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Anotace 

Post těžební oblasti, včetně severočeských výsypek, představují značný 

potenciál pro ochranu přírody. Obvyklá je zde přítomnost kriticky ohrožených druhů 

rostlin i živočichů se specifickými habitatovými nároky (organismy vyžadující síť 

mělkých tůní apod.). Nicméně tento potenciál značně eliminují rekultivace, což 

prokázala i řada studií, provedených i na severočeských výsypkách. Práce si klade za 

hlavní cíl popsat historii mosteckých výsypek včetně jejich dalšího využití. Tato práce 

ukazuje historii průběhu těžby uhlí a rekultivací na Mostecku, zabývá se využitím 

výsypek v současnosti. Hlavní důvod proč jsem si toto téma vybral, je, že jsem se zde 

narodil, nadále žiji a také to, že jsem se chtěl dozvědět něco víc o samotných 

rekultivacích a pokračovat v tématu při zpracování diplomové práce. 

 

Klíčová slova: Mostecko, výsypky, rekultivace, těžba, průmyslové využití, 

technické využití. 

 

Abstract 

Post mining area, including northern Bohemian dumps significant potential for 

conservation. Typically, there is the presence of critically endangered species of plants 

and animals with specific demands habitats (organisms requiring a network of shallow 

pools, etc.). However, this potential is greatly eliminate reclamation, as demonstrated 

by a number of studies conducted on the northern Bohemian dumps. This work has as 

main purpose to describe the history of the most dumps and their further use. This 

work shows the course of history of coal mining and reclamation in the Most area, the 

possible use of dumps today. The main reason why I chose this topic is because I was 

born here, continue to live and also that I wanted to learn something more and 

reclaiming themselves and continue processing the topic of the thesis. 

   

Key words: Mostecko, dump, reclamation, mining, industrial applications, 

technical applications. 

 

 



Seznam použitých zkaratek: 

 

USES Uzemní systém ekologické stability 

SHR Severočeský hnědouhelný revír 

MUS Mostecká Uhelná společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

 

1.1 Úvod………………………………………………………………………………………...1 

1.2 Cíle a hypotézy.……………………………………………………………………3 

1.3 Mostecko…...……………………………………………………………………....3 

1.4 Přírodní podmínky Mostecké pánve a geologie systému…....………………….4 

1.5 Vegetace, fauna Mostecka………………………………………………………...6 

1.6 Klimatické podmínky……………………………………………………………..7 

1.7 Charakteristika nadložních hornin a zemin v oblasti Mostecké pánve……......8 

1.8 Most………………………………………………………………………………...9 

1.9 Mostecka pánev hnědouhelná…………………………………………………...10 

1.9.1 Střimická výsypka...…………………………………………………………………..12 

1.9.2 Výsypka Čepirohy...………………………………………………………………......14 

1.9.3  Lom Benedikt…………………………………………………………………………18 

1.9.4 Výsypka Vrbenský..………………………………………………………………….. 21 

1.9.5 Výsypka Velebudická.………………………………………………………………..22 

1.10 Historie rekultivací……………………………………………………………. 26 

1.10.1 Obnova biotopu na mosteckých výsypkách ……………………………………. 28 

1.11. Zákonné podmínky…………………………………………………………… 29 

1.12. Způsob těžby a rekultivace, poslání rekultivace……………………………. 30 

1.12.1 Rekultivace důlně technická……………………………………………………… 32 

1.13 Závěr…………………………………………………………………………… 34 

 Seznam použitých zkratek 

 Seznam použité literatury  

 Seznam tabulek a obrázků  



Jaromír Primas:   Historie vybraných výsypek na Mostecku a její současné využití 
 

 

2015                                                                                                                                                   1 
 

1.1 Úvod 

 

Krajinné změny na Mostecku jsou nejviditelnější místní lidskou činností 

posledních 50-ti let. Vznik povrchových dolů a následných vnějších i vnitřních 

výsypek neodmyslitelně patří k rozvinutému těžebnímu průmyslu. Tyto krajinné 

změny s sebou přinášejí i nové pojetí krajiny a využití ploch.  

Mostecké výsypky vznikly po dolování hnědého uhlí. Jsou pokryty převážně 

miocenními jíly, dále pak hnědými jíly, písky, štěrky ale i příměsi uhlí [1]. Začaly 

vznikat především po 2. světové válce, ale vznikají dosud. Na Mostecku zabírají 

přibližnou plochu kolem 200 km2.   

