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ANOTACE 

V předložené práci jsou zpracována opomenutá technická díla Chomutovska a je 

navržena poznávací trasa. V první části je popsána samotná oblast Chomutovska, její 

stručná historie, charakteristika přírodních poměrů, geologie a geomorfologie. V další 

kapitole jsou podrobně popsána jednotlivá opomenutá technická díla. V závěru práce 

navrhuji poznávací trasu po jednotlivých objektech doplněnou o další zájmové lokality. 

Jsou zde zahrnuty informace o navštívených místech a podrobný program poznávací trasy 

– časový plán, kilometráž a jednotlivé etapy. Práci doplňují fotografie popisovaných 

lokalit.  

Klíčová slova: Chomutovsko, poznávací trasa, technická díla, program 

 

SUMMARY 

The submitted bachelor´s thesis deals with forgotten technical works of the 

Chomutov area. A cognitive route has been proposed. The first part of the text describes 

the Chomutov area itself, its brief history, natural characteristics, geology and 

geomorphology. Another chapter depicts particular technical works, now neglected. In the 

last part, the author suggests the cognitive route among particular locations and further 

interesting places. The chapter includes data on visited  places and a detailed program of 

the cognitive route – i. e. the time schedule, chainage and particular stages. The thesis is 

complemented with photos of visited locations. 

Keywords: Chomutov area, cognitive route, technical workes, time schedule 
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1 ÚVOD 

Chomutovský region patří již od nepaměti k významným oblastem s dlouholetou 

průmyslovou a kulturní tradicí. Mezi hlavní průmyslová odvětví regionu patřilo především 

hornictví (od poloviny 18. století zejména dobývání hnědého uhlí) a zpracování železa. 

Není tedy divu, že díky lidské činnosti vzniklo na tomto území i mnoho zajímavých 

technických děl.   

Předložená bakalářská práce má za úkol seznámit laickou i odbornou veřejnost s 

opomíjenými technickými zajímavostmi, které dnes mají nepostradatelný význam v rozvoji 

průmyslu, hornictví a dopravní infrastruktury v celém chomutovském regionu. Mezi 

unikátní, avšak opomíjené technické zajímavosti zde patří vodní dílo Nechranice, vodní 

dílo Jirkov, Podkrušnohorský přivaděč a významná dopravní spojnice v podobě 

Ervěnického koridoru. Všechny tyto technické zajímavosti ve své podstatě tvoří jeden 

vzájemně propojený užitný celek, který je v této práci podrobně popsán a zakončen 

podrobným návrhem poznávacího okruhu. 

Uvažovaný okruh je kromě hlavních zájmových lokalit doplněn i o další 

poznávací prvky, které účastníkovi zájezdu poskytnou příjemné montánní vyžití.  

Práce reaguje na bouřlivý rozvoj naučných stezek a okruhů i snahu - ať již 

zastupitelstev obcí nebo nadšenců a jejich sdružení – o renovaci a zpřístupnění technických 

památek, které ještě nepodlehly úplné devastaci a mohou se stát užitečným zdrojem 

poznání i vítaných příjmů z turistického ruchu. Relativně nová technická díla přitom 

zůstávají mimo zájem veřejnosti, ačkoli i ona představují významnou součást kulturní 

krajiny a její novodobé historie. 
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2 CHARAKTERISTIKA CHOMUTOVSKA 

Chomutovský region se nachází v nejzápadnější části Ústeckého kraje. Na 

severovýchodě hraničí s okresem Most, na jihovýchodě s okresem Louny, na západě se 

Spolkovou republikou Německo a na jihozápadě s  krajem Karlovarským. Řadí se tak do 

skupiny středně velkých regionů České republiky díky své rozloze 935 km
2
. Svým 

charakterem patří k průmyslově – zemědělským oblastem.  

Na Chomutovsku je zapsáno ve státním seznamu kulturních památek přes 829 

staveb a dále pak velká řada drobnějších památek jako např. soch, architektonických prvků 

a podobně. V této oblasti nalezneme i řadu přírodních rezervací, jako je např. Národní 

přírodní rezervace Novodomské rašeliniště nebo Jezerka. Chomutovsko se může pyšnit 

městskou památkovou rezervací v  Kadani, dále pak městskou památkovou zónou 

v Chomutově či v Klášterci nad Ohří. V neposlední řadě je třeba zmínit rovněž zámecký 

park na Červeném Hrádku u obce Jirkov. Mezi světové unikáty regionu bezpochyby patří 

kamencové jezero v Chomutově, které je v současné době jedinou takto velkou                    

a specifickou vodní plochou a proto je vyhledáváno jako turistická zajímavost návštěvníky 

z celého světa (Binterová 1997). 

2.1  Přírodní podmínky 

Pro tuto oblast jsou charakteristická tři hlavní územní pásma: 

- horské pásmo je tvořeno Krušnými horami, které zároveň tvoří státní hranici 

se Spolkovou republikou Německo 

- podhorské pásmo je charakteristické těžbou nerostných surovin a výrobou 

elektrické energie; tvoří rozhodující část společenské i technické 

infrastruktury 

- nížinné pásmo se rozkládá v jižní a jihovýchodní části popisované oblasti – 

jsou zde příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu. 

Z hlediska geomorfologického zaujímá třetinu celého území krušnohorský masiv, 

kterému dominuje nejvyšší vrchol Klínovec s nadmořskou výškou 1244 m. Do jihozápadní 

části částečně zasahují výběžky Doupovských hor. Zbývající část Chomutovska je mírně 

zvlněnou rovinou s průměrnou nadmořskou výškou 250 m.  
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Nejdůležitějším a hlavním vodním tokem chomutovského regionu je řeka Ohře se 

svými přítoky. Na pravém břehu je to říčka Liboc, která zajišťuje odtok většiny horských 

potoků z Krušných a Doupovských hor, na levém břehu pak říčky Hutná a Chomutovka. 

Velká část Chomutovska se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Krušné 

hory. Administrativně patří celá oblast do povodí řeky Labe. Najdeme zde také velké 

množství vodních ploch jak přírodního, tak i antropogenního charakteru, kam lze zařadit 

vodní dílo Nechranice na řece Ohři (Binterová 1997) nebo již zmíněné Kamencové jezero. 

