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Anotace 

V předložené práci je popisována historie těžby na Mostecku od 15. století až do 

současnosti. Dále je v práci podrobněji popsán proces rekultivací, jejich vývoj a druhy 

rekultivačních prací. Následuje seznámení se třemi významnými výsypkami na Mostecku. 

V neposlední řadě se práce zabývá především rekultivací zbytkové jámy lomu Ležáky - 

Most, z které se vlivem hydrické rekultivace stává jezero, jehož předpokladem je zvýšit v 

budoucnu cestovní a turistický ruch na Mostecku. V závěru práce je krátké seznámení s 

projekty, které v okolí byly a nebo budou vytvořeny. 

Klíčová slova: rekultivace, výsypka, těžba, hydrická, napouštění, varianta, průzkum 

 

Summary 

In this presented document is described the history of coal mining in Most district 

from the 15. century until now. In this document is also described in detail the process of 

recultivations, their development and types of land reclamation. Afterwards is 

familiarization with three major dumps in Most district. Finally this document especially 

deals with recultivation of residual pit of coal mine Ležáky - Most, which is becoming a 

lake due to hydric reclamation and which is expected to increase the travel tourism in Most 

district. At the end of this document is a short introduction with the projects, which were or 

will not by created in surroundings. 

Keywords: reclamation, dump, mining, hydric, filling, option, exploration 
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ÚVOD 

Před započetím dobývání hnědého uhlí bylo blízké okolí města a samotné město 

Most především velmi úrodnou zemědělskou oblastí. Nacházely se zde velmi kvalitní 

půdy, bylo zde dostatečné množství vody a hlavně dobré ovzduší, díky tomu zde vzkvétalo 

vinařství a chmelařství. S nástupem povrchového dobývání uhlí se toto všechno ale 

změnilo. Hlavním středem zájmu se stala jen těžba uhlí a získávání vysokých výnosů z 

těžby. Samotná ochrana životního prostředí, které těžbou velmi trpělo, se bralo na lehkou 

váhu, což přineslo problémy i dalším generacím. 

V Ústeckém kraji kvalita životního prostředí představovala několik desítek let 

problém, který přesahoval i hranice daného regionu. Severočeský kraj byl právě díky 

špatné kvalitě ovzduší a vod označován jako nejhůře obyvatelná část republiky. Ovšem 

přes následně provedené a prováděné rekultivace se Ústecký kraj stává rozvíjejícím se 

regionem. Jsou zde prováděny zemědělské, vodohospodářské i lesní rekultivace, které 

slouží ke společenským aktivitám a tím zajišťují zvyšování atraktivity daného prostředí. 

Při těžbě hnědého uhlí povrchovým způsobem dochází k poškození půdy, 

ekosystémů a především k rozsáhlému poškození a devastaci dané krajiny. Tyto problémy 

se začaly více vnímat až po roce 1989, kdy vzniklo několik zákonů, které tuto 

problematiku řešily, např. zákon o ochraně přírody a krajiny, o ochraně ovzduší, o 

životním prostředí a jiné [7, 8, 9]. 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusila přiblížit a popsat, jakým způsobem jsou 

prováděny rekultivační práce na Mostecku. Dále se podrobněji zabývám rekultivací lomu 

Ležáky - Most, z které vzniká velkolepé jezero Most. 
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1 HISTORIE A SOUČASNOST TĚŽBY 

Město Most má velmi pestrou a zajímavou historii. Původně bylo město malou 

osadou, která se nacházela v prostoru mezi Krušnými horami a Českým středohořím na 

úpatí kopce Hněvín. Díky velkému jezeru, které se zde nacházelo, tu převládal bažinatý 

terén, a tak pro kontakt s blízkým okolím byly stavěny dřevěné mosty. Podle mostů také 

osada dostala název - Hněvín Most. Postupem času se osada začala měnit na středověké 

město a během 15. - 16. století se stalo rozsáhlou zemědělskou oblastí a významným 

centrem z hlediska řemeslného a obchodního ruchu.  

První zpráva o uhlí v severočeském uhelném revíru je v Městské knize 

duchcovské z roku 1403. [11] Kolem roku 1591 je upozorňováno na výskyt mocných 

ložisek uhlí u Mostu. Počátkem 17. století (roku 1613) získává Jan Weidlich císařské 

privilegium na dobývání uhlí poblíž Mostu, konkrétně u Havraně a u Hrobu, díky čemuž se 

v následujících letech mění nejen charakter krajiny, ale také osud okolních vesnic a 

samotného města. Dolovat se začalo i na svazích Hněvína, roku 1762 byl na východním 

úpatí vrchu Hněvín založený důl Grahl, o rok později byl otevřen další uhelný důl poblíž 

Střimic u Mostu.  

Ke skutečnému rozmachu dolování uhlí došlo až v 19. století, kdy byly budovány 

železnice, které propojily uhelné zdroje s průmyslovými středisky. [11] Uhelné zásoby na 

Mostecku jsou velmi bohaté, a tak se město Most a jeho přilehlé okolí stává přirozeným 

středem celého hnědouhelného revíru. Vznikají uhelné společnosti, které zakládají 

hlubinné doly a vybavují je moderními stroji. Roku 1868 byl otevřen v Souši první důl 

Svatá Anna, následovali ho roku 1870 důl Jan, 1875 Julius I., 1878 Julius II., 1881 Julius 

III., 1892 Julius IV. a roku 1900 důl Richard (Ležáky), Eugen a Julius V. v Souši (s 

pobočným závodem a o rok později již samostatným dolem Hedvika v Ervěnicích viz. 

obr. 1).  
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Povrchovým dobýváním se uhlí začalo těžit před 2. světovou válkou, po jejím 

skončení začaly hlubinné doly ustupovat povrchové těžbě, opírající se o velkolomy, zcela. 

Povrchové doly s jílovitými výsypkami začaly vyrůstat v celém okrese. Tento rozmach 

dobývání z povrchu se stal osudným celé řadě obcí, které musely být zlikvidovány před 

postupující těžbou, celkem se v rozmezí 30 let zlikvidovalo 30 obcí, např.: Albrechtice, 

Bylany, Čepirohy, Konobrže, Kopisty, Libkovice, Střimice, Velebudice, Vršany a další. V 

70. letech 19. století došlo tedy k největšímu rozmachu těžby hnědého uhlí na území 

okresu Most (obr. 2). Samotné město Most také nebylo ušetřeno a začalo být 

demolováno roku 1967.  