Post-těžební oblasti nabízejí prostor i stresu tolerantním rostlinám, které svůj 

prostor v naší kulturní, eutrofizované krajině stále ztrácí [3]. Tento ochranářský 

potenciál je ale eliminován technickými a následně biologickými rekultivacemi.    

Dopady rekultivací na biodiverzitu a ochranářský potenciál post-těžebních 

oblastí byly zkoumány řadou autorů [4], a to i na severočeských výsypkách. 

Ochranářský potenciál Mosteckých výsypek je značný [5]. Na Mosteckých 

výsypkách žijí vzácní obojživelníci: celkem 3 kriticky ohrožené druhy, 2 druhy silně 

ohrožené a 3 druhy ohrožené [5]. Dále se na Mosteckých výsypkách vyskytuje u nás 

poslední, velmi početná kolonie kutilky Bembix tarsata, a to konkrétně na Střimické 

výsypce, na lokalitě s fytotoxickými zeminami a tudíž neúspěšnou rekultivací [2],[7].  

Mostecké výsypky hostí také kriticky ohroženou Lindušku úhorní, jejíž 

populace jsou na Mosteckých výsypkách velmi významné, a v ČR unikátní dále hostí i 

vzácné motýly- Modráska černolemého a Perleťovce prostředního [2].   

Výsypky, na nichž nebyly provedeny terénní úpravy, jsou tvořeny bohatou 

mozaikou mikrostanovišť, kde se na poměrně malém prostoru mohou vyskytovat různá 

rostlinná společenstva. Obecně jsou výsypky velmi variabilní ve své velikosti, tvaru, 

horizontální členitosti aj [7]. 
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Rozvoj vegetace na výsypkách je závislý na mnoha faktorech. Každá výsypka 

je v tomto ohledu něčím výjimečná (teplota, členitost mikroreliéfu, množství srážek), 

což ovlivňuje i složení její vegetace.  

 

Materiál výsypky pochází z hlubších vrstev a jen pozvolna se na něm může 

uchytit vegetace, a to jen jistého typu. Naopak u výsypek nezpevněných vegetací hrozí 

sesuvy půdy. Jiné nebezpečí, zejména u výsypek uhelných dolů, představuje podzemní 

hoření zbytků uhlí, které se obvykle nedá hasit a může trvat několik let. 

V mnoha zemích proto zákon nařizuje těžebním společnostem, že musí 

výsypky rekultivovat.  

Toto využití umožňuje aktivní obnovu půdního fondu a umožňuje sledovat 

obnovu poškozené krajiny těžbou nebo průmyslovou činností. 

Hlavním cílem rekultivaci je následné vhodné začlenění rekultivované oblasti 

do krajiny, vytvoření podkladu pro zdravé životní podmínky, zvýšení ekologické 

stability a biodiverzity, zlepšování vodní bilance (zpomalování odtoku, výparu) či 

úprava nebo změna hospodářského využívání území atd. 

 

Výsypky tvoří významné krajinné dominanty o mocnosti až kolem 100 m a 

výrazně dokáží změnit ráz okolí. Například v Belgii či Francii se rekultivované 

výsypky využívají jako lyžařské svahy, terénem vedou cyklostezky, jezera a podobně. 

Na jižních svazích se zakládají vinice (v Česku např. Litvínov) nebo sady. Někdy se 

změnou technologie stane materiál výsypky znovu ekonomicky zajímavým a začne se 

zpracovávat. 

Takto nově vzniklé lokality výsypek po rekultivačních a revitalizačních 

úpravách jsou jako ideální pro realizace nejrůznějších staveb a areálů s mnoha 

využitími. Konkrétními procesy, které navrací krajině původní vzhled a funkci, jsou 

rekultivace. Stavby lze realizovat až s časovým odstupem řady let, kdy nasypaný 

materiál slehne. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vegetace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekultivace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mocnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/100
http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vinice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Revitalizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekultivace
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1.2 Cíle a hypotézy   

 

Hlavní cíle práce: 

1) Popsat historii těžby v Severních Čechách. Charakteristiku území. 

2) Popsat současné využití a možnosti využití krajiny po těžbě uhlí v Severních 

Čechách. 