2.2  Geologický vývoj 

Regionálně spadá celé území do Saxothuringika, které se při jihovýchodním 

okraji stýká s Bohemikem. Oba terány jsou rozdílné charakterem hornin a jejich hranice je 

definována především geofyzikálně (tzv. litoměřický hlubinný zlom). Část Chomutovska 

se řadí k předplatformním jednotkám Českého masivu – jde o krystalinikum 

prekambrického a paleozoického stáří, svrchnopaleozoické plutony a jejich deriváty a také 

sedimentární permokarbon u Brandova či v podloží pánve na jihu území. Platformní 

pokryv je utvářen sedimenty svrchní křídy, nejsvrchnějším paleogénem a neogénem 

pánevní výplně, riftovými vulkanity a nejmladšími kvartérními formacemi včetně 

antropogenních akumulací.  

Krušné hory jsou pozůstatkem části jádra variského orogénu, jenž se vytvářel 

v  kolizní zóně svrchnopaleozoického oceánu. Je tvořen sérií hluboce metamorfovaných 

hornin předpaleozoického stáří a méně metamorfovanou sérií původních paleozoických 

sedimentů, do nichž v závěru orogenetického cyklu pronikaly granitové plutony. V okolí 

Teplic pak vystupuje mohutné těleso paleoryolitu, které je pozůstatkem 

svrchnopaleozoického vulkánu. K severovýchodu stupeň metamorfózy hornin stoupá, což 

je dáno poklesem osy celého bloku (složitého antiklinoria) směrem k jihozápadu. Horniny 

Krušných hor vykazují bohaté zrudnění, které je vázáno na předvariské, permokarbonské i 

mladší procesy (Škvor 1975). 

Nynější podoba horského pásma je dána rychlým výstupem masivu v průběhu 

terciéru, zejména ale v pleistocénu (saxonská ektogeneze) za současné hloubkové eroze. 

Řídicí strukturou je zde pásmo krušnohorského zlomu, které odděluje blok pohoří od 

krystalinika v podloží mostecké pánve. Další hlavní zlomový systém tzv. sudetského 
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směru člení hory na výrazné bloky, nápadné i morfologicky – například nad Chomutovem 

se nachází jedna z typických zaklesnutých ker s menšími výškovými rozdíly (Škvor 1975).  

 Doupovské hory jsou fragmentem vulkánu, který vznikl již ve vrchním 

eocénu (Cajz 2004). Jeho činnost se zpočátku projevovala explozemi strombolského až 

pliniovského typu – tento typ erupcí vytvářel prostorově omezené kužele v širokém okolí 

předpokládaného hlavního přívodního kanálu; stopy pyroklastických proudů zasahují do 

značné vzdálenosti a jejich zdroje jsou kladeny do centrální části vulkánu. Druhý typ 

erupcí spadá do období svrchního oligocénu až spodního miocénu. Tato mladší fáze je 

charakteristická výlevy magmatu (kombinace havajského a strombolského vulkanismu) a 

vložkami tufů. Podstatnou část dnes dochované plochy celé struktury tvoří bazaltická 

magmata. Charakter vulkanismu v oblasti tak přešel ze starší explozivní fáze do prostorově 

rozsáhlé efuzivní činnost a díky této skutečnosti je starší představa o jediném centrálním 

stratovulkánu přehodnocena (Cajz 2004). 

Mostecká pánev je pozůstatkem třetihorní sedimentární pánve. Její vyplňování 

sedimentárním materiálem spadá převážně do období miocénu. Převážná část plochy 

pánve je tvořena hnědouhelnou slojí, která vznikla z akumulací rašeliny, ukládaných 

v třetihorním močále. V místech vyústění řek, napájející tyto močály, se usazovaly 

naplaveniny v podobě jílů a písků; proto je sloj v těchto částech porušena nebo nahrazena 

říčními či deltovými usazeninami. Podloží pánve je tvořeno rulami krušnohorského 

krystalinika, svrchní křídou a na Teplicku paleoryolitem svrchnokarbonského stáří. Na 

Žatecku jsou v podloží hojné permokarbonské písčitojílovité sedimenty (Malkovský 1983).  

Všechny zmíněné geologické celky jsou dnes považovány za součást tzv. 

oherského riftu, struktury, která se vyvíjela od konce křídy a tvoří součást evropského 

riftového systému. Některé atributy (lineární průběh, alkalický vulkanismus) jsou pro 

intrakontinentální rifting typické, jiné (problematika protiklonných zlomů, atypické příčné 

omezení) stále vyvolávají otázky (Cajz 2004). 

2.3  Historický vývoj 

Chomutovsko patří do úrodné části Ústeckého kraje. Již od počátku osídlení se 

zde usazoval člověk, hledající zdroje své obživy a pevnou hospodářskou základnu. 

Osidlování se soustřeďovalo především do  údolí trojice řek – Labe, Ohře a Bíliny. 
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V období mezi 200 000 – 100 000 lety byly na území Ústeckého kraje zachyceny první 

stopy osídlení. Častější nálezy však pocházejí až z období středního a mladšího paleolitu. 

Chomutovu nejbližší je nález lidské lebky v Mostě a rovněž nález mladopaleolitického 

sídliště v Holedči na Žatecku se vzácnou rytinou ryby na koňském žebru – prozatím 

jediným dokladem paleolitického umění v Čechách.     

Během postupující doby se paleolitický člověk odvážil pozvolně osidlovat i 

horské prostředí, které dříve nebylo tolik zalesněno tak, jako je tomu dnes. V Krušných 

horách nad Chomutovem jsou proto doloženy sporadické nálezy kamenných rolnických 

nástrojů; objevily se také předměty, spojené s kulturou a duchovnem.  

První člověkem vytvořené předměty se však na Chomutovsku systematicky 

objevují až ve starší době bronzové, kdy se zde usídlil lid únětické kultury. Výroba bronzu 

vyžadovala přísun rud, což vedlo k hledání malých ložisek v Krušných horách. Příkladem 

je lokalita Měděnec – dodnes jsou zde patrné lomové jámy jako pozůstatky prvopočáteční 

hornické činnosti. Časem byly zdokonaleny postupy těžby, úpravy rud, tavby i slévání 

kovů. Všechny tyto skutečnosti se staly základem staleté hornické tradice na Chomutovsku 

a v Krušných horách obecně. Díky rostoucímu zájmu a spotřebě kovů se intenzivně hledala 

nová ložiska užitkových nerostných surovin, např. cínu, železa, mědi a stříbra. 