Obr. 1 Důl Hedvika v Ervěnicích [13] 

Obr. 2 Pohled na postup porubní fronty lomu Most v 70. letech 20. století [13] 
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Pod městem se nacházelo sto milionů tun uhlí. Prakticky celé město bylo zničeno a v 

blízkosti bývalého Starého Mostu se začalo stavět nové město, do kterého byly přesunuté 

některé historické památky.  

V dnešní době dochází k pomalému útlumu těžby uhlí. Na Mostecku je aktivní již 

jen jeden hlubinný hnědouhelný důl, důl Centrum, který je provozován společností Důl 

Kohinoor a.s., patřící do skupiny Czech Coal. Důl zahájil svou činnost v roce 1888 a do 

roku 2011 bylo vytěženo 59 milionu tun uhlí. [12] V poslední době se stále více uvažuje o 

tom, že by tento důl měl být uzavřen kvůli tomu, že zásoby a životnost dolu již končí. 

Nutno říci, že o uzavření dolu Centrum se uvažovalo už vícekrát a činnost dolu byla vždy 

prodloužena. 

Litvínovská uhelná a.s. spravuje těžební lokalitu Československé armáda (obr. 3). 

Zásoby uhlí v této lokalitě podléhají územním limitům těžby. K 1. 1. 2012 představují 

zásoby do vyčerpání limitů 28,1 milionu tun kvalitního hnědého uhlí. [12] Právě kvůli 

limitům připravila skupina Czech Coal a.s., pod kterou Litvínovská uhelná a.s. patří, 

harmonogram omezení či (dočasného) zastavení těžby na lomu ČSA. Do roku 2011 se 

ročně vytěžilo cca 4,2 milionu tun uhlí. Po roce 2012 by to měly být jen 2 miliony tun uhlí 

a kolem roku 2021 by těžba měla být přerušena, pokud nedojde k prolomení limitů. 

 

Obr. 3 Lom ČSA [12] 
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Druhým těžícím lomem je lom Vršany (obr. 4), který spravuje Vršanská uhelná 

a.s. patřící také pod skupinu Czech Coal a.s.. Lokalita Vršany je dlouhodobě perspektivní, 

v rámci platných těžebních limitů disponuje zásobami s nejdelší životností v České 

republice. [12] V roce 2011 se na lomu vytěžilo 9,5 milionu tun uhlí. Celkově se zde k 

vytěžení nachází cca 290 milionu tun uhlí a těžba dobyvatelných zásob by zde měla 

probíhat až do roku 2052. 

Obr. 4 Lom Vršany [12] 
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2 REKULTIVAČNÍ PRÁCE 

Během těžby uhlí, ale i během jiných náročných technických činností dochází k 

poškozování velkých ploch krajiny. Po skončení těžby jsou tyto plochy zdevastovány a 

těžební organizace mají povinnost ukládat na účet finanční rezervy, které poté slouží na 

zahlazování těžební činnosti, na rekultivace a sanace postiženého území. Rekultivace je 

závěrečná etapa báňské činnosti, která již probíhá v době těžby a následně, po ukončení 

těžby, uvádí postižené území (krajinu) do takového stavu, aby zde mohl opět fungovat 

soběstačný ekosystém. Rekultivace zároveň navrací postiženou krajinu zpět člověku a 

zajišťuje, aby území prošlé těžbou nevypadalo jako měsíční krajina. 

2.1 Vývoj rekultivace 

První zmínku ukládající báňským podnikatelům povinnost obnovit území po těžbě 

do původního stavu najdeme ve starém Horním zákoně Rakousko - uherské monarchie, z 

roku 1852. Do roku 1934 bylo na území SHR provedeno 2150 ha rekultivací, převážně 

zemědělských. Konec 30. - 40. let 20. století byl dle historiků rekultivačně málo 

produktivní. [4] 

V letech 1951 - 1952 bylo zřízeno rekultivační oddělení v rámci zemědělského 

závodu SHD v Teplicích, roku 1957 byl v Teplicích zřízen Zemědělský a rekultivační 

závod SHD a o rok později se jeho činnost převedla do závodu pomocné výroby n. p. SHD 

Báňské stavby Most v Teplicích. Pro celou SHP se v letech 1958 - 1960 vypracoval 

program rekultivační obnovy - Generel rekultivací. Tento program byl na svou dobu 

značně pokročilý, avšak neustále se doplňoval a upravoval, jelikož s postupující dobou se 

vyvíjely nové pracovní stroje, a také se získávaly nové zkušenosti a poznatky z oblasti 

rekultivace. Dodnes zůstává koncepčním materiálem rekultivační obnovy a je jako 

strategický dokument světovým unikátem své doby. [12] 

Za nedílnou součást těžby se začaly rekultivace považovat v 70. letech a v tuto 

dobu se prováděly hlavně zemědělské rekultivace. Od 80. let se rekultivační práce začaly 

ubírat hlavně k vytváření prostorů vhodných pro rekreaci. Na Mostecku se na výsypkách 
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budovala např.: rekreační vodní plocha Matylda, autodrom (automobilové závodiště), 

hipodrom a letiště. V 90. letech se začíná více dbát o životní prostředí a ekologii, a díky 

tomu se upřednostňují lesnické formy rekultivace s budováním vodních, zemědělských i 

lesních ekosystémů. 

2.2 Proces rekultivací v etapách 

Rekultivace začíná už v procesu průzkumů, projektování a vlastní těžby. Horníci 

tak již v tomto období vytvářejí vhodné podmínky pro následnou rekultivaci. [6] Máme 

čtyři základní etapy rekultivace, důlně technickou, ekotechnickou, biotechnickou a 

postrekultivační etapu. 

2.2.1 Důlně technická etapa 

Z hlediska úspěšného provedení rekultivace je zvládnutí této etapy nejdůležitější. 

Musí být proveden průzkum nadložních hornin, abychom znali rozložení hornin v celém 

dobývacím prostoru, a aby se daly skrývat jednotlivé vrstvy podle kvality. [3] Z hlediska 

nejrychlejšího a nejlacinějšího přístupu k nerostným surovinám je nejvýhodnější začít 

otevírat lomy v místech s minimálním nadložím. Ovšem v těchto místech bývá i dostatek 

zeminy, která by byla vhodná k rekultivacím. K tomu, abychom tuto úrodnou zeminu 

mohly použít na rekultivace, musíme založit deponie. Deponie je místo, kam se dočasně 

ukládají kvalitní zeminy. Jestliže deponie nemáme, tak se bohužel úrodná zemina poté 

využít nedá, protože je při provádění báňské činnosti odtěžená hned na začátku a ukládána 

do nejspodnějších vrstev výsypky. Z hlediska rekultivací je vhodné budovat spíše výsypky 

velkoplošné, na kterých poté vznikají vetší plochy vhodné pro zemědělskou činnost. 

