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Abstract

This presented bachelor work is aimed at a collection of information about the hill 

Ressl from the natural, historical and touristic point of view. There are three main parts of 

this  work.  The  firs  one  deals  with  the  natural  aspects  of  Ressl  hill  and  divides  them 

according to ecosystems there. This division includes basic aspects which are the forest, 

the water, the soil and forest animals. The second part is concerned writh the meaning of 

natural amphitheatre on the hill and illustrates it in the course of time. In this part there are 

some  information  about  Matylda  Lake  and  Most  Autodrom  as  well.  The  third  part 

introduces an educative path on the Ressl hill. Finally there are some advice about a new 

rebuilding of hill observation and evaluation of Ressl´s restaurant to attract new customers.
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Anotace

Předložená bakalářská práce je zaměřena na pojednání a shromáždění co nejvíce 

možných  informací  o  vrchu  Ressl  z  hlediska  přírodního,  historického  a  turistického. 

Samotná práce je koncipována do tří hlavních částí.  První část sleduje přírodní aspekty 

mosteckého  vrchu  Ressl  a  člení  jej  na  jednotlivé  ekosystémy.  Toto  členění  zahrnuje 

ekosystém  lesní,  vodní,  půdní  a  lesní  zvířenu.  Druhá  část  práce  vyzdvihuje  význam 

přírodního amfiteátru na Resslu a dokumentuje jeho cestu časem. Součástí této studie je též 

vodní nádrž Matylda a Autodrom Most. Třetí část představuje naučnou stezku na vrchu 

Ressl. Dále je zde doporučení obnovy rozhledny na Resslu a zhodnocení současného stavu 

restaurace na Resslu z důvodu oslovení širšího okruhu veřejnosti.

Klíčová slova

Most, vrch Ressl, ekosystém, přírodní amfiteátr, turismus
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1 ÚVOD

Při pohledu na město Most a jeho nejbližší  okolí,  se většině lidí  vybaví krajina 

poničená těžbou uhlí, chemické závody a vysoká nezaměstnanost. I přes tyto neduhy, jež se 

snaží  být napraveny,  je možno na Mostecku najít  zajímavá a svým způsobem i krásná 

místa. Jednou z takových lokalit je vrch Ressl.

Dnes je vrch Ressl vnímán především jako sportovně rekreační areál,  s širokým 

spektrem využití. Pro volný čas mosteckých obyvatel, je toto místo tím nejlepším, co okolí 

Mostu a Most samotný může nabídnout. Krásná příroda, hezká zákoutí a scenérie.

Téma bakalářské práce „Přírodní aspekty vrchu Ressl“ jsem si vybral z důvodu, že 

jsem mosteckým rodákem a celý svůj život žiji na dohled tohoto vrchu. Ressl navštěvuji již 

od svých 6 let. Velmi dobře tuto lokalitu znám a zajímaly mě výsledky, ke kterým dospěji 

při zpracování mé bakalářské práce.  

Cílem bakalářské práce je pojednání a shromáždění co nejvíce informací o vrchu 

Ressl  z  hlediska  přírodního,  historického  a  turistického.  Na  základě  sběru  a  studia 

dostupných podkladových materiálů,  jako jsou prameny,  literatura,  informační  tabule  a 

internetové zdroje, je samotná práce koncipována do tří hlavních kapitol. Druhá kapitola 

sleduje  přírodní  aspekty  mosteckého  kopce  a  člení  jej  na  jednotlivé  ekosystémy.  Toto 

členění  se  opírá  nejprve  o  výzkum ekosystému  lesa  na  vrchu  Ressl,  kde  je  zahrnuta 

charakteristika  místa,  druhová skladba  a  cíl  do  budoucna.  Dále  vodní  ekosystém,  jenž 

pozoruje  druhovou  a  rostlinnou  skladbu.  V podkapitole  o  lesní  zvířeně  práce  mapuje 

živočišné skupiny, žijící na vrchu Ressl. Tuto kapitolu uzavírá půdní ekosystém a výčet z 

půdní fauny a hub.

 Třetí kapitola bakalářské práce se zabývá tématem turistického využití vrchu Ressl, 

ve  vztahu  k  novému  a  starému  městu  Most.  Zde  je  vyzdvižen  význam  přírodního 

amfiteátru na Resslu. Díky nabytým poznatkům i vlastnímu výzkumu v terénu je pomocí 

fotodokumentace  zachycena  atmosféra  tohoto  místa  a  zdokumentována  cesta  časem z 
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přelomu 50. a 60. let minulého století, až do dnešních dní. Tato studie se dále věnuje areálu 

vodní nádrže Matylda a lokalitě Autodrom Most, jenž tvoří nedílnou součást vrchu Ressl. 

Čtvrtá  kapitola  bakalářské  práce  se  pokouší  rozvinout  myšlenku,  dalšího 

turistického využití vrchu Ressl. První část je zaměřena na zhodnocení silných a slabých 

stránek města Mostu. Práce zde též představuje naučnou stezku na vrchu Ressl. Dále je zde 

doporučen  návrh  k  obnově  rozhledny na  Resslu,  která  by poukazovala  na  krásné,  ale 

zároveň  rozporuplné  zajímavosti  v  okolí  Mostecka  z  vyhlídkového  bodu.  Předmětem 

zájmu  je  též  zhodnocení  současného  stavu  selského  statku  na  Resslu.  Práce  se  zde 

zaměřuje na další možné klíčoví změny k přilákání nových návštěvníků.
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2 PŘÍRODNÍ ASPEKTY VRCHU RESSL

Krajinný ráz Mostecka je velice různorodý. Tento územní celek je charakterizován 

mimořádnou  pestrostí  a  rozmanitostí  několika  typů  krajiny.  Nejvíce  osídlenou  částí 

Mostecka,  která  je  také  značně  člověkem  využívána,  je  centrální  část,  kterou  tvoří 

Mostecká pánev. Na severu vystupují z pánve Krušné hory. Tato nejméně osídlená část 

regionu tvoří přirozenou hranici se Spolkovou republikou Německo. Jižní část Mostecka 

tvoří úrodná zemědělská krajina, přecházející do Žatecké plošiny a dále západní výběžky 

malebné partie Českého středohoří.

Geomorfologie  mostecké krajiny je  z dlouhodobého hlediska tvořena především 

procesy  vrásnění,  vulkanickou  činností,  větrem,  sedimentací  a  vodní  erozí.  Do  tohoto 

procesu výrazným způsobem zasáhl i člověk jako horník. Zejména povrchovou těžbou uhlí 

[1].

Sledovaný vrch Ressl  je morfologicky nejvýraznější  kopec na jihozápadě města 

Mostu s nadmořskou výškou 413 metrů. To ho činí nejvyšším kopcem v okolí Mostu a 

zároveň  patří  do  skupiny nejzápadnějších  vrchů  Českého  středohoří.  Z  řady  mladších 

znělcových vulkanitů, zaujímá Ressl první příčku v linii Ressl – Široký vrch –  Hněvín – 

Špičák – Zlatník – Želenický vrch. Příručka Naučná stezka Ressl charakterizuje mostecký 

vrch takto: „Kopec Ressl je dokladem vypreparovaného průniku znělcové lávy do slepenců  

s  ostrohrannými úlomky hornin v sopečných vějířovitých kanálech,  které jsou  časté  v  

severočeském regionu a pocházejí z mladších třetihor“ [8].