V době bronzové a železné již byla velká část ložisek rud Krušných hor vyčerpána 

(Binterová 1997). V krajině zůstaly pouze relikty důlních děl nebo pecí, které jsou 

v současnosti dokladem hutnické a báňské činnosti v oblasti severních Čech a lákavými 

archeologickými lokalitami. Když byla menší ložiska vyčerpána, došlo k úpadku místního 

hornictví až do počátku 16. století, kdy byla nalezena a otevřena ložiska nová.  

V 16. století tak došlo ke značnému rozvoji těžby. Prováděla se prospekce a 

otvírka řady rudných dolů a rozvinula se i těžba nerudných surovin, jako například 

kamenečných břidlic. V tomto období již umožňovaly technologie a zařízení efektivnější 

dobývání ložisek z větších hloubek.  

Poptávka po levném a dostupném zdroji energie přispěla v 18. a 19. století k 

bouřlivému rozvoji hnědouhelného hornictví i k rychlému rozvoji průmyslu a manufaktur. 

Uhlí nyní představovalo hlavní energetický zdroj, protože dřevo se stalo vzácným a málo 

efektivním artiklem. Vývoj hornictví si ale žádal zdokonalení dopravní infrastruktury; 

došlo proto k vybudování železniční sítě, která nyní spojuje Chomutovsko s Ústím nad 
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Labem, Prahou, Chebem a Německem. Chomutovsko hraje z hospodářského hlediska 

nezastupitelnou roli v České republice, především v odvětví palivoenergetiky. Báňská 

činnost je zde z velké části založena na povrchovém způsobu dobývání hnědého uhlí, které 

se dále využívá v tepelných elektrárnách Prunéřov I., II. a Tušimice II., jež se podílejí na 

celostátní výrobě elektrické energie celou jednou pětinou (Binterová 1997). 
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3 POPIS OPOMENUTÝCH TECHNICKÝCH DĚL 

V následující kapitole jsou podrobně popsána vybraná technická díla 

Chomutovska, dnes opomenutá a většinou chátrající nebo veřejnosti neznámá.  

3.1  Vodní dílo Nechranice 

Vodní dílo Nechranice se nachází v polovině toku řeky Ohře v České republice, 9 

km jižně od Chomutova, 5 km východně od Kadaně a 10 km západně od Žatce (obr. 1).  

 

Obrázek 1 - Situační mapa se znázorněním vodního díla Nechranice [5] 

Dominantou tohoto vodního díla je hráz, která měří 3280 m a svým objemem 9,5 

mil. m
3 

je největší sypanou hrází ve střední Evropě. V oblasti povodí Ohře tvoří 

Nechranice největší nádrž a díky parametrům i klimatickým podmínkám je 

nejvyhledávanější vodní plochou pro windsurfing. Hlavním účelem výstavby vodního díla 

Nechranice bylo zajistit dodávku vody pro stále se rozvíjející se průmysl a zemědělství 

v regionu (Broža 2005).   

3.1.1 Historie 

Výstavba díla byla zahájena v lednu 1961 a byla ukončena v prosinci 1968, ale již 

v říjnu 1967 se započalo s pozvolným napouštěním.  Celkem muselo výstavbě tohoto 

vodního díla ustoupit šest obcí: Lomazice, Drahonice, Dolany, Čermníky, Běšice, 

Chotěnice.             
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Při výběru přehradního profilu dbali projektanti na požadavky docílit co největší 

vodní nádrže při  nízkých nákladech na její vybudování. Za nejvhodnější místo pro stavbu 

byl vybrán říční profil u obce Nechranice. Avšak díky plánované poloze na rozhraní 

chomutovské a pětipeské uhelné pánve zde nebyly příznivé geologické podmínky. Podloží 

je zde poměrně nevhodné – jedná se o nezpevněné sedimenty s četnými uhelnými 

polohami a artézskými vodními horizonty do hloubky až 350 m. Celé území je také 

náchylné k sesuvům. 

Řešením byla zemní sypaná hráz z místních štěrkopísků s návodním těsněním ze 

sprašových hlín a umístěním osy hráze ve směru osy velkého říčního meandru u obce 

Nechranice (Povodí Ohře Chomutov 2010). 

3.1.2 Technické parametry 

Hráz vodního díla je vysoká 47,5 m, je široká 9 m a nachází se 274,5 m n. m. Na 

koruně hráze je vybudován mohutný vlnolam a místní komunikace. Pata hráze přehrady 

dosahuje šířky 800 m. Střední a pravá část tělesa hráze je do podloží utěsněna 

jílobetonovou těsnící stěnou sahající do hloubky 31 m. Návodní svah hráze je zpevněn 

železobetonovým ochranným pláštěm. V podhrází se nachází systém odvodnění, kterým je 

snížen tlak v pórech a slouží k monitorování průsaků tělesa hráze.  

Součástí hráze je korunový přelivový systém, postavený ze železobetonu, osazený 

trojicí segmentových bubnových uzávěrů, na které navazuje 600 m dlouhý lichoběžníkový 

betonový skluz. Součástí přelivového systému je i samostatně stojící deskový vlnolam, 

umístěný před přelivovým vstupem. Celý systém prošel v  letech 2003 až 2004 komplexní 

rekonstrukcí (Broža 2005). 