 

2.2.2 Ekotechnická etapa 

Tato etapa v sobě zahrnuje především terénní úpravy, při nichž docílíme 

požadovaného tvaru, který chceme u výsypky mít. Terénními úpravami získáme i 

požadovaný sklon svahů. Na rekultivovanou plochu poté můžeme navézt úrodnou zeminu 
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z deponií, kde by se její mocnost měla v SHR pohybovat kolem půl metru. Dále je nutné 

vybudovat závlahové a odvodňovací stavby, které budou sloužit k obnovení vodního 

režimu. Ke zkvalitnění půdy, která je málo úrodná nebo u které je snížená její úrodnost, se 

provádí půdní meliorace, což je opatření, které vede ke zlepšení půd. Může se jednat o 

odvodňování mokré půdy nebo naopak o zavlažování půd. Dále se do půdy mohou vkládat 

meliorační substráty – převážně slíny a bentonity. Vytvářejí se nádrže, vodní toky a 

vytvářejí se komunikace. 

2.2.3 Biotechnická etapa 

Tato etapa nastává až poté, co je po několika letech výsypka upravena a 

připravena na své "oživení". Praktikovat můžeme čtyři způsoby rekultivace: 

 zemědělskou, sady a vinice 

 lesnickou 

 vodohospodářskou 

 rekreační 

2.2.4 Postrekultivační etapa 

Po ukončení vlastní rekultivace a po zařazení rekultivovaných území do běžného 

obhospodařování nastává etapa postrekultivační. Výsypková stanoviště mají určitá 

specifika, která by měla být respektována i v následujícím období, a to v zájmu zdárného 

vývoje celého ekosystému. [3] 
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2.3 Typy rekultivací 

2.3.1 Zemědělská rekultivace 

Realizace této rekultivace se opírá o zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu (ZPF) a z povinností skrývky kulturních vrstev půdy. O tom, jaký bude zvolen 

technologický postup zemědělské rekultivace, rozhoduje to, zda chceme mít výsledkem 

rekultivace ornou půdu, pastvinu, louku, vinice nebo sady. Při této rekultivaci dochází k 

navážení a rozprostírání půdy. Následně je půda obdělávána, dochází k výsevu přípravných 

plodin, které se zaorávají, dochází ke hnojení a po těchto procesech se již pěstují dané 

cílové plodiny nebo se zatravňuje. Rekultivační osevní postupy trvají 2-6 let. 

2.3.2 Lesnická rekultivace 

V rekultivačním procesu se stala prioritou a má vazbu na mnoho zvláštních 

ochranných funkcí lesa. Pro zakládání lesních porostů na výsypkách se před výsadbou 

musí plocha vhodně upravit. Druhy lesních stromů a keřů musí být vhodně vybrány 

(obr. 5). Měly by se vysazovat různorodé a původní dřeviny a nepřistupovat k vysazování 

určité monokultury či nepůvodních druhů. Je nutno zajistit biologicky vhodný výsadbový 

materiál a je třeba provádět pečlivou výsadbu a péči o založené kultury. To se děje v 

rozsahu 1 - 3 let. Následuje pěstební péče, která trvá cca 7 - 10 let. Během této doby 

dochází k doplňování nových stromků za ty, co uhynuly. Dochází k okopávání, hnojení, 

vápnění, zalévání, prořezávání nebo tvarování pomocí řezů. Sazenice se musí ochraňovat 

chemicky proti škůdcům, mechanicky proti okusu od zvěře. 

Obr. 5 Podzimní panoráma na výsypce bývalého lomu Šmeral VII [6] 
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2.3.3 Vodohospodářská rekultivace 

Tato rekultivace se provádí po povrchové těžbě v lomech, kdy dochází k zatápění 

zbytkové jámy po těžbě uhlí, kamene, písku a jiných surovin. Představuje vytváření 

nového vodního režimu rekultivované krajiny formou stavebně-technických opatření. 

Retenční nádrže, které regulují odvod vody a zachycují erozní materiál, drény, příkopy či 

odvodní žebra jsou budovány v rámci menších vodohospodářských děl. Respektují se 

vytvořené lokální deprese vody jako stabilizující ekologický prvek v krajině. Pro účely 

rekreace a jiných funkčních využití vznikají ze zaplavených jam větší vodní plochy 

(obr. 6). 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Rekreační rekultivace 

Patří k významným krajinotvorným prvkům. Není zde volen klasický způsob 

rekultivace zemědělské nebo lesní, ale volí se spíše rozptýlená zeleň. Cílem této 

rekultivace je vytváření příměstské zeleně, parků, začleňování sportovních a rekreačních 

ploch do krajiny. Podstatným vegetačním prvkem na rekultivovaných výsypkách je 

doprovodná zeleň na břehových partiích zatopených zbytkových jam a okolo vodotečí. Do 

obnovované krajiny jsou projektovány keře na erozně ohrožených svazích, polní lesíky a 

remízky a také stromořadí podél komunikací a cest. 

Obr. 6 Uměle vytvořené jezero Benedikt [13] 
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3 VÝSYPKA (STŘIMICKÁ, VELEBUDICKÁ, ČEPIROŽSKÁ)  

3.1 Střimická výsypka 

Nachází se severně od města Mostu na katastrálním území Most I a Střimice. 

Jedná se o území bývalého lomu Maxim Gorkij. Přibližně uprostřed současné náhorní 

plošiny dříve existovala obec Střimice, podle které je odvozen název výsypky (obr. 7). 

Obec z důvodu těžby roku 1959 zanikla. Výsypka se rozkládá mezi vrchem Špičák a 

Keřovým vrchem na jihu, na východě vrchem Na skalce a Červeným vrchem na severu. 

Donedávna byla tato část města Mostu typickou měsíční krajinou. 