Jméno tohoto vrchu je spjato s osadou Ryzel,  která zde existovala.  Hovoří  o ní 

historické materiály z roku 1455, kdy mostecký hrad obýval Jiří z Poděbrad. Postupným 

poněmčováním této oblasti se později vyskytuje název Ressel.      
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2.1 Ekosystém lesa na vrchu Ressl

2.1.1 Všeobecná charakteristika ekosystému

Ekosystém je  dle  zákona definován  jako:  „Funkční  soustava  živých  a  neživých 

složek  životního  prostředí,  jež  jsou  navzájem spojeny  výměnou  látek,  tokem energie  a 

předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase“ 

[10].  Ekosystém  lesa  je  jedním  z  nejsložitějších  a  zároveň  nejrozmanitějších.  Je  to 

významné  společenstvo,  které  využívá  všech  složek  životního  prostředí  a  zpětně  je 

ovlivňuje. Dnes si velmi těžko dokážeme představit krajinu bez lesního porostu. Les plní 

celou řadu funkcí, jež jsou potřebné pro vyvážený růst krajiny. Těmi nejdůležitějšími jsou:

Produkční funkce – i když les byl v dávných dobách člověkem vnímán jako místo 

životu  nebezpečné,  z  důvodu  výskytu  dravé  zvěře,  postupem  času  se  pohled  na  lesy 

změnil. Stal se z nich zdánlivě nekonečný zdroj surovin se značným využitím. V dnešní 

době, při tak rozvinutém dřevařském průmyslu, je nutné si uvědomit, že les je zásobárnou 

zdravých produktů, a to nejen dřeva. Do produkční funkce lesa započítáváme i lesní plody, 

houby  dříve  klest  či  hrabanku.  Dřevo  dnes  chápeme  jako  ekologický  materiál,  zdroj 

energie a má také nezastupitelnou funkci ve stavebnictví. Tato surovina patří do našeho 

života a je i jeho součástí [2]. 

Retenční funkce – literatura uvádí, že: „v prostředí zeleně se trvale udržuje vyšší  

vzdušná vlhkost než v ulicích města (o 5 až 20%). Ta je ovlivňována nejen nižším výparem,  

ale i výraznou schopností rostlin zadržovat na svých asimilačních orgánech velký podíl  

srážkové vody. Jediný velký strom dokáže za rok vypařit do ovzduší 7 - 20 m³  vody. Ze 

srážek, které vstupují do průměrného lesního porostu, se asi 20% zachytí v korunách a asi  

2% stéká po kmenech k povrchům půdy. Fyzikální výpar a transpirace bylinnou vegetací v  

podrostu  tvoří  asi  19% a  povrchový  odtok  zpravidla  jen  1%.  Nejvyšší  je  transpirace  

hlavním lesním porostem (43%), na odtok do sféry podzemních vod zbývá asi 17%“ [9].

Klimatické funkce   –  vzrůstající  zeleň značně ovlivňuje meteorologické jevy v 

přízemní vrstvě atmosféry. Jedná se o sluneční záření, výpar, teplotu a vlhkost vzduchu, 

vyzařování tepla, turbulence vzduchu a rychlost větru. Tyto faktory působí jako jeden celek 
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a nelze je oddělovat [9]. 

Rekreační funkce – les je vhodným místem pro celou řadu rekreačních sportů i 

procházek, místem, kde si lidé mohou odpočinout a nabrat nové síly. Tato duševní hygiena 

má blahodárný vliv i na lidské zdraví [9].

2.1.2 Skladba lesa

Město Most, se pyšní lesem na vrchu Ressl, který se nachází v nadmořské výšce 413 

metrů, s rozlohou 450 ha. Pro tyto oblasti je charakteristická teplomilná doubrava a dubo-

habrové háje. Dubové lesy, které ustupovaly potřebám člověka, byly nahrazovány rychleji 

rostoucími, leč nepůvodními dřevinami. Mezi tyto nově nasazené dřeviny na vrchu Ressl 

patří  například  borovice  vejmutovka,  modřín  opadavý,  či  zde  dominující  borovice 

černá.  Z hlediska lesního ekosystému se vrch Ressl  řadí  mezi  lesy hospodářské.  Vrch 

Ressl je dnes, díky své dostupnosti a vybudovaným stezkám, vhodné místo k rekreaci a 

dostává charakter příměstského lesa, který je podpořen výsadbou lesních dřevin k obnově 

lesa [8]. 

Obr. 1 – Les na vrchu Ressl – detail (foto Vladimír Havelka, 2012)
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Z  širokého  spektra  lesního  společenství,  které  se  na  Resslu  vyskytuje,  představme 

například:

Dub letní – v lese na vrchu Ressl se duby vyskytují převážně na svazích. Tyto statné 

dlouhověké stromy s košatou korunou,  mohou dosahovat výšky až 40 metrů. Je to původní 

druh  lužních  lesů  a  dubohabřin.  Duby mají  tvrdé,  těžké,  trvanlivé,  kruhovitě  pórovité 

dřevo,  s  úzkou bělí  a  širokým hnědavým jádrem. Dubové dřevo se  používá ke stavbě 

masivního nábytku, na parkety, či sudy. Dále je dub letní vyhledáván pro své léčivé účinky.

Na  jihovýchodním úpatí  vrchu  Ressl  se  nachází  památkově  chráněný  dub  letní. 

Jedná se  o  první  strom rostoucí  v  místní  dubové aleji.  Za  chráněný strom jej  vyhlásil 

Magistrát města Mostu v roce 2008.  

Habr  obecný  – strom  střední  výšky  se  silnými  kořenovými  náběhy  a  štíhlou 

korunou. Na Resslu tento nenáročný druh osídluje jak vlhčí polohy svahů, tak kamenité 

svahy s  mělkou  půdou.  Původní  rozšíření  je  ve  smíšených  listnatých  lesích  teplejších 

oblastí. Je zcela mrazuvzdorný. Dřevo je velmi tvrdé, pevné, těžké, značně výhřevné. Je 

vhodnou meliorační dřevinou zlepšující svrchní vrstvy zemin a kromě toho i přirozenou 

součástí dřívějších lesů.

Borovice černá – na vrchu Ressl tvoří borovice černá, společně s duby, tzv. borovo-

dubové soubory. Borovice černá se zde dožívá věku až 120 let. Je to statný rozložitý strom 

s  válcovitým kmenem a  šedočernou borkou.  Silně  světlomilný  druh dobře  prospívající 

především ve vápencích. Má podobné vlastnosti a použití jako borovice lesní, její dřevo je 

však tvrdší a těžší a vůči vodě odolnější. Vhodný doplňkový sortiment našich domácích 

druhů.

Borovice lesní –  zalesnění borovice lesní na vrchu Ressl, dosahuje až 60 %. Je to 

statný strom, v propustném terénu s hlubokým kůlovým kořenem. Původ borovice lesní  je 

na skalnatých svazích a  v údolích řek. V minulých staletích se hojně sázela v lesích i 

monokulturách. Pryskyřičnaté dřevo je měkké, ale velmi trvanlivé, na vzduchu a světle s 

červenohnědým jádrem a žlutavou nebo růžovou bělí. Má široké použití. Patří k cílovým 

druhům prvořadého hospodářského významu [2].

 Budoucnost lesa na vrchu Ressl, který obhospodařuje Správa městských lesů Most, 

spočívá v neustálé obnově starých, nepůvodních dřevin, za stromy původní. Tou původní 
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dřevinou zde na Resslu, je například borovice lesní.

2.2 Vodní ekosystém na vrchu Ressl

2.2.1 Všeobecná charakteristika vodního ekosystému

Vodní ekosystém je nedílnou součástí pro existenci vodních organismů, kam řadíme 

ryby, vodní bezobratlí,  vodní rostliny nebo organismy, které zde prodělávají část  svého 

vývoje. Zarůstající rybníček je dále vyhledáván vodním ptactvem, plazi a slouží lesní zvěři 

k napájení.

2.2.2 Výskyt rostlin 

Významným krajinným prvkem vrchu Ressl je zdejší rybníček. Nepřehlédnutelnou 

dominantou tohoto rybníčku je uměle vysazený  leknín bílý. Tato vytrvalá vodní bylina, 

která drží prim co do velikosti květů i listů, je zvláště chráněným a ohroženým druhem. 

