden Auswirkungen einer Fortführung des 
Abbaus der Braunkohlelagerstätte Turów (Polen) auf die Gewässer in Deutschland (Znalecký 
posudek na přeshraniční dopady pokračování těžby ložiska lignitu Turów (Polsko) na vody 
v Německu). Burgdorf. 79 s. 

Kuraz M., Mayer P., Blöcher J.R. 2020. DRUtES - an opensource library for solving coupled 
nonlinear convection-diffusion-reaction equations. URL:http://www.drutes.org. 

Langevin C.D., Hughes J.D., Banta E.R., Provost A.M., Niswonger R.G. a Panday S. 2021. MODFLOW 
6 Modular Hydrologic Model version 6.2.1: U.S. Geological Survey Software Release, 18 
February 2021, https://doi.org/10.5066/F76Q1VQV. 

Moradi J., Potocký P., Kočárek P., Bartuška M., Tajovský K., Tichánek F., ... a Tropek R. 2018. 
Influence of surface flattening on biodiversity of terrestrial arthropods during early stages of 
brown coal spoil heap restoration. Journal of environmental management 220:1-7. 

Mrówczyńska H., Jakubowska M. a Gola-Kozak M. 2009. Działania PGE KWB Turów S.A. 
organiczajace niekorzystne oddziaływania na środowisko w kontekście polityki 
zrównoważnego rozwoju. Warsztaty z cyklu „Zagrozenia naturalne w górnictwie“. Bogatynia. 

Musilová L. 2011. Dopady důlní činnosti na hydrologický režim v povodí Smědé a Lužické Nisy. 
Diplomová práce, Masarykovo univerzita v Brně.  

http://voda.chmi.cz/hr19/pdf/kap3.pdf
https://sousedsky-spolek-uhelna.webnode.cz/_files/200000065-ab1bbab1bd/Voda.pdf
https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/Content/45416/download/
http://www.drutes.org/
https://doi.org/10.5066/F76Q1VQV


Posouzení budoucí rekultivace polského hnědouhelného lomu Turów 

42 
 

NKÚ (Nejvyšší kontrolní úřad Varšava). 2019. Rekultywacja ternów po eksploatacji kopalin 
objetych prawem wlasności nieruchomości gruntowej. Online:  
https://www.nik.gov.pl/plik/id,19746,vp,22360.pdf, dostupné 1.8. 2021. 

Parajka J., Merz R., Blöschl G. 2007. Uncertainty and multiple objective calibration in regional 
Water balance modelling: case study in 320 Austrian catchments. Hydrological processes 21:435–

446. 
Perrin C., Michel C. a Andréassian V. 2003: Improvement of a parsimonious model for streamflow 

simulation. Journal of hydrology 279:275–289. 
Prach K., Řehounková K., Řehounek J. a Konvalinková P. 2011. Ecological restoration of central 

European mining sites: A summary of a multi-site analysis. Landscape Research 36(2):263-268. 
Lískovec T. a Hendrychová M. 2012. Projekt VODAMIN, Cíl 3 „Vyhodnocení efektivity čištění, resp. 

úpravy důlních vod z hnědouhelné těžby v Ústeckém kraji a návrhy na zlepšení kvality 

vypouštěných důlních vod v jednotlivých lokalitách“. Real & Projekt Most. 

Sitek S. 2017. Modelowanie wód podziemnych na terenach górniczych z wykorzystaniem 

oprogramowania FEFLOW. Przeglad Geologiczny, vol. 65, nr 11/3:1451–1459. 

Syryczyński P., Sadowska M. 2021. Stare złoża – nowe szanse. Online: 
https://www.cire.pl/pliki/2/Bogatynia-Zittau.pdf, dostupné 28.7.2021. 

Šálek M. 2012. Spontaneous succession on opencast mining sites: implications for bird 
biodiversity. Journal of Applied Ecology 49(6):1417-1425. 

Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kocarek P., Skuhrovec J., Malenovsky I., ... a Konvicka M. 2012. 
Technical reclamations are wasting the conservation potential of post-mining sites. A case 
study of black coal spoil dumps. Ecological Engineering 43:13-18. 

Zpráva EIA. 2019. Pokračování těžby hnědouhelněho ložiska Turów. Zpráva o vlivu na životní 
prostředí (sjednocené znění). Shrnutí v neodborném jazyce. Bogytynia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,19746,vp,22360.pdf
https://www.cire.pl/pliki/2/Bogatynia-Zittau.pdf


Posouzení budoucí rekultivace polského hnědouhelného lomu Turów 

43 
 

8. Přílohy 
Příklady přírodě blízké obnovy v polských lomech. 

 

 

Částečně přírodě blízká obnova sirného dolu Machów, Polsko. Foto: Grzegorz Biernat 

www.parafoto.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bývalý lom Babina, kde byla vytvořena geoturistická stezka, lákající návštěvníky právě na divoce-

přírodní vzhled a procesy. 
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Vzory, jak by mohly vypadat mokřadní a okrajové partie budoucího jezera – zkušenosti 

z Polska. 

 

 Rybník Kanonik - Dolinakarpia.pl
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Inspirace z Německa 

Přírodní sukcese jako součást rekultivované krajiny Německa – Lužická oblast, foto:Bodow-

wikipedia.org 

 

20 km2 přírody ponecháno divočině - Naturparadies Grűnhause, Německo, foto: Stefan 

Röhrscheid, naturerbe.nabu.de 