Výsypka byla zakládána v letech 1959 - 1973 a sloužila pro ukládání skrývkové 

zeminy z lomu Maxim Gorkij a lomu Most-Ležáky. Tyto zeminy byly zakladačem vhodně 

ukládány v tzv. úpadním režimu. Tak vznikla výsypka s rovnou náhorní plošinou ve výšce 

330 m nad mořem. Na plošině se uskutečnila rekultivace zemědělská a ve svazích se 

uplatňovala lesnická rekultivace. [6] 

Obr. 7 Střimická výsypka [13] 
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Rekultivační práce se zde prováděly již od roku 1967. Na části výsypky byl 

vysazen les, který ovšem prakticky celý vyhynul, jelikož byly špatně založené horniny. 

Zahájením první etapy rekultivace v roce 1976 proběhla úprava vrchní vrstvy a byl 

navezen kůrový substrát s další výsadbou smíšeného lesního porostu, který byl již úspěšný. 

S nástupem druhé etapy byly započaty práce na lesnických a zemědělských rekultivacích, 

při kterých bylo zrekultivováno kolem 50 hektarů půdy. Třetí etapa se zaměřila na 

dokončení lesnických rekultivací a během čtvrté etapy, která se týkala přibližně 150 

hektarů půdy, byly zahájeny terénní úpravy (území bylo zavezeno směsí celulózních 

vláken a rašeliny). V poslední, páté etapě byla celá oblast propojena komunikační sítí, aby 

zrekultivované plochy byly přístupné a došlo k celkovému zatravnění.  

Na zemědělsky zrekultivované části Střimické výsypky v letech 1988 - 1996 

probíhala výstavba areálu letiště. Krom provozních budov se zde nachází hlavně dvě 

vzletové a přistávací dráhy o rozměrech 1130 x 100 m x 30 m.  Letiště bylo velkolepým 

leteckým dnem slavnostně otevřeno 1. 6. 1996 a stalo se hlavním centrem lokality 

Střimické výsypky, která není nijak obydlena. [2] 

 

3.2 Velebudická výsypka 

Tato zrekultivovaná důlní výsypka se nachází na jižním okraji města Mostu, jedná 

se o území bývalého dolu Jan Šverma. Rekultivována byla zakládáním skrývkových 

písčito-jílových a sprašových zemin na výsypce dolu Jan Šverma, v rozmezí let 1955 - 

1990. Na výsypku se uložilo 242,3 miliony m
3
 nadložních zemin. Sypání zemin se 

uskutečňovalo ve čtyřech etážích a k převýšení původního území došlo místy až o 75 m. 

Celková plocha činí 785 hektarů. 

V roce 1965 byly zahájený terénní úpravy a zalesňovací práce na nejnižších 

etážích. Využití výsypky bylo cíleně navrhováno od roku 1973 DUK s. p. (Důl úpravny 

Komořany) se záměrem výstavby koňské dostihové dráhy na hlavní etáži. Tento záměr byl 

roku 1975 potvrzen územní studií ONV (Okresní národní výbor) Most. Ze záměru 
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vycházela i urbanistická studie z roku 1986, která byla zpracovaná Hydroprojektem Praha, 

a která už řešila kompletní výstavbu rekultivačního parku Velebudice jako architektonický 

celek, v kterém bude dominantně umístěná závodní dostihová dráha, a která bude 

odpovídat příměstskému rekreačnímu zázemí města Mostu. Plocha výsypky byla 

projektantem rozdělena do několika ploch s možností uplatnění umístění hospodářského, 

rekreačního a sportovního zázemí. [2] 

 

Dostihové závodiště - 1. plocha 

Závodní dostihová dráha s travnatým povrchem, živými ploty překážek, s 

výsadbou okrasné zeleně a zatravněnými tribunami pro 40 000 diváků představuje 

celkovou plochu 82 ha, kde probíhá v rámci rekultivačních prací pěstební péče od roku 

1990. Bylo dokončeno základní komunikační propojení, vybudovány základní inženýrské 

sítě pro možnost dotvoření areálu provozními a sociálními stavbami investičního 

charakteru na vytipovaných plochách (obr. 8). Dostihová dráha je v provozu od roku 1997 

a umožňuje uskutečnit všechny druhy cvalových rovinných dostihů, překážkových dostihů 

a dostihů přes proutěné překážky. [5] 

 

Lesopark - 2. plocha 

Rekultivační práce s parkovými a lesními výsadbami probíhají od roku 1989, na 

území o velikosti 152 ha. Tato plocha má poskytnout rekreační a sportovní zázemí areálu. 

Rekultivační práce byly rozděleny do dvou etap. V první etapě byla zrealizována výstavba 

devítijamkového golfového hřiště, které je v provozu od roku 1993. Uvažuje se o jeho 

rozšíření o dalších 18 jamek. V druhé etapě měla být zřízena dvě fotbalová hřiště, ale od 

jejich výstavby se později upustilo. [12] 
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Farma pro chov dostihových koní - 3. plocha 

Prostor, který má velikost 145 ha, by měl v budoucnu soustřeďovat účelovou 

zástavbu pro vybudování farmy pro chov dostihových koní a objektů pro bydlení. Plochy, 

které jsou určeny k zastavění, jsou zatravněny a ostatní plochy jsou zalesněny. Součástí 

výstavby je na ploše 43 ha i tréninková dostihová dráha. [5] 

 

Zemědělské a lesní pozemky - 4. plocha 

Velikost této plochy je 360 ha. S rekultivačními pracemi se začalo roku 1986 v 

návaznosti na postup ukládání skrývkových zemin důlním provozem. Příkré svahy jsou 

zalesněny, kdežto zemědělsky využitelné pozemky byly vytvořeny s pomocí terénních 

úprav a překrytím orničními zeminami. Cílem bylo dotvoření krajiny navazující na okolní 

přírodní část krajinného prostředí. [5] 

 

 

 

  

Obr. 8 Letecký pohled na areál Hipodromu [16] 
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3.3 Čepirožská výsypka 

Jedná se o území bývalého dolu Šmeral a lokalitu, která těsně sousedí s městem 

Most. První rekultivační práce zde byly zahájeny v roce 1973 uvolněním 59 ha plochy na 

rekultivace. Projekt řešil kompletně celou plochu s ohledem na okolní lesoparkové 

rekultivace v okolí města, v rozsahu 34 ha. Na jižním svahu je vinohrad o rozloze 10,5 ha 

včetně zahrádkářské kolonie (9,3 ha). Vinohrad se zahrádkářkou kolonií byly předány 

svým uživatelům, a lesoparková část je stále vedena pro zástavbu rodinnými domky. V 

roce 1975 byla zahájená druhá etapa prací, při kterých došlo k rozšíření vinice o dalších 

27 ha, a lesní plocha vzrostla o dalších 11 ha. Třetí etapou v roce 1987 bylo zahájení 

technické rekultivace na ploše druhé etapy a bylo provedeno zalesnění na ploše 22,4 ha. 