V pravé části nádrže u návodní paty hráze stojí v nejhlubším místě věžový 

sdružený objekt. Spodní díl má tvar kvádru a výšku 14 m; je založen na 134 

konsolidačních pískových pilotech. Nacházejí se tu dvě kaplanovy turbíny typu 6K50 

s průměrem oběžného kola 1460 mm a  instalovaným výkonem 2 x 5 MW.  Spodní výpusti 

o průměru 1800 mm (propojené přímo na spirální sifon turbín) jsou zaústěny do 

odvodňovací štoly, dlouhé 475 m. Štola sloužila při výstavbě vodního díla pro odklonění 

toku řeky Ohře. Horní část objektu je tvořena dvěma souosými železobetonovými válci o 

průměru 20,4 m a tloušťce stěny 1,2 m při výšce 50 m. V těchto prostorech je technické 
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zázemí vodní elektrárny, přičemž v horní části je nad vodní hladinou umístěn velín s 

trvalou obsluhou. Přístup do věže vodní elektrárny je přes tunel, vedený paralelně s 

odtokovým tunelem v tělesu hráze, který dále pokračuje pode dnem vodního díla až do 

prostoru věže (Povodí Ohře Chomutov 2010). 

3.1.3 Účel 

Vodní dílo Nechranice hraje velkou roli při rekultivaci hnědouhelných lomů na 

Mostecku. Voda z Ohře se využívá k zatápění zbytkových jam po důlní činnosti. 

V současné době je díky přečerpávací stanici Stranná napouštěno jezero Most 20 km 

dlouhým průmyslovým vodovodem z Nechranic.  

Dnes jsou Nechranice využívány k regulaci průtoků pod hrází a k odběrům vody 

pro průmysl, energetiku a zemědělství. Druhotným efektem je také výroba elektrické 

energie v místní hydrocentrále, chov ryb, sportovní rybolov, sportovní využití a rekreace 

(Povodí Ohře Chomutov 2010). 

3.2  Ervěnický koridor 

Ervěnický koridor se nachází mezi Mostem a Chomutovem, konkrétně mezi 

Jirkovem a železniční stanicí Třebušice v Komořanech u Mostu. Jeho délka je přibližně 11 

km a jedná se o mimořádné technické dílo, vybudované spojením několika výsypkových 

těles, vzniklých při povrchové těžbě uhlí. Jeho smyslem bylo zajistit silniční a železniční 

spojení Mostu s Chomutovem na hranici dnes aktivních velkolomů Československé 

armády a Vršany poté, co byla zlikvidována podkrušnohorská železniční trať z Litvínova 

do Jirkova, část komunikace E 13 a hlavní tah z Mostu k jihozápadu. Těleso koridoru je 

relativně stabilní, co se týče železničního svršku – silniční tah se ale dlouhodobě potýká s 

řadou problémů, zejména s trhlinami a poklesy kvůli špatně zhutněnému podloží. I přesto 

je těleso Ervěnického koridoru ojedinělým báňským a stavebním dílem, reprezentujícím 

technickou vyspělost a schopnost zvládnout problémy, související s těžbou uhlí a 

následnou obnovou regionu.  

Koridor je výraznou dominantou podkrušnohorské krajiny a nejvýznačnějším 

prvkem při její rekultivaci po devastující povrchové těžbě. Dílo je považováno za první a 

skutečně významné sanační opatření technického charakteru v rámci regionu. Realizace 
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díla měla zásadní význam pro obnovení a udržení infrastruktury v oblasti díky plnému 

zachování dopravních možností. Koridor se stal inspirací pro obdobná řešení komunikací 

na Čepirožské výsypce, pro obnovení žatecké silnice, výstavbu silnice Most – Braňany a 

řady dalších děl podobného charakteru (Kolektiv autorů 1994). 

3.2.1 Historie 

Rozvoj lomů Československá armáda a J. Šverma (obr. 2) narážel na řadu 

překážek, které bylo možno překonat pouze likvidací stávající infrastruktury a následným 

vybudováním nové mimo těžební lokality. Do současnosti tak muselo rozvoji velkolomů 

ustoupit 9 obcí a 40 km silnic.  

 

 

Obrázek 2 - Postavení Ervěnického koridoru (Valášek, Chytka 2009) 

Řešení se zrodilo již v 60. letech 20. století na základě možností rozvoje těžby a 

spočívalo v provizorních přeložkách železniční trati, silnice a řeky Bíliny. Díky 

potenciálně uvolněnému prostoru bylo možné vytěžit uhelné zásoby a vytvořit výsypkové 

těleso (Kolektiv autorů 1994). 

3.2.2 Výstavba 

Těleso Ervěnického koridoru je tvořeno několika společnými vnitřními 

výsypkami, které se v průběhu času pozvolna spojily v jeden celek. 
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Průměrná výška je 110 m, nejvyšší mocnost násypu je 130 m a největší převýšení 

je 170 m - důvodem je založení na ukloněném podloží. Celkový objem nasypaného 

materiálu, ze kterého byl  Ervěnický koridor vybudován, je 520 mil. m
3
. 

Termínem zahájení sypání se považuje zahájení zakládky na vnitřní výsypce lomu 

J. Šverma v roce 1957. Vnitřní výsypka byla postupně vybavována výkonnějšími zakladači 

a technologickými celky, které byly převedeny ze strany lomu Československé armády 

v roce 1982. Dále byly na straně lomu J. Šverma zakládány hmoty z lomu zakladačem 

Z 50, který byl přemístěn na nejsvrchnější část vnitřní výsypky.  

V 60. letech byly rozvíjeny spodní části výsypky a zakladač Z 50 zasypával 

prostor, kde se již tvarovalo temeno výsypky pro přeložku železniční trati Chomutov – 

Most.  V první polovině 70. let byly zasypávány spodní partie výsypky. Již v roce 1975 

bylo dosaženo západního bočního svahu a těleso koridoru bylo možné rozšiřovat jižním i 

severním směrem.  

Finální nasypávání probíhalo od roku 1977 až do roku 1983. V této etapě již bylo 

realizováno finální tvarování poslední (2 km dlouhé) části pro napojení na terén západních 

bočních svahů. V té době bylo nasypávání již plně koordinováno s požadavky investorů a 

projektantů (Kolektiv autorů 1994). 

3.2.3 Současnost 

V současné době je Ervěnický koridor využíván jako důležitá dopravní spojnice 

pro silniční a železniční dopravu. Nadále zůstává monumentálním dílem, při jehož 

budování bylo efektivně využito spojení několika vnějších výsypkových těles. 

Z důvodu, že se jedná o výsypkové těleso, je nutné systematické monitorování, 

kdy pravidelně každý rok je provedeno měření sedání vrstev násypu. V následující tabulce 

můžeme porovnat výchozí a naměřené hodnoty k  říjnu roku 2012 (Kolektiv autorů 1994). 