Dalším  typickým  zástupcem  těchto  stojatých  vod  je  rdest  vzplývavý,  který  je 

charakteristický svými oválnými, na bázi většinou srdčitými, plovoucími listy, zaujímající 

značnou  část  vodní  hladiny.  Dále  zde  najdeme  orobinec  širolistý,  známý  díky  hnědě 

zbarveným, nápadným šišticovitým květenstvím, kterým se lidově říká doutníky. A rákos 

obecný, využívaný vodním ptactvem k úkrytu a ochraně [8]. 
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          Obr. 2 – Rybníček na vrchu Ressl                            Obr. 3 – Rybníček na vrchu Ressl, kachny divoké
(foto Vladimír Havelka , 2012)                                             (foto Vladimír Havelka, 2012)

2.2.3 Vodní ptactvo a jeho výskyt na rybníčku

Rybníček na vrchu Ressl je domovem i pro naší největší plovavou kachnu, kachnu 

divokou. Kachny jsou velmi dobře přizpůsobeny životu ve vodě. Jejich tělo má protáhlý 

člunkovitý tvar, vhodný k plování i potápění. Peří mají husté, přiléhavé, vzduch zadržující 

a dobře promaštěné, takže nedojde k promočení a nadlehčuje tělo na hladině. Známým a 

zajímavým jevem u kachny divoké, je upnutí vylíhlých kachňat na prvního živého tvora, 

kterého spatří a který pro ně po celý život představuje rodiče. Kritickým obdobím je osmá 

až dvacátá  hodina života,  kde si  kachny ukládají  podobu matky.  Tou se tak může stát 

slepice, pes, ale i člověk. Proto je při návštěvě rybníčku dobré, dbát opatrnosti [3]. 
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2.2.4 Ryby a obojživelníci 

Během léta  je  v  místních  přípovrchových  vodách,  které  jsou  prohřáté  sluncem, 

možno  spatřit  sladkovodní  všežravou  rybu  z  čeledi  kaprovitých  karase  obecného. Při 

procházkách po březích rybníčka snadno vyrušíme chráněné obratlovce, mezi které patří 

skokan ostronosý,  kuňka obecná, či v České republice též ohrožený druh obojživelníka 

ropuchu obecnou [8]. 

2.2.5 Entomologické druhy

Své místo k životu si v zarůstajících částech rybníčku najde i vodní hmyz, kterému 

se  zde  nabízí  vhodné  potravní  podmínky.  Jsou  to  druhy  živící  se  rostlinou  potravou, 

například řasami. Z dravých druhů jmenujme zástupce čeledi potápníkovitých, potápníka 

vroubeného, který je jedním z největších vodních brouků světa. Na vyvýšených partiích 

jako jsou větve, vysoké stonky, je možno spatřit zdatné letce z řádu vážek, vážku obecnou 

a šídlo modré, které s oblibou na těchto místech vysedávají [8]. 

2.2.6 Plazi

 Z plazů se u břehu zdržuje nejedovatý had  užovka obojková. Tu poznáme podle 

světlého obojku za hlavou, který je obvykle žlutý, ale může být i oranžový nebo bílý[8], 

[3]. 

2.3 Lesní zvířena na vrchu Ressl

2.3.1 Ptactvo

Les na vrchu Ressl je útočištěm pro mnohé živočichy. V následujících řádcích  bude 
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představena  zvířena žijící v korunách stromů. Ptáci jsou důležití a prospěšní živočichové, 

navíc mnozí z nich jsou zajímaví a krásní, proto se odjakživa těší lidské pozornosti. Ptáci 

tvoří samostatnou třídu v kmeni obratlovců. Jako všichni obratlovci mají páteř složenou z 

obratlů a jejich celková tělesná stavba a fyziologické vlastnosti připomínají v lecčem  plazi 

či savce. Jsou ovšem některé znaky, kterými se vyznačují jen ptáci. Tím nejvýznamnějším 

je  peří.  Ptáci  jsou  jedinými  opeřenými  živočichy.  Peří  je  lehké  a  obsahuje  mnoho 

vzdušných komůrek, díky kterým jsou chráněni před horkem i chladem. Dává tvar tělu a 

umožňuje  ptákům létat.  Les  je   pro  ptactvo  vhodným životním prostředím  z  mnoha 

různých důvodů. Nacházejí zde úkryt, zdroj potravy, vhodné podmínky pro hnízdění, či 

příznivé mikroklima [3], [8]. 

Z dravců je zde možno spatřit  káně lesní, či jednoho z nejlepších letců akrobatů a 

lovců s  vrozeným loveckým instinktem  jestřába lesního,  kterému jeho ostré  žluté  oči 

dávají  strach  nahánějící  výraz.  Další  dravec  z  čeledi  jestřábovitých  tu  jest  krahujec 

obecný.  Čeleď  sokolovitých  zde  zastupuje  poštolka  obecná,  známá  svým třepotavým 

letem. Les na vrchu Ressl obývají též sovy, které jsou velmi vyhraněným řádem ptáků. 

Vyznačují se velkýma očima, které směřují dopředu, nikoli do stran, jak je tomu u všech 

ostatních ptáků. Chce-li se tedy sova podívat na stranu nebo dozadu, musí otočit celou 

hlavu. Vějířovitý závoj kolem očí dodává sovám jejich charakteristický výraz. Tito noční 

ptáci  mají  jako dravci ostrý zahnutý zobák a silné špičaté drápy. K tomu velmi jemné 

hebké peří zaručující naprosto tichý let. To je důležité k lovu drobných nočních savců jimiž 

se sovy živí. Zdejší les obývá puštík obecný a kalous ušatý [8], [3]. 

2.3.2 Savci

K dalším sledovaným živočišným skupinám, žijící  v lese na Resslu a jeho okolí, 

patří třída savců. Savci jsou považováni za nejúspěšnější skupinu všech živočichů. Za toto 

označení vděčí především svému vyvinutému mozku a inteligenci. Savcům se často, na 

rozdíl od ostatních živočichů jako jsou ptáci, ryby nebo hmyz, říká zvířata. Není to ovšem 

správné označení. Savci jsou pouze jednou z celkového počtu asi padesáti tříd všech zvířat 
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vůbec. Lidé většinou poznají savce na první pohled, přesto není snadné říci jednoznačnou 

charakteristiku, podle níž by se dali savci oddělit od ostatních živočišných skupin a která 

by též platila pro všechny savce stejně. Například savci jsou jedinými zvířaty, kterým roste 

srst a naopak kytovci ji postrádají. Dalším typickým znakem savce je mléčná žláza, ale 

ptakopysk  a  ježury  mléko  vylučují  jenom zvláštními  póry.  Literatura  jmenuje  některé 

znaky,  jimiž se  většina  savců liší  od ostatních  zvířat:  „Srst,  mléčné  žlázy,  potní  žlázy,  

tukové žlázy, tři kůstky středního ucha, sedm krčních obratlů, zuby různého tvaru, vysoce  

vyvinutý  mozek,  příklopka uzavírající  hrtan,  spodní  čelist  tvořená po  každé  straně  jen 

jednou jedinou kostí, červené krvinky bez jader, svalová bránice oddělující břišní dutinu“ 

[3]. Dalším příkladem kdy se savci  liší  od ptáků,  tedy s výjimkou již výše uvedeného 

ptakopyska a ježury, jest ten, že nekladou vejce. A samozřejmě od plazů se liší tím, že jsou 

teplokrevní a mají čtyřdílné srdce. Dalších drobných znaků by bylo jistě možné jmenovat 

celou řadu [3].

Na Resslu je možno spatřit bajkami opředenou lišku obecnou. Tato poměrně malá 

psovitá šelma nízkého protáhlého těla s dlouhým huňatým ocasem a zašpičatělou tlamou, 

je nejrozšířenější šelmou České republiky. Přes den se ukrývají v hlubokých norách, kde i 

přivádějí na svět své potomky. Nejčastěji čtyři v jednom vrhu. O mláďata pečuje nejen 

matka,  ale  i  samec,  který  obstarává  potravu.  Lišky  jsou  spíše  samotáři,  i  když  žijí  v 

trvalých párech, jen málokdy utvoří smečku. Hon na lišky patří odedávna k oblíbeným 

sportům,  jelikož  jsou  postrachem domácí  drůbeže  a  někdy  také  samotné  lovné  zvěře. 

Dalším důvodem lovu lišek je vzteklina,  která  mezi liškami řádí.  Ty pak ztrácejí  svou 

přirozenou ostražitost a plachost a objevují se v těsné blízkosti lidí.  Mezi naše největší 

lasicovité šelmy patří  jezevec lesní, který je též součástí lesního ekosystému na Resslu. 