Rekultivace Hrabák pod hřbitovem je čtvrtou etapou rekultivace, která byla zahájena roku 

1990 na ploše 11 ha a řešila hlavně dolesnění okrajových ploch mezi komunikací Most - 

Čepirohy a stávající rekultivací. Aby nevznikala bezodtoká místa, tak byly plochy terénně 

upraveny. Svah nad obcí Čepirohy byl zalesněn a ornice se navezla na místa, která byla 

určená k zatravnění. Na ostatních plochách byly provedeny sadové úpravy s výsadbou 

vzrostlých dřevin. Pátou etapou je rekultivace vnitřní výsypky dolu Šmeral, která byla 

podřízena účelům krátkodobé rekreace, a která bezprostředně navazuje na zástavbu města 

Mostu. Na svazích výsypky, směrem od města, byl zřízen nástupní prostor s parkovou 

úpravou. Charakter příměstského lesoparku umocňuje rozsáhlé složení stromů a keřů, 

včetně okrasných dřevin a lesních palouků (obr. 9). [2] 

   

  

Obr. 9 Čepirožská výsypka - Areál Čepirohy [15] 
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4 JEZERO MOST - REKULTIVACE LOMU LEŽÁKY 

Severně od města Mostu, v centrální části severočeské hnědouhelné pánve se 

nachází lom Ležáky - Most. Uhlí se zde dobývalo nejprve hlubinným způsobem a později 

se přešlo na povrchové dobývání. Nadmořská výška terénu ložiska lokality Ležáky se 

pohybuje kolem 230 m a mírně stoupá k severu (260 m n. m.). Nad tento terén se vrchy 

Českého středohoří zvedají o 100 - 150 m, Červený vrch 365 m n. m., Hněvín 408 m n. m. 

a Špičák 399 m n.m..  

Lokalita vznikla postupně sloučením několika ložisek. Jedná se o ložiska - 

Richard (Ležáky I), Evžen (Ležáky II), Venuše, Pilíř města Mostu a částí dobývacích 

prostorů Julius III a M. J. Husa. V dobývacím prostoru jsou v současnosti vykazována dvě 

ložiska, Ležáky a Most-Kopisty. Jižním okrajem lokality prochází silnice I. třídy č. 13 

Most - Teplice a také se zde nachází železniční trať vedoucí z Ústí nad Labem do 

Chomutova. Komunikace Most - Litvínov a železniční trať Most - Louka - Moldava vede 

podle západního okraje. Byl zde také vytvořen koridor inženýrských sítí, který vznikl v 

rámci likvidace starého Mostu, na kterém kromě železnice a silnice leží tramvajová trať z 

Mostu do Litvínova a odděluje ho řeka Bílina. Řeka Bílina je hlavní odvodňovací tepnou 

povrchových vod v dané oblasti. Dále řeka odvádí srážkové a odpadní vody, ale také důlní 

vody z mostecké části pánve a v neposlední řadě je důležitým zdrojem užitkové vody. [1] 

Pro zachycení a odvedení srážkové vody je zde vybudován systém odvodňovacích 

příkopů, který je doplněný retenčními a sedimentačními jímkami. Mělká podzemní voda a 

srážková voda, která dříve odtékala k čerpací stanici na dně lomu, se začala shromažďovat 

v Jezeru Most. Daná lokalita patří k přechodové oblasti středoevropského klimatu. 

Středoevropské klima je charakteristické svou proměnlivostí dle převládajícího vlivu 

přímořského nebo kontinentálního podnebí. V pánevní oblasti jsou dešťové srážky v 

rozmezí 400 - 600 mm a celé území se nachází v dešťovém stínu Krušných hor. [1] 
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4.1 Dobývací prostor 

Roku 1969 byl stanovený dobývací prostor pro lom Ležáky, který pokrýval jak 

plochu ložiska Ležáky, tak i ložiska Pilíř města Mostu. Hranice dobývacího prostoru se 

musely v roce 1986 rozšířit. Rozšíření proběhlo kvůli tomu, aby se pokrylo předpokládané 

rozšíření těžby do pole Kopisty. Tahle změna se dotkla dobývacích prostorů Kopisty I a 

Kopisty II. Ministerstvo paliv a energetiky vydalo 21. 3. 1986 rozhodnutí o změně hranic 

dobývacího prostoru Most o ploše 1 463,0909 ha. Toto rozhodnutí bylo vydané pod 

jednacím číslem 71/237/86 a je evidováno v evidenční knize ČBÚ Hnědé uhlí a lignit díl 

3., folio 56. 

Na základě smlouvy o převodu dobývacího prostoru Most, která byla předložena 

OBÚ v Mostě, došlo po předchozím souhlasu k převodu a k provedení změny v evidenci 

dobývacích prostorů, které jsou vedeny na OBÚ Most. Od 1. 1. 2004 byl dobývací prostor 

Most zapsán na Palivový kombinát Ústí, státní podnik. V roce 2005 skončily v jižní a 

jihovýchodní části dobývacího prostoru sanační a rekultivační práce a díky podané žádostí 

na redukci dobývacího prostoru byl dobývací prostor rozhodnutím OBÚ zmenšen o plochu 

5,1481392 km
2
 na výměru 9,4827719 km

2
. 
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4.2 Rozvoj lomu 

4.2.1 Lom Ležáky 

Vznikl v roce 1945 z bývalého dolu Richard, přejmenováním. O pár let později 

byl spojen se závodem Evžen a tak vzniklo souvislé těžební pole, které určovalo budoucí 

rozvoj lomu. Pomocí elektrických a naftových rypadel se prováděla těžba uhelné sloje. 

Elektrickými lopatovými a korečkovými rýpadly docházelo k odklizu nadloží a pomocí 

parních lokomotiv s vagóny byly skrývkové zeminy přepravovány na výsypku. Z lomu se 

uhlí dopravovalo k násypkám pomocí lanovek a později pomocí parních lokomotiv a 

důlních vozů. 