Situační plán obsahuje příloha č. 2. 
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Tabulka 1 - Pohyby Ervěnického koridoru (Kolektiv autorů 1994) 

Číslo bodu 
Výchozí výška 

(m) 

10/2012 

(m) 

Rozdíl k výchozí etapě 

(mm) 

380 265,1062 264,8033 -302,9 

402 268,0415 266,8999 -1321,6 

418 270,6507 268,6267 -2184,0 

466 278,4193 276,0599 -2519,4 

524 287,6222 286,9490 -673,2 

534 289,2025 288,1197 -1264,8 

3.3  Vodní dílo Jirkov 

Vodní dílo Jirkov se nachází u obcí Jirkov a Blatno v okrese Chomutov 

v Ústeckém kraji (obr. 3). Rozkládá se v Telčském údolí na řece Bílině v Krušných horách. 

Do vodní nádrže přitéká ze severozápadu potok Malá voda (Povodí Ohře Chomutov 2010). 

 

Obrázek 3 - Situační mapa se znázorněním vodního díla Jirkov [4] 

3.3.1 Výstavba 

Stavba vodního díla byla zahájena v roce 1960 a do provozu byla uvedena v roce 

1965. Celková výška je 54,6 m, šířka v koruně hráze 5,5 m a v patě 167 m. Hráz je 

postavena ze sypaného kamenitého materiálu z okolí s vnitřním šikmým těsněním 

z jílovitých zemin. Poprvé zde byla použita technologie sypání ve vysokých vrstvách 

s hutněním tlakovou vodou v návodní části (bez hutnění).  
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Hned po zahájení provozu byly registrovány deformace hrázového tělesa a 

výrazně rozdílné sedání návodní a stabilizační části. Návodní část poklesla v koruně hráze 

až o 150 cm. Další nevratné deformace byly také způsobeny pohybem hladiny vody. 

Příčinou bylo právě volné sypání návodní hráze bez zhutňování (Broža 2005). 

V letech 1982 až 1985 proběhla nutná rekonstrukce. Nádrž byla vypuštěna a hráz 

v horní části odtěžena z návodní strany až o 16,5 m a ve stabilizační části o 11 m. Celé 

hrázové těleso se dosypáním rozšířilo o 30 m. Musela se tedy prodloužit i odpadní štola, 

bylo také nutné vytvořit nový vstupní portál a upravit vedení vodárenského odběru. Celá 

hráz byla navýšena až na kótu 454, 80 m n. m. při hutnění ve vrstvách po 1,5 m. Posunutím 

osy koruny po toku o 15,3 m způsobilo zmírnění sklonu návodní části. Tato část svahu 

byla opevněna kamennou rovnaninou. Součástí rekonstrukce bylo i upravení příjezdové 

komunikace a vybudování domků s vyústěním injekční štoly s odvětráním vnitřních 

prostorů přehrady. Celá adaptace hráze byla velmi úspěšná a odstranily se veškeré 

problémy s deformacemi (Povodí Ohře Chomutov 2010). 

Vodní dílo Jirkov je osazeno objektem šachtového bezpečnostního přelivu, který 

se nachází u návodní paty hráze; v jeho spodní části jsou dvě spodní výpusti o průměru 800 

mm. V tělese přelivu jsou umístěny ve třech úrovních odběry pro úpravnu vody. Pod hrází 

je vyústění přelivu a výpusti do spodní části odpadní a komunikační štoly. U paty 

šachtového přelivu se nachází malá vodní elektrárna o výkonu 132 kW.  

V současnosti je výška hráze 55,6 m nad základem, délka hráze 190 m a šířka 

v patě 200 m. Celkový objem se oproti původnímu nezměnil a činí 2 769 mil. m
3
 při 

zatopené ploše 16,4 ha (Broža 2005). 

3.3.2 Účel 

Hlavním účelem díla je zajištění pitné vody pro Chomutovsko, dříve ve spolupráci 

s nádržemi Kamenička a Křímov - v současnosti je rezervoár v soustavě nádrží, 

zásobujících Mosteckou pánev společně s vodními díly Fláje a Přísečnice. 

Další významnou funkcí je protipovodňová ochrana pod nádrží ve spolupráci 

s dalšími vodními díly v povodí Bíliny. Nádrž svým objemem sníží kulminaci stoleté 

povodně na polovinu a také zajišťuje stoletou protipovodňovou ochranu města Jirkova.  
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Mezi další účely patří nouzové zásobování průmyslu vodou, především na 

Mostecku. Vodní dílo Jirkov zabezpečuje minimální předepsaný (hygienický) průtok přes 

město Jirkov a nově se předpokládá i hydroenergetické využití (Skupina ČEZ 2006). 

3.4  Podkrušnohorský přivaděč 

Podkrušnohorský přivaděč nebo také Přivaděč Ohře – Bílina je významné vodní 

dílo. Táhne se od města Klášterec nad Ohří až za město Jirkov (obr. 4). Jde o soustavu 

vodních kanálů, potrubí a nádrží. Vlastníkem a správcem Podkrušnohorského přivaděče je 

státní podnik Povodí Ohře (Skupina ČEZ 2006). 

 

 

Obrázek 4 - Mapa Podkrušnohorského přivaděče [1] 

3.4.1 Technické parametry 

Vodní dílo bylo vybudováno v několika etapách od roku 1957 až do roku 1982. 

Jeho celková délka činí 33,8 km.  

Voda je odebírána z levého břehu řeky Ohře v katastru vesnice Rašovice, kde je 

umístěna i čerpací stanice. Dříve byly z Podkrušnohorského přivaděče zásobovány 

Elektrárny Prunéřov I. a II., ale dnes mají obě elektrárny svoji vlastní čerpací stanici. Proto 

byl snížen výkon čerpací stanice v Rašovicích a tím je umožněno přesněji regulovat 

hladinu vody v korytě přivaděče. Čerpaná voda se přivádí dvěma výtlačnými potrubními 

řady do přelivového objektu - betonového koryta v lichoběžníkovém profilu, které začíná 
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nad obcí Ciboušov. Přelivový objekt (obr. 5) končí přibližně po 3 km před uzavřeným 

úložištěm popelovin elektráren Prunéřov a je sveden do potrubí (Povodí Ohře 2007). 