Jezevec se ukrývá v hlubokých norách, které si sám vyhrabává a ven vychází jen v noci z 

důvodu obživy. Poměrně malé špičáky a ploché stoličky naznačují, že jezevec je všežravec. 

V jeho jídelníčku se nachází jak živočišná, tak i rostlinná složka potravy. Živí se různým 

hmyzem, žížalami, chytá myši a hojně požírá i kořínky, houby a různé bobule. Jezevec žije 

velmi nenápadně a proto většinou unikne pozornosti. Stejně tak jako další noční tvor kuna 

lesní a její blízká příbuzná kuna skalní, které si jsou velmi podobné. Slovník je rozeznává 

takto: „kuna  lesní  má  na  hrdle  skvrnu  žlutavé  barvy  a  tlapky  má  i  naspodu  bohatě 
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osrstěné. Kuna skalní má skvrnu na hrdle větší,  vidličnatě rozvětvenou a bělavé barvy.  

Tlapky má naspodu lysé, protože se pohybuje více po zemi než po stromech“ [3]. Kuny jsou 

převážně stromová zvířata, která zdatně šplhají. Loví především malé savce a ptáky. Zato 

jedno z největších volně žijících zvířat  u nás, prase divoké a  jeho stopy, jsou často k 

vidění  při  procházkách  po  Resslu.  Tento  zavalitý  sudokopytník,  jehož  váha  může 

dosáhnout až 300 kg, má typický chrup všežravce. Prasata požírají skutečně téměř vše. 

Kořínky, výhonky, semena, plody, červy, hmyz i drobné obratlovce. Jejich tělo je porostlé 

tvrdými  štětinami  hnědošedé až černé barvy.  Libují  si  ve vlhkém bahnitém prostředí  s 

mělkou  vodou,  kde  se  válejí  v  bahně  a  pečují  tak  o  své  tělo.  Prase  je  prospěšné 

zkypřováním lesní půdy a požíráním některých škůdců. Ovšem dovede napáchat i veliké 

škody zejména na polích. Na okrajích lesa se též můžeme setkat  s naší nejrozšířenější 

spárkatou zvěří, srncem obecným [8], [3].  

2.4 Půdní ekosystém lesa na vrchu Ressl  

2.4.1 Všeobecná charakteristika půdního ekosystému

Půda má v krajině několik funkcí. Patří k nejvýznamnějším přírodním zdrojům na 

Zemi.  Je  základním  výrobním  faktorem  v  zemědělství  a  lesním  hospodářství.  Též  je 

živitelkou lidstva a značné části rostlinstva i živočišstva. Půda je složena ze tří základních 

fází.  Pevnou fázi zastupují  anorganické  a  organické  částice.  Tekutou fázi  tvoří  půdní 

voda.  Plynnou fázi  představuje  půdní  vzduch.  Půdní  voda  a  vzduch  se  nacházejí  ve 

volných prostorech mezi pevnými součástmi půdy, v tzv. půdních pórech. Úrodná půda se 

vyznačuje  právě  příznivým poměrem mezi  pevnou,  tekutou  a  plynnou fází.  Organický 

neživý podíl půdy je tvořen humusem. To jest složitý soubor organických látek tvořený z 

odumřelých  rostlin  a  živočichů.  Humus  tedy  ovlivňuje  veškeré  fyzikální,  chemické  a 

biologické  vlastnosti  půdy a  tím i  její  úrodnost.  Živá  část  půdy se  skládá  z  kořenové 

soustavy vyšších rostlin a z půdních organismů. Mezi půdní organismy řadíme například 
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bakterie, hmyz, drobné savce žijící v půdě či houby [4].

2.4.2 Houby

Právě  záliba  v  houbaření,  láká  na  vrch  Ressl  spoustu  návštěvníků,  kteří  si  při 

procházkách lesem za účelem hledání a sbírání hub odpočinou a mnohdy si  domů odnesou 

i plný košík této potraviny s malou kalorickou hodnotou a bohatou na minerální látky a 

vitamíny. V lese na Resslu z jedlých hub rozeznáváme houby hřibovité, například houbaři 

nejvyhledávanější druh hřib dubový, dále jsou to křemenáče, kozáci, klouzci a hojná je 

zde i jedlá muchomůrka růžovka, václavka obecná a roste zde i bedla červenající [8]. 

2.4.3 Půdní fauna

Z  půdní  fauny  jmenujme  mravence.  Tento  pospolitě  žijící  hmyz  z  řádu 

blankokřídlých, je patrně nejznámějším hmyzem a četnějším než všechny ostatní druhy 

suchozemských živočichů. Na Resslu je možno spatřit spoustu druhů mravenců i jejich 

mravenišť.  Zaměřme  se  ovšem na  chráněný  druh,  kterým je   Mravenec  lesní.  Tento 

mravenec je vybaven kusadly a na zadečku má zakrnělé žihadlo s jedovou žlázou.  Při 

napadení kouše a do rány vystřikuje jed s obsahem kyseliny mravenčí. V mraveništi sídlí 

královna, dělnice a samci. Královna se může dožívat až dvaceti let, což v říši hmyzu nemá 

konkurenci. Na starost má pouze kladení vajíček. Nejpočetnější skupinu v mraveništi tvoří 

dělnice, které shání potravu, budují hnízdo a zároveň ho i chrání. Nejkratší působení má 

sameček, který krátce po vylíhnutí  a páření umírá.  Mravenec lesní je teplomilný a svá 

mraveniště  staví  v  prosluněných  částech  lesa  a  jejich  okrajů.  Stavební  materiál  je 

rostlinného charakteru, především smrkové jehličí. Mravenec lesní je všežravec a během 

svého života zlikviduje velké množství lesních škůdců a patří tedy mezi užitečné a právem 

chráněné druhy [3].
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                                             Obr. 4 – Mraveniště, Mravenec lesní 
                                                              (foto Vladimír Havelka , 2012)                        

Obr. 5 – Mravenec lesní (foto Vladimír Havelka, 2012)
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3 TURISTICKÉ VYUŽITÍ VRCHU RESSL VE VZTAHU K 
NOVÉMU A STARÉMU MĚSTU MOST

Cílem této kapitoly je pojednání a představení přírodního amfiteátru na Resslu, který 

svého  času,  na  přelomu  50.  a  60.  let  minulého  století,  patřil  k  největším  přírodním 

divadlům v Ústeckém kraji.  Důvod výstavby přírodního amfiteátru spočíval  v zajištění 

dostatečného kulturního a rekreačního vyžití mosteckých obyvatel, v co největší blízkosti 

města. Město Most,  které postrádalo zeleň a parky se tímto snažilo zajistit  obyvatelům 

města  rekreační  středisko  ve  větším  rozsahu.  Zde  se  pokusím  o  zachycení  historie  a 

pomocí  fotodokumentace  a  jisté  dávky  představivosti,  nahlédnout  a  pozorovat  vývoj 

přírodního amfiteátru až do dnešních dnů. Nedílnou součástí vrchu Ressl, je též rekreačně 

koncipovaná   vodní  nádrž  Matylda  a   sportovní  areál  Autodrom  Most,  jež  jsou  dále 

předmětem studie  této  kapitoly.  Vodní  nádrž Matylda a Autodrom Most  jsou  prostory 

bývalého hnědouhelného lomu Matylda. Díky rekultivačním akcím se z výše uvedených 

lokality, po zániku původního přírodního divadla, staly novodobé amfiteátry.