            3) Objasnit možnosti využití Mosteckých výsypek a způsob jejich rekultivace 

[Velebudická, Čepirohy, Benedikt, Vrbenský, Střimická výsypka]. 

4) Obnova ekosystému na výsypkách. 

 

1.3 Mostecko 

 

Oblast náleží do fytogeografického obvodu Českého termofytika, leží na 

rozhraní dvou fytogeografických okresů – Podkrušnohorské pánve a Lounsko-

labského středohoří [9].  

Podle geomorfologického členění patří do České vysočiny, Krušnohorské 

subprovincie, Podkrušnohorské oblasti, Mostecké pánve [www.geoportal.cenia.cz].   

Mocnost uhelných slojí v oblasti Mostecké pánve dosahuje 25 – 40 m.  

Vznik těchto slojí probíhal v miocénu, příkopová propadlina se vyplňovala 

sedimenty. Nejdříve docházelo k ukládání písčitých a jílovitých sedimentů, poté v 

teplém a vlhkém klimatu začala vznikat rašeliniště a lesy. Ty daly vznik uhelné sloji, 

jejíž nadloží je opět tvořeno sedimenty s převahou jílů, jílovců a písků – dohromady 85 

% [10]. V pleistocénu, v období glaciálů, probíhalo ukládání spraše, jejíž tloušťka je 
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dobře patrná při skrývkových pracích a pohybuje se v rozmezí od několika centimetrů 

až po několik metrů [10].    

Nadmořská výška území se pohybuje mezi 230 2 450 m.n.m. Podle Českého 

hydrometeorologického ústavu se průměrná roční teplota vzduchu v území pohybuje 

mezi 6 – 8 °C a průměrný roční úhrn srážek je cca 550 2 650 mm [www.chmi.cz].   

Mostecká pánev se nachází na území bývalých okresů Chomutov, Most, Teplice a 

Louny. Oblast je na severu vymezena masivem Krušných hor, dále Doupovskými 

horami a Českým středohořím.   

 

1.4 Přírodní podmínky Mostecké pánve a geologie systému 

 

Mostecká pánev je největší a také nejdůležitější podkrušnohorskou pánví. Leží 

mezi Doupovskými horami na západě, Krušnými horami na severu a Českým 

středohořím na jihovýchodě. Sedimentární a vulkanoklastický komplex, mocný až 550 

m, pokrývá rozlohu 870,3 km2 [11]. Na této rozsáhlé ploše je vyvinuta hlavní 

hnědouhelná sloj. Celé území, kde probíhá těžba hnědého uhlí, se označuje jako 

Severočeský hnědouhelný revír (SHR).  

Podkrušnohorské pánve, jako součást oherského riftu, patří k nejvýznamnějším 

terciérním pánvím v České republice. Tvoří je tělesa sedimentů a vulkanitů o rozloze 

1900 km2.  Podkrušnohorské pánve se dělí podle polohy od JZ k SV na chebskou, 

sokolovskou, mosteckou a žitavskou pánev. Třetihorní sedimentace začala v 

podkrušnohorských pánvích vyplňováním patrně izolovaných depresí pánevního 

fundamentu v eocénu. Tato klastika se ukládala v podstatně odlišném území než dnes.  

Mostecká pánev se nachází v Krušnohorské soustavě, v části zvané Mostecká 

kotlina, která vznikla v severovýchodní části podkrušnohorského polomu tektonickým 

poklesem území před Krušnými horami, Doupovskými horami, Českým středohořím a 

Džbánem.  
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Vývoj povrchových tvarů Mostecké kotliny podmínila jako místní erozní báze 

řeka Ohře, protékající dnes na rozdíl od staršího pleistocénu od západu k východu v 

údolí provázeném a vyplněném jedenácti terasovými stupni. Na ostatních tocích 

(Liboc, Blšanka, Chomutovka, Bílina) se vytvořily dva až tři terasové stupně. Úpatí 

krušnohorského zlomového svahu lemuje po celé délce mocná pleistocénní suťová 

halda a rozsáhlé náplavové kužely, vybíhající při větších vodních tocích jazykovitě 

hluboko do nitra kotliny.  