Těžba lomu se v šedesátých letech rozšířila z prostoru severně od obce Střimice a 

z Nového pole do území severně od bezeslojné vymýtiny - nový závod Ležáky. Lom 

Ležáky poté postoupil za přeloženou silnici Most - Teplice a trať Most - Ústí nad Labem 

až do bývalého lomu Evžen a do prostoru obce Pařidla. [1] 

Vlivem neustále se zvyšující poptávky po hnědém uhlí musela být na lomu 

nasazena výkonnější technologie. Roku 1957 se parní lokomotivy nahradily elektrickými 

(typ E 17) se skrývkovými vozy LH 25 m
3
. O rok později se do provozu uvedlo kolesové 

rypadlo K 300, které sloužilo k těžbě uhlí. Řetězový výtah uhlí byl nahrazen pásovým 

dopravníkem a na skrývce se objevila dvě kolesová a jedno lopatové rypadlo, které 

nahradily stará parní korečková rypadla. Tato obnova lomu trvala do roku 1961. Jako 

nejvzdálenější hranice postupu těžby bylo stanoveno ochranné pásmo obce Kopisty, 

popelové skládky CHEZA v bývalém lomu Ležáky II a staré dobývání severně od města 

Mostu. V tomto prostoru se s vybavením ze šedesátých let těžilo až do roku 1986, tedy až 

do konce životnosti lomu. 

4.2.2 Lom Most 

Kvůli zajištění potřebného množství uhlí a pro další rozvoj těžby se musela těžba 

rozšířit až do samotného pilíře města Mostu. Pokračováním lomu Ležáky se tak stal právě 
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lom Most. V roce 1962 rozhodl ÚV KSČ o likvidaci staré části města Mostu kvůli otvírce 

tohoto lomu. 

Otvírka lomu byla stanovena do dvou časových a územních etap. V té první bylo 

v letech 1969 - 1980 vyuhleno území, které bylo potřebné pro výstavbu tělesa v koridoru, 

kam byly přeloženy veškeré dopravní a inženýrské stavby. V roce 1970 došlo v 

nezastavěné části města pod vrchem Hněvín k těžbě skrývky. Skrývka, která se odvážela 

pomocí kolejové dopravy na vnější výsypku Vrbenský a na vnitřní výsypku Matylda byla 

těžena lopatovými rypadly E 2,5. Samotná těžba uhlí začala o rok později, v roce 1971. Po 

přesunu děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie začala druhá etapa, kdy se těžební 

fronta lomu posunula do zbylého uvolněného pilíře Most a přilehlého území Kopisty. 

Těžební fronty se postupně propojovaly s lomem Ležáky a dohromady vytvořily jednu 

těžební frontu. V letech 1990 a 1991 byla mostecká část lomu postupně vyuhlována a v 

roce 1993 tu byla těžba skrývky a uhlí ukončena. Lomem Most-Kopisty v kopistském poli, 

který byl v roce 1994 přejmenovaný na historický název Ležáky, pokračovala další těžba 

skrývky a uhlí. O útlumu těžby na lomu bylo rozhodnuto v roce 1995, a protože se 

krátkodobě zvýšila poptávka po uhlí v letech 1995 - 1996, tak se životnost lomu 

prodloužila do roku 2000. Těžba uhlí byla nakonec ukončena k 31. 8. 1999. 
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4.3 Zvažované způsoby rekultivace 

Rekultivace zbytkové jámy je nedílnou součástí sanačních a rekultivačních prací 

na každém lomu. Z hlediska lomu Ležáky - Most se již od počátku jeho sanace počítalo se 

vznikem jezera a tedy s vodohospodářskou rekultivací. Hlavní důvod, proč byla zvolena 

právě vodohospodářská rekultivace, bylo, že pro zasypání (ani pro částečné zasypání) 

zbytkové jámy nebyla k dispozici zemina. Počítalo se totiž s tím, že by se lom zasypal 

vnitřní výsypkou, zeminami z nadloží lomu Bílina. Pro vysokou nákladovost a také proto, 

že v Bílině byl zájem co nejvíce nadloží nasypat do vlastního vytěženého prostoru, bylo od 

této varianty upuštěno. Ačkoli by se dala zemina dovézt, tak by to z finančního hlediska 

bylo neekonomické a časově velmi náročné - bylo by potřeba asi 200 milionů kubíků 

zeminy, jejichž doprava by byla velmi složitá a zatěžující pro okolí hlavně zvýšeným 

hlukem a prašností.  

Varianta zasypání zbytkové jámy na původní úroveň terénu byla zcela 

nepřijatelná, především díky vlivu na životní prostředí. Bylo by totiž nezbytné zpětně 

odtěžit a přesunout již zrekultivovanou výsypku Hornojiřetínskou, Růžodolskou a částečně 

Střimickou. Celková doba odtěžování a zasypávání by trvala více než 35 let a některé 

odhady uvádějí, že by se mohlo jednat až o 100 let práce, než by byla jáma zasypána. 

K rekultivaci zbytkové jámy lomu musel být zpracován technický projekt. Ten byl 

vypracován v dubnu 1996 společností Hydroprojekt a.s. pod názvem "Technický projekt 

likvidace lomu Ležáky" a Dokumentace E I A. Tato dokumentace řešila vlivy a variantní 

způsoby zahlazování zbytkové jámy lomu Ležáky - Most na životní prostředí. Porovnávala 

tři varianty hydrické rekultivace dle technického řešení a použitého zdroje vody. [1] 

 

Suchá varianta: 

Hlavním předpokladem této varianty bylo utěsnění uhelné sloje včetně dna jámy a 

důlních chodeb odkrytých lomem a propojených v systému hlubinných děl v centrální části 

severočeské pánve. Doba plnění byla odhadnuta na 1 - 2 roky. Na dně lomu se měly 

hromadit přítoky vody z povodí a měla tak vzniknout nádrž o výměře 19,5 ha, která by se 
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čerpáním udržovala na kótě 150 m n. m., maximální hloubka této nádrže by byla 10 m s 

objemem vody 1,2 mil. m
3
. 

 

Hluboká varianta: 

Předpokladem byly větší hrubé terénní úpravy. Jezero mělo mít úroveň hladiny 

228 m n. m., objem vody byl stanoven na 197 mil. m
3
 a celková plocha hladiny na 429 ha. 

Doba naplnění jezera byla odhadnuta na 5 - 9 let s tím, že se voda bude odebírat z řeky 

Bíliny a odběr vody bude probíhat i z přivaděče vod Nechranice (PVN). 

 

Projektová varianta (se zatopením): 

Tato varianta počítala s dotvarováním zbytkové jámy, které umožní vznik jezera 

Most, a to včetně ochranných poldrů, zemědělských rekultivací, plážových úprav, lesních 

rekultivací a zatravnění ostatních ploch. Celková plocha hladiny měla dosáhnout 325 ha, 

úroveň hladiny 199 m n. m., s maximální hloubkou 59 m a objemem vody 72,35 mil. m
3
. 