 

3.1 Přírodní amfiteátr

3.1.1 Realizace výstavby

Dne 26. ledna 1955 byl zaslán radou místního národního výboru v Mostě, na adresu 

Státního ústavu pro projektování v Praze 7, do rukou proj. Ing. Arch. J. Pokorného, návrh 

na vybudování Parku kultury a oddechu – divadla v přírodě v Mostě. Rada MNV v Mostě 

podala  tento  návrh  při  příležitosti  plánované  a  prováděné  výstavby  nových  bytových 

jednotek v sídlišti Pod Žateckou a ve Stalingradské čtvrti v Mostě. Studie pro vybudování 

Parku kultury a oddechu a přírodního amfiteátru byla zpracována z důvodu naprostého 

nedostatku  zeleně,  sadových  ploch  a  sadů  vůbec  (viz  Přílohy  I,  obr.  1).  Město  Most 
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postrádalo  parky  v  pravém  slova  smyslu  a  místním  obyvatelům  se  tak  nedostávalo 

možnosti odpočinku a rekreace v přírodě. Dochovaná zpráva rady MNV v Mostě říká, že 

problém s nedostatkem zeleně tkví v rozvoji průmyslu v Mostě a jeho nejbližším okolí. 

Pokud se týče  nedostatku  sadových ploch  zpráva  hovoří  takto:  „ Sadová plocha před 

nádražím  v  Mostě  ustoupila  rozšíření  elektrické  dráhy,  když  si  toho  vyžádala  potřeba 

Stalingradské čtvrti a nejbližšího okolí. Svojsíkovy sady hynou rok od roku, vinou dnešní  

stoky  tzv.  řeky  Běly  a  marné  byly  doposud  veškeré  intervence  podniknuté  k  sjednání  

nápravy jak ze strany MNV tak i ONV v Mostě. Dvořákovy sady se zmenšují v důsledku  

požadavků rychlodráhy. Wilsonovy sady u pivovaru byly zmenšeny v důsledku nároků na  

dopravu a její bezpečnosti“  [7].  Z uvedené citace jest zřejmý úbytek sadových ploch a 

zeleně vůbec. Nehledě k tomu, že největší sadové plochy se nacházely jednak na území, 

které mělo být vyrubáno a dále u řeky Běly, sloužící jako odpadní stoka, jejíž celoroční 

zápach pobyt v těchto sadech neumožňoval. 

Z  výše  uvedeného  není  divu,  že  jak  horníci  –  pracující  výlučně  v  nezdravém 

prostředí, tak i pracující v tehdejších Stalinových závodech, ocelárnách a továrnách, měly 

právem zájem o vybudování nějakého rekreačního střediska s větším rozsahem a v době co 

možná nejkratší.

Řešení celého případu spatřovala rada MNV v Mostě a s ní i obyvatelstvo města, ve 

zřízení  Parku  kultury  a   oddechu,  včetně  divadla  v  přírodě  a  letního  kina.  Místem k 

realizaci této záležitosti byl vybrán vrch Ressl, který uzavírá z jedné strany Stalingradskou 

čtvrť. Důvodem tohoto výběru byla  jeho poloha, dostupnost přístupových cest a přijatelná 

vzdálenost od centra města.

Úvodní projekt byl schválen na konci roku 1956 a na jeho základě byl vypracován 

technický projekt. Studie Parku kultury a oddechu v Mostě, počítala s rekonstrukcí   a s 

rozšířením  restaurace  na  Resslu,  dále  s  vybudováním  dětského  koutku  u  nově  stojící 

školky, pamatováno bylo rovněž na úpravu prostranství pro cirkusy a lunaparky a nejvyšší 

bod lesního parku na Resslu byl vyhrazen pro vyhlídku. Celková hodnota tohoto díla byla 

vypočítána na 8 920 000 Kč. Z toho náklady na materiál a odbornou práci na 5 640 000 Kč 

a brigádnické práce na 3 280 000Kč [7].

Stavba  započala  v  červnu  roku  1957 v  rámci  akce  “Z“,  čili  zvelebení  města.  S 

2014                                                                                                                                      16



Vladimír Havelka: Přírodní amfiteátr na vrchu Ressl

využitím práce brigádníků se začalo s výstavbou letní scény.

Přírodní amfiteátr byl dokončen v září roku 1958, ale jeho provoz byl slavnostně 

zahájen již 1. května, v rámci oslav prvního máje [7].   

3.1.2 Genius loci 

Vrch Ressl sloužil obyvatelům starého města Most jako výletní místo. Lidé si sem 

nacházeli cestu, po již vyšlapaných stezkách a dopřávali si zde celodenního odpočinku.      

Obr. 6 – Přírodní amfiteátr na Resslu dnes (foto Vladimír Havelka, 2012)

Přiložený snímek je zde z důvodů zachycení atmosféry zkoumané lokality.  Takto 

vypadá přírodní amfiteátr na Resslu dnes a zde začíná i putování po dříve Mostečany hojně 

vyhledávané letní scéně. Postupně se pokusím upozornit na jednotlivé detaily fotografie a 

představit  bývalé přírodní divadlo, společně s letním kinem v různých úhlech pohledu. Pro 

začátek  je  nutná  stručná  charakteristika  místa.  V  levém  dolním  rohu  je  možno  si 

povšimnout značného nárůstu terénu, kde se v již zmíněných 50. a 60. letech dvacátého 

století nacházelo jeviště. Dále cestou z jeviště přicházíme do svahu položeného hlediště, 

které se nachází v horní části fotografie. 
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3.1.3 Stavební části 

Přírodní jeviště

Obr. 7 – Přírodní jeviště na přelomu 50. a 60. let minulého století (zdroj –  Naučná stezka Ressl, 2007) 

Elipsovité jeviště mohlo pojmout až 250 účinkujících a 80 – 100 členný orchestr. 

Zařízení  jeviště  bylo  vybudováno  tak,  aby  vyhovovalo  i  nejnáročnějším  divadelním 

scénám. 

Letní kino mělo podle návrhu sloužit i pro širokoúhlá filmová představení, plátno 

proto bylo dimenzováno na rozměry 25 metrů na 8,5 metru, při promítací vzdálenosti 73 

metrů s třemi hloubkovými reproduktory. Rozdělení sedadel určovalo kapacitu letního kina 

na 3 730 diváků [7].

Zde je doložen zřetelně patrný pozůstatek jeviště, které si svůj elipsovitý tvar udrželo 

dodnes. Z tohoto pohledu je možno pozorovat vzrůstající tendenci svahu, který byl dříve 

lemován schodištěm a dále pak přechod do roviny, kde se odehrávala samotná představení.
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Obr. 8 – Přírodní jeviště dnes (foto Vladimír Havelka, 2012)

Obr. 9 – Přírodní jeviště dnes – detail schodiště (foto Vladimír Havelka, 2012)

Při  bližším  prozkoumání  onoho  svahu,  lze  opravdu  narazit  na  dochované  dřevěné 

schodiště, které je i dnes schopno plnit svou funkci. Neváhal jsem toto dávné schodiště 

použít a vylezl na pódium. I přes značný porost, je možno si najít cestu přímo doprostřed 

jeviště a kochat se pohledem do hlediště.
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Obr. 10 – Přírodní jeviště dnes – pohled do hlediště (foto Vladimír Havelka, 2012)

Přírodní hlediště

Obr. 11 – Přírodní hlediště na přelomu 50. a 60. let minulého století (zdroj – Naučná stezka Ressl, 2007) 

Kapacita  hlediště  letního  divadla,  byla  budována  na  deset  tisíc  diváků,  pro 

mimořádné  případy  až  na  dvanáct  tisíc  sedících  diváků.  Při  určení  tohoto  počtu,  se 

vycházelo  z  předpokladu,  že  město  Most,  včetně  přilehlých  obcí,  dosáhne  sta  tisíc 

obyvatel.  Hlediště  bylo vsazeno do přírodního svahu a k zajištění dobré slyšitelnosti  a 

viditelnosti,  sloužil  rozevřený  segment  v  úhlu  72  stupňů.  Akustický  kužel,  který  takto 
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vznikl, se uzavřel díky odrazové stěně, která tvořila součást jeviště [7].

Obr. 12 – Přírodní hlediště dnes (foto Vladimír Havelka, 2012)

Takto  dnes  vypadá  nejvyšší  patro  přírodního  hlediště.  Při  pohledu  do  dáli  fotografie 

dokládá onu kuželovou klenbu betonové zídky, jenž má za úkol, jednak držet tvar hlediště 

a také ho chránit  před splaveným materiálem. Prohlídka se ovšem bude ubírat  směrem 

dolů, po zachovaných betonových schůdcích, které jsou patrné v dolní části fotografie.