Chomutovská část je od mostecké oddělena tzv. jezersko-ryzelským hřbetem, 

mostecká od teplické lahošťským hřbetem. Hnědouhelné sloje dosahují místy mocnosti 

několika desítek metrů, ve střední mostecké části v průměru 16 až 24m. Na okrajích 

klesá jejich mocnost až na 1m. Ve středním a severním úseku u Mostu jsou 

nejmocnější a nejkvalitnější uhelné sloje. Mocnost nadloží nad uhelnou slojí je velmi 

proměnlivá. Od několika metrů na okrajích až po několik desítek metrů pod úpatím 

Krušných hor.  

Nejhlubší podloží pánve je budováno především proterozoickými rulami 

krušnohorského krystalinika, v teplické oblasti tělesem paleoryolitu karbonského stáří, 

značná podloží na Žatecku je tvořena permokarbonskými písčitojílovitými sedimenty. 

Na těchto horninách navíc na velkých plochách spočívají až dvousetmetrové usazeniny 

křídového moře – slínovce pískovce. 

Uhelná sloj a její časové ekvivalenty (včetně tělesa bílinské delty v nadloží 

sloje) jsou řazeny k holešickým vrstvám. Mocnost holešických vrstev se pohybuje od 

20 do 300 m, podle toho zda jsou zastoupeny pouze uhelnou slojí nebo jejími 

písčitojílovitými ekvivalenty.  

Výše následující libkovické vrstvy představují jílovité usazeniny rozsáhlého 

jezera a tvoří převážnou část nadložních sedimentů v mostecké pánvi. V nejhlubší části 

pánve jejich mocnost dosahuje 300 m. V centrální části pánve jsou ne vrcholu profilu 

vyvinuty jezerní jíly lomských vrstev s vysoce popelnatou pouze několik metrů 

mocnou uhelnou slojí na bázi [12]. 
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1.5 Vegetace, fauna Mostecka 

 

Z hlediska rozložení rostlinstva v prostoru krajiny je Mostecko velmi 

různorodé. Od nížin až k náhorním částem Krušných hor sledujeme charakteristickou 

vegetační pásmovitost. Vegetace údolních a úvalových niv zde zastoupena 

společenstvy olšin, vrb, vrbo-topolovými luhy a nasušen místech jilmovými a 

topolovýmí doubravami.  

Podnebí, vegetace a krajina se v době tvorby hnědého uhlí zásadně lišily. Dle 

palynologických a fosilních nálezů můžeme dnes rekonstruovat obraz vegetačního 

složení Mostecké pánve v období akumulace rostlinného materiálu.  

Dle Kvačka [13] v porostech rašelinotvorných močálů střídavě převládaly dva 

typy rostlin – jehličnaté dřeviny ze skupiny tisovcovitých a bažinné a vodní byliny. 

Nejvyšší stromové patro tvořily tisovce (Taxodium) s mohutně vyvinutými vzdušnými 

kořeny.  

Nižší stromové patro bylo složeno z opadavých listnatých dřevin jako je tupela 

(Nyssa) a dále zde rostly olše (Alnus), kraigie (Craigia bronnii), zmarličníky 

(Cercidiphyllum), jasany (Fraxinus), jilm (Ulmus). Samostatné porosty tvořil zvláštní 

bažinný dub (Quercus rhenana). Pod nespojitým patrem z keřovitých druhů rostly 

vřesy (Myrica integerrima), rašelinné vrby (Salix varians) a ostružiníky. Jižní přítoky  

do pánve byly zarostlé hustými lužními lesy. Okraj lesa byl pokryt bohatými 

liánami – réva (Vitis), loubinec (Ampelopsis) todalie (Toddalia), berchemie 

(Berchemia) a trnitý Smilax [13]. 

Lužní les vyvýšených poloh nivy (tvrdý luh) měl daleko pestřejší složení. V 

nejvyšším stromovém patře byly zastoupeny ořechovce (Carya), platany (Platanus), 

jasany (Fraxinus) a řidčeji i tisovec (Taxodium).  

Nižšího vzrůstu dosahovala pestrá směs javorů (Acer angustilobum, Acer 

integerrimum aj.) habru (Carpinus), lípy (Tilia), Z keřových druhů se převážně v 

ekotonových společenstvech vyskytovaly růže (Rosa), hlohyně (Pyracantha), dřišťál 

(Berberis), mahonie (Mahonia) aj. [13]. 
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Vlivem náhlého poklesu pánve a následné zvýšení hladiny vody dochází k 

postupnému zániku hnědouhelného rašeliniště.   