 

 

Obrázek 5 - Přelivový objekt (foto autor) 

Vodní dílo dále pokračuje východně směrem k obci Málkov, kde shromažďuje 

vodu z horního toku potoka Hutná. Ve městě Chomutov prochází přivaděč po akvaduktu 

přes říčku Chomutovku a dále je v podzemí veden pod Březencem mezi Chomutovem a 

Jirkovem - zde je umístěna malá vodní elektrárna. Poté se přivaděč kříží s Březeneckým 

potokem a následně se slévá s řekou Bílinou v malé společné nádrži, z níž oba toky opět 

vytékají. Řeka Bílina směřuje rovnou do nádrže Kyjice, ale Podkrušnohorský přivaděč 

pokračuje dalších 5 km do obce Vysoká Pec. Poté se stáčí na jih a rozděluje se do dvou 

ramen. První rameno teče zpět k řece Bílině a druhé se napojuje do jejího koryta pod 

nádrží Kyjice. Řeka Bílina dále pokračuje pod Ervěnický koridor, kde je svedena do 

potrubí (Povodí Ohře 2007). 

3.4.2 Účel a využití 

Hlavním využitím vodního díla je zajištění ochrany povrchových lomů před 

stoletou vodou. Podkrušnohorský přivaděč také zachycuje přítoky z jihovýchodního úbočí 

Krušných hor a jejich bezpečné odvedení.  

Tento kanál dnes slouží jako záložní zdroj vody pro průmysl a energetiku. Slouží 

také jako zdroj vody užitkové (Skupina ČEZ 2006).  
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4 NÁVRH POZNÁVACÍ TRASY 

V následující kapitole je navržena poznávací trasa po zmíněných technických 

dílech a montánních zajímavostech v jejich okolí. Trasa je mírně náročná a většina míst je 

lehce dostupná.  

4.1  Itinerář 

Itinerář poznávací trasy je vypracován formou tabulky a pro každý den jsou 

uvedena navštívená místa. Setrvání v každé lokalitě je uvedeno v tabulce, samozřejmě 

pouze orientačně. Informace ve sloupcích (vzdálenost a čas) jsou odhadnuty a vypočítány 

pro přejezd mikrobusem.  

Tabulka 2 - Itinerář 

Den Místo Příjezd Odjezd 
Vzdálenost 

(km) 

Čas 

(min) 

1.  

Podkrušnohorské technické 

muzeum 
09:00 10:30 --- --- 

Bezručovo údolí 11:03 14:00 33 45 

Vodní dílo Nechranice 14:40 17:45 38 40 

Ubytování 18:25  16 20 

2.  

Snídaně 08:00 08:30 --- --- 

Vodní nádrž Jirkov 09:00 11:00 18 30 

Červený Hrádek 11:25 13:30 10 25 

Zámek Jezeří 14:15 15:35 19 45 

Vodní nádrž Jezeří 16:18 18:00 19 42 

Návrat a večeře 18:35  27 35 

3.  

Snídaně 08:00 08:30 --- --- 

Regulační nádrž Jirkov 08:45 09:30 6 15 

Kyjická retenční nádrž 09:40 10:40 7 10 

Oblastní Muzeum Most 11:00 13:00 14 20 

 

Celkem bylo ujeto 207 km. 
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4.2  Program 

Poznávací trasa je rozvržena do tří dnů a nejvhodnějším obdobím k realizaci je 

jaro a léto. Pokud se exkurze zúčastní více osob, je nejlepší formou přepravy mikrobus 

nebo vlastní automobilová doprava. Ubytování je zajištěno v Chomutovské ubytovně 

Delta. 

4.2.1 Den první 

Poznávací trasa (obr. 6) začíná návštěvou Podkrušnohorského technického muzea. 

Délka prohlídky je odhadována na 1,5 hodiny. Poté se přesuneme do Bezručova údolí, 

které se nachází v úbočí Krušných hor. Poslední zastávkou poznávací trasy v prvním dnu 

je vodní dílo Nechranice, blíže popsané v kapitole 3.1. 

 

 

Obrázek 6 - Mapa poznávací trasy - den první - úpravy autor [1] 

Podkrušnohorské technické muzeum  

Muzeum se nachází na okraji areálu Chemopetrolu Litvínov a vzniklo v roce 2003 

v objektu bývalého hlubinného dolu Julius III. Důl byl založen v roce 1882 a až do roku 

1991 zde bylo těženo hnědé uhlí. Podkrušnohorské technické muzeum se zaměřuje hlavně 

na historii a technologii dobývání hnědého uhlí v Mostecké pánvi a okolí. Expozice jsou 

zaměřeny na zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickým životem. Areál je rozdělen do 

dvou prohlídkových tras: 
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- Trasa A je zaměřena na hlubinné dobývání. Pozoruhodným exponátem je 

funkční parní těžní stroj firmy Českomoravská Kolben & Daněk z roku 1891. 

Návštěvníci mají možnost spatřit šachetní budovu s těžní věží, strojovnu, 

kotelnu i domky bývalé hornické kolonie. Dále je možnost „sfárání“ do uměle 

vytvořené štoly 

- Trasa B je zaměřena na rudné dobývání. Expozice se nachází ve vile vedení 

uhelného dolu Julius III., která musela projít celkovou rekonstrukcí. Díky této 

prohlídce si i laik udělá představu o způsobech dobývání rud.  

Technické muzeum lze navštívit od 1. března do 31. října mezi 9:00 až 16:00, 

kromě pondělků a státních svátků. Prohlídky začínají vždy v celou hodinu a poslední 

z nich v 15:00. Zájezdy či prohlídky velkých skupin je nutno předem objednat přes email 

nebo telefonicky (Plch, Pohunek 2012). 