Obr. 13 – Přírodní hlediště dnes – pohled z desáté řady (foto Vladimír Havelka, 2012)
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Tímto je uzavřen kruh a pozorovatel má jedinečnou možnost vžít se do rolí diváků, kteří v 

těchto místech, zhruba desáté řady přírodního hlediště sedávali a pozorovali svá oblíbená 

představení. 

Cesta však zdaleka nekončí. Pouze je nutno přesunout se o nepatrný kousek nad přírodní 

hlediště, kde se  naskýtá pohled na dnes již časem a lidmi zdevastovanou promítací kabinu 

letního kina.

Obr. 14 – Promítací kabina letního kina (foto Vladimír Havelka, 2012)

Toto místo působí velice tajemným dojmem, který je umocněn pohledem na vstupní otvor 

promítací kabiny, jenž je zahalen do tmy.

Obr. 15 – Promítací kabina letního kina – vstup (foto Vladimír Havelka, 2012)
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Při  vchodu do tmavého, chladného a oku příliš nelahodícího prostoru bývalé promítací 

kabiny letního kina, jsou na pravé straně zjevné otvory do zdi, kde dříve jistě stál promítací 

stroj.

Obr. 16 – Pohled do promítací kabiny letního kina (foto Vladimír Havelka, 2012)

Postupem dále do druhé místnosti tohoto stavení je možno soudit, že zde probíhal prodej 

vstupních lístků, či občerstvení, důkazem jest okénko nápadně připomínající prodejní pult.

Obr. 17 – Pohled do promítací kabiny letního kina (foto Vladimír Havelka, 2012)
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Poslední  stanoviště  se  nachází  nad  tímto  mystickým místem,  tedy  na  střeše  promítací 

kabiny letního kina na Resslu. Zde byla umístěna sedadla a návštěvníci odtud hleděli na 

plátno kde běžel film. 

Obr. 18 – Pohled ze střechy promítací kabiny letního kina (foto Vladimír Havelka, 2012)

3.1.4 Zánik přírodního amfiteátru

Od konce  60.  let  začíná  plánovaný  zánik  starého  města  a  zrod  nového Mostu. 

Rozhodujícím mezníkem dalšího působení přírodního amfiteátru na vrchu Ressl, byl rok 

1964. Tento rok vláda vydala závazné rozhodnutí o likvidaci starého Mostu a dostavbě 

nového  města  se  všemi  potřebnými  atributy.  V novém Mostě  bylo  vytyčeno  rozsáhlé 

centrum, které bylo situováno v návaznosti na tehdy rozestavěnou třídu Budovatelů. Další 

myšlenka spočívala ve vybudování rozlehlého parku Šibeník, sousedícího s tímto centrem. 

Park měl zlepšit životní prostředí ve městě a sloužit jako rekreační místo obyvatel při cestě 

do centra z okolních čtvrtí [5].

Prvotní vize vybudování Parku kultury a oddechu na vrchu Ressl se nenaplnila a 

nebyla tak dotažena do zdárného konce. Práce na samotném parku se protáhly na několik 

dalších let  a jiné stavby či  zařízení,  které zahrnoval technický projekt, nakonec nebyly 
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realizovány. Přírodní amfiteátr tedy zůstal jedinou dokončenou stavbou. Ovšem životnost 

přírodního amfiteátru netrvala  příliš  dlouho.  Do roku 1966 postupně zchátral.  V tomto 

roce byla ještě vypracována studie, alespoň na rekonstrukci letního kina. Tento návrh byl 

však zpochybněn z důvodů nadměrných finančních nákladů a dále kino nové, mělo být již 

součástí budoucího centra města. Útvar hlavního architekta Mostu, který byl pověřen najít 

pro  tuto  lokalitu  novou  funkci,  doporučil  ponechat  ji  účelům krátkodobé  rekreace.  V 

dalších letech areál zarostl dřevinami a zpustl [7]. 

 

3.2 Vodní nádrž Matylda

Nedílnou  součástí  vrchu  Ressl  je  též  areál  Matylda,  jehož  centrem je  rekreačně 

koncipovaná  vodní  nádrž.  Tento  hydrologicky využitý  zbytkový  lom,  je  lokalizován  v 

prostoru bývalého hnědouhelného lomu Matylda a na území zlikvidované části obce Souš. 

Soušský důl Matylda existoval již od roku 1886. Dlouho se zde těžilo jen hlubinně, 

takže více než polovina uhlí v tomto území stále zůstávala nevytěžena. 1. dubna 1918 byl 

proto otevřen lom Matylda, který využil již dříve dobývaného území. Samotná těžba byla 

prováděna  parními  rypadly  a  doprava  byla  vybavena  59  parními  úzkorozchodnými 

lokomotivami BS 200, které zde jezdily až do roku 1974. Tato lokalita byla provázena 

značnými exhalacemi a to nejen z důlní dopravy, ale též z častých záparů a ohňů [6].

Náprava poničené krajiny v prostoru Matyldy má již stoletou tradici. Důlní deníky 

vzpomínají již na rok 1910, kdy 4. března došla dodávka sazenic černé borovice či javoru a 

byla  zahájena  výsadba.  Dále  13.  května  1931  Matylda  obdržela  16  500  sazenic  na 

rekultivaci poničeného území [6].

V padesátých létech minulého století zde začíná nová etapa nápravy devastované 

krajiny. Generel rekultivací navrhl vybudovat v celém území lomu Matylda sportovní areál 

s vodní nádrží, autodromem a okolními lesy a lesoparky. Tuto cestu respektovala i báňská 

koncepce a technologie, jelikož bylo nutné celý zbytkový lom i s okolní výsypkou vhodně 

vytvarovat a stabilizovat, ještě jako součást hornických činností. Prvotní plán spočíval v 
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tom, aby se na šíři vodní nádrže Matylda vešlo 6 osmiveslic. Toto však nebylo možné, 

jelikož v okolí zůstalo značné množství nezavalených důlních děl, do kterých by se mohla 

voda z velkého a hlubokého jezera provalit. Z lomu J. Šverma, byla proto přivedena  kolej, 

po které se dopravilo dodatečné množství zeminy a došlo k zavezení hlubší partie lomu 

tak,  aby tvořila těsnící  vrstvu dna budoucí vodní nádrže.  Jezero Matylda je proto dnes 

pouze 4 metry hluboké [6].

Po výše zmíněných úpravách bylo možné začít s nápravou poničené krajiny. V roce 

1986 bylo zahájeno zalesňování v okolí budoucí nádrže. V roce 1987 byly zahájeny práce 

na samotném jezeře Matylda, a sice – terénní úpravy území,  zpevňování břehů nádrže, 

výstavba přívodního potrubí z Komořan, kde bylo napojeno na průmyslový přivaděč vody 

z Ohře a dále výstavba obvodové komunikace a pláží.

V roce 1992 byla vodní nádrž Matylda kompletně napuštěna, s hladinou o výměře 

38,7 ha a téměř 60 hektarovým okolním zalesněním.

Toto území rybářů, cyklistů, in-line bruslařů, či běžců, se stává v kontextu s vrchem 

Ressl a autodromem, velmi kvalitním a vyhledávaným příměstským sportovně rekreačním 

areálem [6].

Obr. 19 – Vodní nádrž Matylda, v pozadí vrch Ressl (foto Vladimír Havelka, 2012)
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Obr. 20 – Vodní nádrž Matylda (foto Vladimír Havelka, 2013)

3.3 Autodrom Most

Lokalita, na které je umístěn autodrom, byla v minulosti zemědělsky využívaným 

pozemkem mezi obcí Souš a severním okrajem vrchu Ressl. I zde se nacházelo uhlí, které 

bylo těženo hlubinně již od roku 1886 dolem Matylda [6].