Výskyt fauny je vesměs vázán na klimatické podmínky, reliéf a vegetační 

pokryv to jsou faktory, které jsou na Mostecku velmi proměnlivé. Doba ledová, i když 

se na Mostecku přímým výskytem ledovce neprojevila, utlumila výskyt místní zvířeny 

na minimum. Před 9 až 10 tisíci lety zde po ústupu ledovce na sever vystoupila 

dlouhodobá průměrná roční teplota na 5 °C [25] 

 

1.6 Klimatické podmínky 

 

Průměrná roční teplota 8,2°C. Roční úhrn srážek je 499 mm a průměrný úhrn 

srážek ve vegetační době je 299 mm.  

Mostecko leží v klimatické oblasti T2, pro kterou je typické dlouhé, teplé a 

suché léto a krátká, mírně teplá a až velmi suchá zima.  

Mezoklima oblasti může být zčásti ovlivněno antropogenní transformací 

reliéfu. Z hlediska dlouhodobých průměrů je Mostecko v hodnotách teploty vzduchu 

spíše nadprůměrné. Naopak dlouhodobé srážkové úhrny jsou v rámci ČR 

podprůměrné.  Území jihozápadně od Mostu patří (díky srážkovému stínu Krušných 

hor) k nejsušším oblastem ČR. Vzhledem k převažujícímu západnímu přenosu 

vzduchu nad střední Evropou převládají i na Mostecku větry se západní složkou 

proudění. Díky poloze v protáhlé sníženině jsou nejčetnější jihozápadní větry. Na 

rozdíl např. od Krušných hor je i významná složka proudění z východu až 

severovýchodu [14]. Doba bezvětří se pohybuje kolem průměrné hodnoty 

Podkrušnohoří, tj. cca 15 %. [25]. 
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1.7 Charakteristika nadložních hornin a zemin v oblasti 

Mostecké pánve 

 

Převážná část nadloží (téměř 80 %) je tvořena šedými miocenními jíly různého 

mineralogického složení, které se při rekultivačních procesech nejvíce uplatňují.  

Základní složky tvoří kaolinit a illit s různou příměsí montmorillonitu, přičemž 

se mění jejich vzájemný kvantitativní poměr. Z hlediska lesnické rekultivace jsou 

méně příznivé jíly s převahou kaolinitu, které jsou kompaktnější, lasturnatě odlučivé, 

lupkovitě zpevněné, těžko zvětrávající. Jílovité minerály illitického typu mají 

vlastnosti příznivější a vyznačují se obvykle deskovitou, šupinkovitou až lístkovitou 

odlučností, rychleji zvětrávají a vytvářejí po určitou dobu fyzikálně poměrně příznivou 

zeminu.  

Z hlediska chemismu se šedé jíly vyznačují celkem dostatečnou zásobou 

hlavních živin, s nízkým obsahem fosforu a dusíku. Půdní reakce je vesměs neutrální 

až mírně alkalická, s průměrnými hodnotami pH 6,5 - 7,3. Úspěch lesnické rekultivace 

však bude limitován především fyzikálními vlastnostmi, strukturou a zrnitostní 

skladbou jílů, které jsou většinou nepříznivé.  

Z dalších hornin, s kterými se v nadloží setkáváme, jsou spraše a sprašové 

hlíny (3 %). Mají rozdílnou zrnitostní skladbu a fyzikální vlastnosti, zejména jejich 

strukturu. Tyto substráty se mohou velmi progresivně projevit při dalším vývoji půdy a 

ovlivnit rychlejší oživení půdních horizontů.  

Velký podíl nadloží (10 %) tvoří miocenní a pliocenní písky, štěrkopísky a 

písčitohlinité zeminy, které se vyznačují nedostatkem základních minerálních prvků 

pro rostliny a nedostatkem organických látek. Ani fyzikální vlastnosti těchto zemin 

nelze označit za příznivé.  

V malém měřítku jsou v nadloží zastoupeny porcelanity (přepálené jíly), 

oxyhumolity, vazké žluté jíly aj. [14]. 
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Čermák, Kohel, Dedera [15] uvádějí kategorie nadložních zemin a hornin 

Mostecké pánve vhodných pro lesnickou rekultivaci: 1. Horniny a zeminy kvartérního 

geologického původu (sprašové hlíny, ostatní kvartérní sedimenty - svahové hlíny, 

hlinité písky a štěrky, hnědé a poddolované lesní půdy atd.). 2. Horniny a zeminy 

terciérního-miocenního původu (šedé jíly, nebo jejich mineralogické přechody s 

lístkovitou strukturou a vykazující značnou odolnost proti zvětrávání a rozplavení. 3. 