 

Tabulka 3 - Vstupné Podkrušnohorské technické muzeum 

Trasa 
Dospělí  

(v Kč) 

Děti  

(v Kč) 

Fotografování 

(v Kč) 

A 70 40 

10 B 40 25 

A + B 100 50 

 

Bezručovo údolí  

Bezručovo údolí vzniklo erozní činností řeky Chomutovky. Je to nejdelší, 

nejhlubší a nejkrásnější údolí Krušných hor (Ondráček 2006). V roce 2002 bylo vyhlášeno 

přírodním parkem, jehož rozloha je přibližně 6 500 ha a nadmořská výška se pohybuje 

mezi 380 – 850 m n. m. 

Součástí parku jsou přírodní rezervace Novodomské rašeliniště, Buky nad 

Kameničkou, přírodní památka Krásná Lípa, dvě vodní díla (Křímov a Kamenička) a dva 

Dolské mlýny. 

Na začátku můžeme vidět akvadukt, který převádí vodu z Ohře do Bíliny. Byl 

postaven v 60. letech minulého století a jeho délka je 142 m. V údolí nalezneme i zbytky 
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důlních děl – První a Druhý Dolský mlýn. U Třetího Dolského mlýna se po vyznačené 

cestě dostaneme až do údolí Kameničky, kde se nachází i stejnojmenná přehradní nádrž. 

Na opačné straně se dostaneme do údolí Křímovské přehradní nádrže. V horní části 

Bezručova údolí se nacházejí pozůstatky po viaduktu zrušené železniční tratě z Křímova 

do Reitzenheinu (Ondráček 2006). 

4.2.2  Den druhý 

Programem dalšího dne poznávací trasy (obr. 7) je vodní nádrž Jirkov, která je 

popsána v kapitole 3.3. Dále se přesuneme na Červený hrádek, kde si prohlédneme 

zrcadlový sál, lovecký salónek, obrazárnu, rytířský sál a prostory zámecké kaple. Dalším 

místem, které navštívíme, je zámek Jezeří. Poslední zastávkou tohoto dne bude vodní 

nádrž Jezeří, která je součástí národní přírodní rezervace Jezerka. 

 

 

Obrázek 7 - Mapa poznávací trasy - den druhý - úpravy autor [1] 

Červený hrádek  

Tento raně barokní zámek se nachází 2 km severně od města Jirkov uprostřed lesů 

na úpatí Krušných hor. Červený hrádek stojí na místě původního středověkého hradu 

Borek. Svůj název získal v 1. polovině 15. století, kdy byl opraven a natřen červenou 

barvou. Na zámku se vystřídalo mnoho šlechtických rodů – rod Konipasů, Glatzů ze 

Starého Dvora či Lobkoviců. Současnou podobu získal v 17. století. 

Návštěvníci mají možnost podívat se s průvodcem na zrcadlový sál, lovecký 

salónek, obrazárnu, rytířský sál a prostory zámecké kaple. Rytířský sál je místem konání 
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svatebních obřadů a společenských akcí. Dominantou zámecké kaple jsou plně funkční 

varhany z 18. století, původní dřevěné lavice a zpovědnice. 

Červený hrádek (obr. 8) je otevřen kromě pondělí celý týden od 10 – 16 hod. 

Dospělí zaplatí za prohlídku 80 Kč, děti 40 Kč a poplatek za fotografování činí 50 Kč 

(Binterová 1997 a). 

 

 

Obrázek 8 - Červený hrádek (foto autor) 

Zámek Jezeří  

Zámek Jezeří byl původně středověkým hradem, ale v roce 1549 byl přebudován 

na renesanční zámek. V letech 1696 – 1713 bylo Jezeří přestavěno do raně barokního stylu. 

Od 19. století se stal zámek významným kulturním centrem. Součástí celého objektu je 

unikátní arboretum s mnoha druhy exotických dřevin, které však bylo z velké části zničeno 

v důsledku povrchové těžby uhlí. Jezeří je zpřístupněno od 1. dubna do 31. října od 10 – 17 

hod (Koukal 2005). 

I když v současné době prochází zámek Jezeří celkovou rekonstrukcí, jsou 

veřejnosti zpřístupněny dva prohlídkové okruhy: 

- Zámecké interiéry – tato prohlídka návštěvníky seznámí s historií zámku, 

s průběhem rekonstrukce a výhledem do budoucnosti. Účastníci 

prohlídkového okruhu mají možnost spatřit zámeckou kapli, dva lovecké 

pokoje a náznakově prezentovaný apartmán kněžny. Základní vstupné je 70 

Kč, snížené vstupné 40 Kč 
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- Sklepení – dříve tyto prostory sloužily ke skladování ovoce a zeleniny. Dnes 

zde najdeme pohádkové bytosti a strašidla. Tento okruh je určen především 

pro nejmenší návštěvníky. Jednotné vstupné je 30 Kč a prohlídka trvá 10 

minut (Koukal 2005). 

Vodní nádrž Jezeří  

Vodní nádrž Jezeří (obr. 9) byla postavena v letech 1902 – 1904. Vodní dílo leží 

na Vesnickém potoce asi 5 km severovýchodně od Jirkova mezi kopci Jezerka a Jedlová. 

Hráz je dlouhá 86 m a vysoká 23,1 m. Celkový objem nádrže je 53 000 m
3
. 

Přehrada je kulturní památkou a je součástí národní přírodní rezervace Jezerka. 

Nádržní prostor a i samotná hráz jsou oploceny kvůli ochraně vodárenského zdroje. Níže 

pod přehradou vede turistická trasa od Vysoké Pece a Jirkova až na zámek Jezeří (Broža 

2005).  

 

 

Obrázek 9 - Vodní nádrž Jezeří [3] 

4.2.3 Den třetí 

Poslední den poznávací trasy (obr. 10) začíná u Regulační nádrže Jirkov. Odtud se 

přesuneme ke Kyjické retenční nádrži. Úplně poslední zastávkou bude Oblastní muzeum 

Most, kde naše poznávací trasa končí. 
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Obrázek 10 - Mapa poznávací trasy - den třetí - úpravy autor [1] 

Regulační nádrž Jirkov  

Zajišťuje regulaci Podkrušnohorským přivaděčem. Je opatřena betonovou vanou, 

která odvádí vodu do potoka Běla při přelití nádrže. Nádrž (obr. 11) je dnes částečně 

zasypána. Vlévá se do ní odtok z vodního díla Jirkov (Povodí Ohře 2007). 