Než se autodrom v Mostě stal sportovním areálem, byl též rekultivační akcí. Stal se 

součástí dlouhodobé a systematické obnovy krajiny dotčené těžbou uhlí. Toto území mělo 

být podle původního návrhu částečně zalesněno a na terasách, kde dnes stojí autodrom, 

měly být  vysazeny ovocné sady.  Později  byla  tato  koncepce přepracována na výstavbu 

multifunkčního  sportovního  areálu.  Nakonec  však  zvítězil  autodrom  v  kombinaci  s 

centrem bezpečné  jízdy polygonem [6].

Most je město s bohatou historií motoristického sportu. Již v roce 1947 se zde konal 

první rychlostní závod motocyklů kolem mosteckého pivovaru. Automobilové závody se 

zde jezdily od roku 1953 a od roku 1979 i evropská soutěž Intersérie. Výstavba autodromu 

začala v roce 1978. Z rekultivačních prostředků byla financována rozsáhlá úprava terénu, 

hydrotechnické práce a celková stabilizace tohoto území. Všechny ostatní objekty byly již 

stavěny pod hlavičkou Autodromu. V roce 1982 zde byl odstartován první závod. V té 
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době statisícové návštěvy nebyly zvláštností.  Autodrom Most tak byl prvním závodním 

automobilovým okruhem v  Československu.  Až později  došlo  k  výstavbě  Masarykova 

okruhu v Brně a dále pak například Hungaroringu, který se  nachází u města Mogyoród v 

Maďarsku, či Sachsenringu, jež se nalézá ve městě Hohenstein-Ernstthal ve Svobodném 

státu Sasko [6].  

Celý  areál  mosteckého  autodromu,  současně  s  areálem vodní  plochy  Matylda  a 

vrchem Ressl, tvoří cenné územní propojení a je klenotem sportovně rekreačních aktivit 

města Mostu [6].

       Obr. 21 – Autodrom Most, v pozadí vrch Ressl (foto Vladimír Havelka)
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Obr. 22 – Autodrom Most, rekultivované terasy (foto Vladimír Havelka, 2010)

     

       Obr. 23 – Informační tabule – vrch Ressl, Autodrom Most, Matylda (foto Vladimír Havelka, 2010)
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4 NÁVRH DALŠÍHO TURISTICKÉHO VYUŽITÍ VRCHU RESSL

Úvodem  této  kapitoly  bude  posouzení  slabých  a  silných  stránek  Mostecka,  s 

ohledem na turistické využití  vrchu Ressl.  Mezi slabé stránky města Mostu patří  velká 

koncentrace těžby hnědého uhlí,  které  je zde okamžitě  využíváno pro tvorbu tepelné a 

elektrické energie. Dále je zde výrazně zastoupen chemický průmysl. Mostecko se taktéž 

potýká s  odlivem inteligence a kvalifikovaných pracovníků,  kteří  odcházejí  do velkých 

měst nebo do zahraničí z důvodu vidiny perspektivnějších pracovních příležitostí. Odchod 

těchto kvalitních a vzdělaných má také za důsledek vyšší nezaměstnanost, jelikož ty se 

nepodílejí na vytváření nových pracovních příležitostí, třeba pro lidi s nižším vzděláním, 

po  kterých  zde  není  na  pracovním trhu  poptávka  a  z  téhož  rovněž  pramení  i  vysoká 

kriminalita. Na druhé straně, při pohledu na silné stránky, již od 90. let 20. století dochází 

ke zlepšování ovzduší a vod. Důkazem toho je například nárůst mechových porostů. To vše 

díky investicím do moderních technologii. Mostecko, jež bylo nazýváno měsíční krajinou, 

dokázalo  pomocí  rekultivace  navrátit  bývalé  těžební  prostory  zpět  přírodě.  Zvyšuje  se 

informovanost  obyvatel  a  hledají  se  cesty ke změně životního stylu.  Dále  město  Most 

zaujímá  výhodnou polohu mezi  Prahou a  Saskem.  Mostecko je  vhodným územím pro 

cestovní  ruch a  zejména vrch Ressl,  má veliký turisticky rekreační  potenciál  k využití 

volného času.

4.1 Naučná stezka na vrchu Ressl

Naučná stezka vrchu Ressl, která je první svého druhu v Mostě, vznikla v roce 2007. 

Připravilo  ji  Statutární  město  Most  ve  spolupráci  s  Oblastním  muzeem  v  Mostě. 

Prostřednictvím  této  stezky  je  snaha  přilákat  na  vrch  Ressl  nové  návštěvníky,  školní 

výpravy i rodiny s dětmi, kteří by se tak více dozvěděli o přírodě Mostecka. Stezka začíná 

u  letního  koupaliště  pod  Resslem a  seznamuje  turisty  s  místní  faunou  a  florou.  Dále 

pokračuje  směrem k  přírodnímu  amfiteátru,  odtud  je  návštěvník  přiveden  k  místnímu 
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rybníčku a restauraci na Resslu. Stezka ve svém závěru mapuje historii těžby hnědého uhlí 

na  Mostecku  a  končí  u  zahrádek,  kde  představuje  historii  rekultivací  na  Mostecku. 

Samotná stezka je dlouhá téměř 3 km a má 13 zastávek [8].

Obr. 24 – Naučná stezka na vrchu Ressl (zdroj – Naučná stezka Ressl, 2007)

4.2 Obnova rozhledny na Resslu

K  dalšímu  turistickému  využití  vrchu  Ressl  a  k  přilákání  nových  návštěvníků, 

zhotovilo město Most návrh na vybudování Rozhledny na Resslu. Toto atraktivní turistické 

lákadlo,  jenž  má  poukazovat  na  krásy  okolí  Mostecka  z  ptačí  perspektivy,  má  být 

zhotoveno v rámci projektu „Most - město dalekých výhledů“. Vyhlídka má poskytnout 

pohled na rekultivované části Mostecka jako jsou Slatinice, hipodrom či golfové hřiště, což 

z hněvínské rozhledny vidět není [11]. 

Rozhledna,  by se dle jednoho z návrhů,  měla nacházet na nejvyšším bodě vrchu 

Ressl, v blízkosti bývalého statku. Samotná stavba je pak nesena ocelovou konstrukcí o 
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výšce 36,3 metru, čímž je zajištěn dostatečný rozhled. Skládá se z jedenácti nadzemních 

podlaží a hlavním materiálem je ocel, v kombinaci se sklem. Rozhledna je vybavena třemi 

vyhlídkami ve tvaru trojúhelníku [12].  

Obr. 25 – Návrh rozhledny na vrchu Ressl (zdroj – internet – 12)

 

4.3 Selský statek na Resslu

Součástí vrchu Ressl, je i historické stavení selského statku. První písemný doklad je 

znám z latinské listiny, kde Albert ze Žeberka roku 1290, daroval dvůr s okolními vinicemi 

cisterciáckému klášteru v Oseku. Ze seznamu příjmů z roku 1425 je známo, že místní dvůr 

odváděl desátky mosteckému hradu. V historických materiálech, z roku 1455, je zmínka o 

zalesnění kopce k čerpání dřeva pro posádku Jiřího z Poděbrad, která na hradě přebývala. 

Historie dále poukazuje, že nad svahy Resslu osázenými vinnou révou, byla již v roce 1698 
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postavena restaurace. K této restauraci se vztahuje i stará pověst, která říká:  „Statek na 

Resslu i s okolními polnostmi vlastnil bohatý a velmi lakotný sedlák Roessl. V dobách, kdy  

sužovaly okolní kraj neúroda a hlad, těžil chamtivý sedlák z bídy chalupníků a draze jim  

prodával své bohaté zásoby z předešlých let. Nahromadil si tak pěkné bohatství a když se  

těšil, že si majetek se svými syny rozdělí, naplnila se hrozba jedné zoufalé ženy a Roesslův  

dvůr navštívil čert. Neodnesl si však sedláka, jak žena předpověděla, ale usadil se na jeho  

penězích  a  na  sedláka  a  všechny,  kteří  se  ke  statku  jen  přiblížili,  seslal  chorobu a  k  

dovršení všeho, zahrnul statek nesnesitelným zápachem. Sedláka čertova přítomnost sice  

změnila  k  lepšímu,  čertova  zápachu  se  však  statek  do  sedlákovi  smrti  nezbavil.  Ještě  

dlouho po tom, co bylo sedlákovo tělo uloženo na mosteckém hřbitově,  se do sklepení 

nikdo neodvážil vkročit. Po nedlouhém čase lehl Roesslův dvůr popelem a sklepení bylo  

zavaleno sutinami“ [8].