Doba plnění jezera byla odhadnuta na 3 - 7 let a zdrojem vody se měla stát řeka Bílina. 

Po prozkoumání všech pro a proti, vyšla ze všech navržených možností jako 

nejpřijatelnější právě tato varianta napouštění jezera. Jediné, co se v projektu změnilo, byl 

zdroj vody pro napouštění. Bohužel nepříliš dobrá kvalita vody z řeky Bíliny, ve které 

bychom se nemohli bez obav koupat, a malý průtok, který by neumožňoval napouštět 

jezero během celého roku (nýbrž pouze v období větších dešťových srážek a při jarních 

táních sněhu z Krušných hor – tzn. maximálně 120-150 dní v roce), by plnění jezera 

prodloužilo o pár let. 

Za zdroj byla vybraná voda pocházející z řeky Ohře, která se do oblasti 

mosteckého jezera přivádí pomocí průmyslového vodovodu Nechranice (PVN) z čerpací 

stanice Stranná přímo pod přehradou Nechranice (obr. 10). V katastrálním území 

Třebušice je na tento zdroj napojený podzemní trubní přivaděč DN 800 v délce 4 929 m. 

Pomocí tohoto přivaděče bude do jezera dopravována voda v množství 0,6 - 1,2 m
3
 vody 
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za vteřinu. Atmosférické srážky a vývěry ze svahů lomu byly zadržovány v nejnižší části 

dna jámy a byly pravidelně kontrolovány. Dalším zdrojem sloužícím pro napouštění a 

doplňování úrovně hladiny je kvalitní důlní voda, která se čerpá z hlubinného dolu 

Kohinoor (důl s ukončenou těžbou). Tento zdroj velmi dobré kvality vyhovuje 

požadavkům na vodu pro rekreační využití a ročně z něj do jezera přitéká 3 - 3,5 mil. m
3
. 

Voda z dolu Kohinoor je přiváděna pomocí podzemního trubního přivaděče DN 400 v 

délce 3 107 m, který vede přes Růžodolskou výsypku až do jezera. Kvůli zachování 

stability hladiny v jezeře budou zejména v deštivém období přebytečné důlní vody 

odváděny potrubím do retenční nádrže a z té dále do Mračného potoka. Dále se uvažovalo i 

o třetím zdroji vody, kterým se měla stát voda z čerpací stanice Libkovice. Do retenční 

nádrže, ze které se čerpá, přitékají vody z předpolí dolu od obcí Mariánské Radčice a Lom 

u Mostu a také vody z odvodňovací bariéry před lomem. Ovšem při dlouhodobém 

sledování kvality těchto vod se zjistilo, že nesplňují hygienické vodní parametry, které 

mají sloužit k rekreačnímu využití. Proto se od takového zdroje upustilo a jezero se 

napouští jen ze dvou zdrojů, z řeky Ohře a z důlních vod hlubinného dolu Kohinoor. Po 

zatopení zbytkové jámy lomu bude vytvořena vodní plocha o celkové výměře 311 ha. 

Obr. 10 Trasa přivaděče z PVN [14] 



Jana Lavičková: Rekultivační práce po těžbě na Mostecku - Jezero Most 

 

2013                                                                                                                                      23 

 

Celkový objem vody v jezeře bude 70,5 mil. m
3
. Hladina vody bude kolísat kolem kóty 

199 m n. m. a maximální hloubka bude 75 m (viz. Příloha č. 1). 

Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky, tedy jezera Most, bylo slavnostně 

zahájeno 24. 10. 2008 (obr. 11). Tuto rozsáhlou hydrickou rekultivaci zajišťuje státní 

podnik Palivový kombinát Ústí, v rámci obnovení území, které bylo devastováno těžební 

činností. Předpokládaný konec napouštění jezera byl stanoven na konec roku 2011. Ovšem 

po třech letech napouštění jezero nebylo plné. Podle nově vypracovaných analýz se před 

samotným dopuštěním musí vytvořit rezerva pro závěrečnou úpravu břehů. Jelikož se musí 

zpevnit břehy dalším nasypáním hlíny, tak nebylo možné jezero dopustit, protože se hlína 

nemůže sypat do vody. Napouštění jezera bylo ukončeno k 25. 6. 2012 z důvodu naplnění 

smlouvy o dodávce vody. Hladina vody bude udržována. Bude se dopouštět voda, která se 

ztratí odparem či saturací. Toto potrvá až do podzimu roku 2013, jelikož do té doby bude 

trvat dokončení všech oprav břehové komunikace a stabilizačních prvků břehové linie. Po 

všech těchto úpravách se jezero v době mezi říjnem a prosincem 2013 dopustí na konečnou 

kótu 199 m n. m. Kdy se stane jezero přístupným pro obyvatele, není známo. Některé 

prognózy říkají, že by to mohlo být v létě 2014 a jiné, že až v roce 2015. 

 

  

Obr. 11 Zahájení napouštění jezera [14] 
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4.4 Utěsnění a stabilita 

Jelikož se jedná o bývalý lom, na kterém se dlouhodobě těžilo, tak se na tomto 

území nachází velké množství důlních děl, které vytvářejí cesty pro komunikaci podzemní 

vody. Stejně tak je velmi propustná i uhelná sloj, která nebyla zcela vytěžena a navíc se 

zde vyskytují i vrstvy propustných písků. Muselo tedy dojít k utěsnění veškerých 

takovýchto míst, aby poté nedocházelo k úniku vody z jezera. Provedl se velmi podrobný 

hydrogeologický průzkum, díky němuž mohla být utěsněna všechna místa možných úniků 

vody. Jednalo se především o utěsnění dna, ale i okrajových částí jezera.  