 

 

Obrázek 11 - Regulační nádrž Jirkov (foto autor) 

Kyjická retenční nádrž  

Kyjická přehrada (obr. 12) neboli vodní dílo Újezd leží na řece Bílině při 

východním okraji města Jirkova. Vodní nádrž byla uvedena do provozu v roce 1981 a je 

nejmladší přehradou v povodí Ohře. Dílo je náhradou za zrušenou nádrž Dřínov, která se 

nacházela asi 5 km severněji a musela ustoupit těžbě hnědého uhlí (Povodí Ohře 2007). 
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Obrázek 12 - Kyjická retenční nádrž [4] 

Oblastní muzeum Most  

Oblastní muzeum (obr. 13) bylo založeno v roce 1888. Nachází se na úpatí hradu 

Hněvína v rekonstruovaných prostorách původního německého reálného gymnázia. 

Muzeum je otevřeno od úterý do pátku od 9 – 17 hod. a od soboty do neděle od 13 – 17 

hod [3]. 

Mezi stálé expozice patří: 

- Mineralogie Krušnohoří – každá lokalita je zde představena aktuální 

fotodokumentací, geologickými mapami, historií těžby rudných nerostů a 

typickými horninami a minerály 

- Geologická minulost Mostecka – je zde zachycena geologická historie od 

karbonu až po recent. Nalezneme zde také typické horniny, karbonskou flóru 

z antracitového ložiska u Brandova a mořskou faunu ze svrchní křídy 

- Přírodou severozápadních Čech – tato expozice je zaměřena na faunu, žijící 

v severozápadních Čechách. 

- Historický nábytek 17. – 19. století 

- Ulrika von Levetzow – stručná biografie baronky Ulriky von Levetzow [3]. 

 

Tabulka 4 - Vstupné Oblastní muzeum Most 

Trasa Dospělí (v Kč) Děti (v Kč) 

Hlavní budova 30 20 

Výstavní sál 15 10 
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Obrázek 13- Oblastní muzeum Most (foto autor) 

4.3  Kalkulace 

V kalkulaci je zahrnuto ubytování, vstupné do jednotlivých objektů a cena 

pronájmu mikrobusu i s řidičem. Kalkulace neobsahuje náklady na stravu. 

 

Tabulka 5 - Nepřímé režijní náklady 

Nepřímé režijní náklady Za rok (v Kč) Na 1 zájezd (v Kč) 

CK má 2 zaměstnance 288 000 9 600 

Roční nájem místnosti 80 000 2 667 

Roční počet zájezdu 30 

Propagace 25 000 2 084 

Diety průvodců 30 000 1 000 

Ostatní režie 25 000 833 

CELKEM 448 000 16 184 

 

Provozní náklady CK na jeden zájezd: 448 000 : 30 = 14 933,33 = 14 933 Kč. 
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Provozní náklady CK rozpočítané na jednoho účastníka při obsazení celého 

mikrobusu: 1 867 Kč. 

Tabulka 6 - Přímé náklady 

Přímé náklady Na zájezd (v Kč) Na osobu (v Kč) 

Doprava 6 003 750 

Ubytování 2 160 270 

Vstupné 2 360 295 

CELKEM 10 523 1 315 

 

Náklady na 1 km = 29 Kč 

Celkový počet ujetých km = 207 km 

Rozpis nákladů na zájezd pro jednoho účastníka 

- náklady na ubytování za 2 noclehy (1 den/ 135 Kč) = 270 Kč 

- náklady na pojištění za 3 dny (1 den/ 40 Kč) = 120 Kč 

- náklady na dopravu = 750 Kč 

- vstupné do jednotlivých objektů = 295 Kč 

- nepřímé náklady na osobu = 233 Kč 

270 + 120 + 750 + 295 + 233 = 1 668 Kč 

Cena poznávacího zájezdu pro jednoho účastníka je 1 668 Kč. 

 

Kompletní realizace tohoto okruhu samozřejmě zahrnuje také komunikaci se 

správci objektů, které nejsou veřejnosti běžně přístupné (interiéry přehrad). Vzhledem 

k tomu, že by se nejednalo o „rutinní zájezdy“ to však nepovažuji za překážku, zvláště 

proto, že vedoucí pracovníci Povodí Ohře mají pro předem dojednané návštěvy pochopení. 
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5 ZÁVĚR 

Úkolem práce bylo popsat opomíjené avšak významné technické zajímavosti 

Chomutovska a jejich využití v rámci montánního cestovního ruchu. Práce nejprve 

seznamuje s Podkrušnohořím, jeho přírodními poměry a historií. Rámcově se zabývá 

geologickým vývojem oblasti, její stavbou a dnešní geomorfologií, danou významnými 

pohyby v rámci saxonské tektogeneze, přičemž si všímá hlavních celků v oblasti – 

Krušných hor, Doupovských hor a dané části mostecké pánve.  

Text poté detailně popisuje čtyři významné technické zajímavosti regionu 

(Nechranickou nádrž, Ervěnický koridor, Jirkovskou údolní nádrž a Podkrušnohorský 

přivaděč), které z pohledu studenta geovědního a montánního turismu mají nesporný 

přínos v rámci poznávacího montánního turismu – jedná se totiž o stavby moderní, 

vnímané jako samozřejmost v každodenním životě a veřejnosti přitom svojí podstatou a 

účelem prakticky neznámé. Zdůrazněna je zde především funkce jednotlivých technických 

děl, které mají kromě významu lokálního i dosah širší, ať se již jedná o protipovodňová 

opatření nebo o zásobování pánevní oblasti vodou. 

Po podrobném popisu jednotlivých lokalit je předložen plán třídenního 

poznávacího okruhu, který je doplněn i dalšími zajímavostmi, tentokrát převážně 

historického rázu.  

Předložená bakalářská práce se snaží přispět k rozvoji montánní turistiky v 

Chomutovském regionu, který začíná být po letech devastace vyhledávanou turistickou 

oblastí, bohatou na přírodní, kulturní a technické zajímavosti. Montánní turistika se totiž 

stává stále častěji vyhledávaným odvětvím cestovního ruchu, nabízejícím v mnoha 

případech poznání těch nejatraktivnějších památek i člověkem ovlivněné přírody. 
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