Dnes je ovšem veliký potenciál této restaurace v selském statku, zcela nevyužit a pro 

veřejnost, je ku škodě všem i z dalekého okolí bohužel stále uzavřena. Ne snad kvůli výše 

uvedené pověsti. Vrch Ressl a místní lesy, jsou oblíbeným místem pro pěší procházky, jsou 

zde  přehledně  značené  trasy  –  v  zimě  pro  běžkaře,  od  jara  pro  cyklisty,  či  běžce.  V 

houbařské  sezóně,  Ressl  představuje  ráj  pro  houbaře  a  to  jen  nedaleko  od  městského 

centra. V okolí selského statku, jsou vybudována odpočívadla, dětské atrakce a informační 

tabule. Tato krásná historická restaurace, které zapadá do krajinného rázu lesa na vrchu 

Ressl, by jistě dokázala přilákat procházející návštěvníky, na posezení v klidném prostředí. 

Bohužel již několikátý soukromý majitel selhal, nebyl podnikatelem, který by nápaditostí a 

s elánem využil všeho, čeho tu hojně přebývá a doposud nebylo zrealizováno ku prospěchu 

všech.

4.3.1 Návrh na zlepšení stávajícího stavu
 

Zde jsou předloženy možné a klíčové návrhy, pro výrazné zlepšení stávajícího stavu. 

Propagace a doprava je základem úspěchu. 
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Propagace –  nutnost  zajistit  kvalitní  propagační  síť,  která  osloví  nové  potencionální 

návštěvníky každé generace.

– Internet – v dnešní době se stále vzrůstající počítačovou gramotností, je internet 

většinou první volbou, kde lidé získávají informace. Je tedy nutné zajistit vhodné 

webové stránky, jakožto mocný propagační nástroj. Dále internet nabízí například 

bezplatný zápis do internetových katalogů. Pokud je tato propagační cesta vhodně 

použita,  je  nesmírně  efektivní.  Velmi  užitečné  jsou  také  reklamní  proužky  tzv. 

bannery. Tato forma internetové propagace je stále jednou z nejpoužívanějších.

– Tisk –  i  přes  značný vzestup  internetu,  stále  klasická  tištěná média představují 

významný způsob propagace. Zde ovšem rozhodující roli hrají finanční možnosti. 

V rámci zviditelnění selského statku na Resslu, postačí reklama v regionálních, či 

odborných médiích. 

– Rádio –  vzhledem k  množství  posluchačů tohoto  dalšího  tradičního  média,  lze 

reklamu v rádiu ve srovnání s tiskem zakoupit levněji. Ovšem zde je nutno reklamu 

neustále opakovat, aby bylo zaručeno její zaslechnutí. 

– Televize – zde je možnost inzerce na internetových kanálech, například Stream.

– Venkovní  reklama –  výhodou  venkovní  reklamy  je  neustálé  působení  na 

potencionální  zákazníky.  Nelze  se  ji  vyhnout,  vypnout  ji,  ani  vyhodit.  Některé 

formy venkovní  propagace dokonce vyjdou relativně levně.  Patří  sem například 

billboardy,  reklamní  plachty  na  budovách,  cedule,  plakáty,  reklamní  vitríny  u  

zastávek,  vozidla  městské  hromadné  dopravy,  reklama  v  nákupních  centrech,  

rozdávání letáků [13].

 

Doprava    – nutnost zajistit dopravní spojení k restauraci na Resslu, nejlépe mikrobusem. 

Podmínky  pro  toto,  jsou  zde  dostatečně  uzpůsobeny  nově  položenou  silnicí  se 

zabudovanou  točnou  pro  autobus.  Důležitost  dopravy,  je  dána  značným  a  náročným 

stoupáním přístupových cest  k  selskému statku,  s  ohledem na  jeho  umístění  na  vrchu 

Ressl. Tento způsob přepravy, by uvítali zejména důchodci, zdravotně indisponovaní, či 
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maminky s dětmi, jež by jinak ku své škodě tuto krásnou lokalitu zcela zavrhli. 

Komplex selského statku, může sloužit například k pořádání rodinných i firemních 

oslav,  rautů,  svateb,  grilování.  To  vše  za  doprovodu  živé  hudby.  Ovšem  díky  své 

rozmanitosti  a  rozlehlosti,  se  selský  dvůr  nemusí  spoléhat  jen  na  chod  restaurace,  či 

vinárny. Dají se zde uspořádat výstavy, nejrůznější kulturní, společenské a přírodovědecké 

akce i pro mladé. 

Obr. 26 – Selský statek na Resslu – letecký snímek (zdroj – Naučná stezka Ressl, 2007)

Obr. 27 – Selský statek na Resslu (foto Vladimír Havelka, 2010)
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5 ZÁVĚR

Cílem  bakalářské  práce,  bylo  pojednání  a  shromáždění  co  nejvíce  možných 

informací  o vrchu Ressl z hlediska přírodního, historického a turistického. Samotná práce 

byla vypracována na základě přímého poznání a vlastního terénního výzkumu, dále sběru a 

studia  dostupných  podkladových  materiálů,  jako  jsou   prameny,  literatura,  informační 

tabule a internetové zdroje. Bakalářská práce, rozdělena do tří hlavních kapitol, se ve své 

druhé  kapitole  nejprve  zabývala  přírodními  aspekty  mosteckého  kopce  s  následným 

členěním na jednotlivé ekosystémy. Toto členění, se opíralo zprvu o výzkum ekosystému 

lesa  na  Resslu,  kde  byla  zahrnuta  charakteristika  místa,  druhová skladba  lesa  a  cíl  do 

budoucna.  Dále  vodní  ekosystém,  jenž  pozoroval   druhovou  a  rostlinnou  skladbu.  V 

podkapitole o lesní zvířeně se jednalo o zmapování  živočišných skupin, žijících na vrchu 

Ressl. Půdní ekosystém představoval výčet z půdní fauny a hub.

Třetí kapitola bakalářská práce se dále zabývala tématem turistického využití vrchu 

Ressl,  ve vztahu k novému a starému městu Most. V této části autor vyzdvihl význam 

přírodního  amfiteátru na Vrchu Ressl.  Z dosažených poznatků  a  vlastnímu výzkumu v 

terénu,  zde  byla  na  základě  vlastní  fotodokumentace  zachycena  atmosféra  místa  a 

dokumentována cesta časem, z přelomu 50. a 60. let minulého století, až do dnešních dní. 

Tato studie dále pojednávala o areálu vodní nádrže Matylda a o lokalitě autodromu Most, 

jež tvoří nedílnou součást, sportovně rekreační koncepce s vrchem Ressl. 

Čtvrtá  kapitola  bakalářské  práce  rozvíjela  myšlenku,  dalšího  turistického  využití 

vrchu Ressl.  Úvod do této  kapitoly se  pokoušel  zhodnotit  silné  a  slabé  stránky města 

Mostu. Práce zde také představila naučnou stezku na vrchu Ressl.  Dále byl předmětem 

zájmu návrh na obnovení rozhledny na Resslu, jenž by měla poukazovat na krásné, ale 

zároveň  rozporuplné  zajímavosti  v  okolí  Mostecka  z  vyhlídkového  bodu.  Práce  též 

hodnotila, současný stav selského statku na Resslu. Autorem zde byly doporučeny další 

možné klíčové změny k získání nových návštěvníků do tohoto krásného prostředí na vrchu 

Ressl. 

Závěrem lze konstatovat,  že  pro volný čas mosteckých obyvatel  patří  vrch Ressl 
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mezi  to  nejlepší,  co může okolí  Mostu a  Most  samotný nabídnout.  Ošetřený čistý  les, 

přehledně značené trasy, v houbařské sezóně houbařský ráj a to nedaleko od městského 

centra. Čas zde strávený se nestane časem promarněným.   
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