S těmito sanačními a přípravnými pracemi se začalo před samotným napouštěním, 

v letech 2004 - 2007. Na místech nedotěžené sloje byla vytvořena velká těsnící vrstva, 

která vznikla pomocí nadložních zemin, které se tam dovezly, a které měly vhodné těsnící 

vlastnosti. Na dno jezera se rozprostřely a uhutnily tři vrstvy jílů, které měly mocnost 280, 

280 a 560 mm. Tyto vrstvy se zhutnily na celkovou mocnost těsnění 800 mm (200, 200 a 

400 mm). Materiál na utěsnění pocházel ze severozápadních svahů lomu Most. Po 

skončení hutnění se těsnící vrstvy překryly zeminou tak, aby neproschly dříve, než budou 

napouštěním jezera zaplaveny. [10] 

Byla vybudována i podzemní těsnící stěna (PTS), která slouží jako pasivní 

ochranný prvek pro odklonění možných průsaků kontaminovaných podzemních vod z 

prostoru bývalých skládek chemických závodů Chemopetrol a.s. Tato stěna se montuje 

postupně, pomocí jednotlivých dílů o šíři 3 až 5 m, délka je různá. Při montáži dochází k 

neprodyšnému spojení. PTS se provádí pomocí lehké konstrukce - PE folie s bentonitovou 

rohoží zasunutou 1 m do nepropustného jílového podloží. Pás PE folie s bentonitovou 

rohoží je chráněný geotextilií. 

Nedílnou součástí projektu sanace a rekultivace při hydrické rekultivaci je stavba 

opevnění břehové linie (obr. 12). Jedná se hlavně o ochranu horninového prostředí dna a 

břehů jezera, které musí být odolné proti působení vln, které jsou vyvolávány větrem. A o 

problematiku opatření pro stabilizaci břehů v období napouštění jezera a pro celkovou 

budoucí břehovou linii.  
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Podle hydrologických podmínek a podle skutečného sklonu závěrných svahů se 

zvolí druh opevnění. Tam, kde se předpokládá největší intenzita vln, se opevnění provede 

základními a vratnými rozrážeči, ty se skládají z lomového kamene a patky. Jádro patky je 

z kamenů o hmotnosti 1 tuny a patky jsou z poloviny zahloubeny pod terén a z poloviny 

vyčnívají nad okolní opevnění. Rozrážeče se střídají asi po 100 m a výškově jsou proti 

sobě posunuté. Zbývající části opevnění jsou tvořeny kamenným pohozem o minimální 

mocnosti 0,5 m. Celé opevnění je odděleno od základové spáry geotextilií. Od kamenného 

opevnění až po kótu 195 m n. m. byl proveden biologický nástřik - hydroosev, který je 

chráněn perforovanou geotextilií před případným odplavením. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Výstavba opevnění břehové linie [14] 
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4.5. Cíl realizované rekultivace 

Od samého počátku rekultivace zbytkové jámy a svahů výsypek lomu Ležáky - 

Most bylo jasné, že toto zrekultivované území bude především sloužit k rekreačním 

účelům. Tuto stavbu můžeme nazvat jako ojedinělou, neboť se jedná o velkou, bezodtokou 

vodní nádrž, která co do velikosti vodní plochy překoná doposud největší Máchovo jezero 

a stane se tak největší nádrží v České republice. Rekultivace je prováděna v celém území, 

které má výměru 1264 ha. Samotné jezero Most (obr. 13) zabírá pouhou čtvrtinu lomu 

(311 ha). Na zbývající ploše jsou postupně prováděny rekultivace, a to hlavně lesnické, 

které jsou doplňovány zemědělskými pozemky a skupinami stromů se zatravněným 

územím (viz. Příloha č. 2). Vzniká tak lesní komplex, který bude ještě několik desítek let 

postupně rekultivován a který časem propojí Most s Litvínovskem. Veškeré rekultivační 

práce směřují k vytvoření velké vodní plochy s rozmanitou ekologicky i esteticky 

hodnotnou krajinou. 

 

Obr. 13 Jezero Most, pohled z jihu na sever, 5/2012 [14] 
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Projekční příprava se prováděla tak, aby byly konkrétně využity jednotlivé části 

území. V blízkosti vodní plochy, na jihozápadním cípu jezera, byl postaven dřevěný 

Pravoslavný kostel, který se nachází poblíž děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Dobudovala se nová silnice vedoucí z Mostu do Braňan, která bude hlavní komunikací pro 

příjezd ke stavbám v jižní části Jezera Most. Zřídila se hráz přístaviště, které bude mít 

kapacitu několik desítek lodí a bude zde mít stanici i vodní záchranná služba. V roce 2009 

byla otevřena naučná stezka. Její trasa vede od areálu hřbitova, přes rekultivované jižní 

svahy lomu až k uklidňovací nádrži přivaděče z PVN. Na trase stezky jsou instalované 

informační tabule. Za rekreační rekultivace to bude zřizování ploch na pláže s možností 

koupání a provozování vodních sportů. Budování sportovních areálů, ubytovacích zařízení, 

restaurací, v budoucnu i výstavba rodinných domků, cyklostezek a dalších naučných 

stezek. Nejdůležitějším je ovšem vznik silnice Most - Mariánské Radčice. Předpoklad je, 

že bez této silnice se nepodaří lidi do toho území nalákat. A právě s touto silnicí souvisí i 

výstavba dalších projektů, jako je zřízení arboreta, repliky starého Mostu - "MiniMost" či 

parku s maketou starého města (viz. Příloha č. 3). 

 

 

 

 

 

  



Jana Lavičková: Rekultivační práce po těžbě na Mostecku - Jezero Most 

 

2013                                                                                                                                      28 

 

ZÁVĚR  

Již samotné napouštění jezera Most se stalo velikým lákadlem nejen pro občany z 

Mostu a jeho okolí, ale i pro širší veřejnost. Lidé z celé České republiky a blízkého 

zahraničí se k jezeru sjíždějí, aby mohli pozorovat, jak se napouští a jak se mění jeho 

okolní krajina. Je zde tedy dobrý předpoklad, že v budoucnu se jezero Most stane 

objektem, který rozšíří rozvoj rekreace a cestovního ruchu tady na Mostecku.  

Dříve byl Most a jeho blízké okolí nazýván tzv. "měsíční krajinou". Ovšem díky 

rekultivacím se situace mění a na Most již není nahlíženo jako na "černou díru" po těžební 

činnosti. Ba naopak. Spousta dnešních dětí a mládeže, stejně tak lidí, kteří zde nežijí a kteří 

neznají historii Mostu dnes už vůbec nepozná, která část mostecké krajiny byla 

zrekultivovaná a která je naopak přirozená.  

Cílem mé bakalářské práce bylo zabývat se průběhem rekultivačních prací. Práce 

postupně vysvětluje, jak rekultivace probíhají. Popisuje rekultivaci výsypek na Mostecku. 

V druhé části se podrobně zabývá lomem Ležáky - Most, jejich historií a následným 

vznikem jezera Most. 
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