Horniny a zeminy terciérního-miocenního geologického původu (šedé jíly s lístkovitou 

odlučností v procesu zvětrávání. 4. Horniny a zeminy terciérního geologického původu 

(šedé jíly různé druhy jemně dispergovaných a peptizovaných jílů a štěrkopísky se 

zastoupením vhodného podílu jemnozemě). 5. Extrémně plastické a dispergované 

peptizované žluté jíly a štěrkopísky s nízkým zastoupením podílu jemnozemě (mezi 

10-20 %). Tato skupina vyžaduje již náročnější meliorační přípravu zeminy. 6. Horniny 

texturálně lehčí, sterilní písky. Tato skupina vyžaduje již náročnější meliorační 

přípravu zeminy. 7. Jíly s uhelnou příměsí, sterilní terciérní písky s uhelnou příměsí 

obsahující sloučeniny síry a markazitu. Tato skupina vyžaduje převrstvení vhodnější 

výsypkovou zeminou nebo náročnější meliorační přípravu zeminy [15]. 

 

1.8 Most 

 

O těžbě v dole Most bylo rozhodnuto v roce 1964 usnesením vlády.  

Historie starého Mostu sahá až do roku 1040, kdy je první zmínka o osadě 

jménem Most. Jako každé město si prošlo svým vývojem a dokázalo odolat jak 

přírodě, tak válkám ale nedokázalo odolat lidskému faktoru., který již v šedesátých 

letech 19. století začal dobývat uhlí, sice jen primitivním způsobem, ale už i to bylo 

první zmínkou, že starý Most, leží na uhelné sloji [16]. 

Na konci 19. století a na začátku 20. Most ekonomicky vzkvétal, ale zlomovým 

rokem byl rok 1964 a následně rok 1967, kdy Most byl obětován pro energetickou 

surovinu, pro uhlí. Tím se uzavřela kapitola starého Mostu a začala kapitola další [16]. 
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Zároveň s usnesením o demolici starého Mostu bylo rozhodnuto o vybudování 

nového Mostu.  

Výsledkem je třeba známý hotel Muron [dnes CASCADE], nebo kulturní dům 

REPRE a nebo divadlo Pracujících, které bylo náhradou za divadlo Pracujících ve 

starém Mostě. Celková výstavba stála skoro 6 miliard korun (československých).  

Celková výstavba se rozkládá na ploše 174 ha. Po celkovém sčítání, které se 

týká, odškodnění a celkové demolice starého Mostu, tak tato částka se vyšplhala na 

neuvěřitelných 868 miliard korun (československých).  

Ze starého Mostu zbylo mnoho památek. Například kašna na náměstí, morový 

sloup anebo děkanský kostel v areálu bývalého lomu Most [16]. 

 

1.9 Mostecka pánev hnědouhelná 

Mostecká hnědouhelná pánev se nachází podél Krušných hor v Severních 

Čechách. Vedle větší Mostecké pánve se nachází menší Sokolovská, na které také 

probíhá důlní činnost. 

Celé území Mostecké pánve je sušší a teplejší oblast, kde v nejsevernějším cípu 

pánve se srážky pohybují průměrně okolo 670 mm a roční průměrná teplota dosahuje 

až k 9°C. Absence vodního toku, kromě řeky Bíliny, je nutné oblast dotovat vodou z 

řeky Ohře. 

Mostecká pánev se rozkládá od Ústí nad Labem až po Kadaň, což je asi 70 

kilometrů délky a až 20 kilometrů šířky[25]. 

Je vymezena orografickými celky krušnohorského masivu, Českého středohoří, 

Žatecké plošiny a Doupovskými horami.  

Vyznačuje se hlavně tím, že je zde situován výskyt hnědého uhlí a terciérními a 

kvartérními sedimenty a také příjemným podnebím a i výskytem úrodných půd [25]. 
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Mostecká pánev je největší a těžebně nejvýznamnější hnědouhelnou pánví v 

České republice. Mezi Ústím nad Labem a Kadaní zaujímá plochu cca 140.000 ha.  

V Mostecké pánvi bylo doposud vytěženo více jak 3,5 mld. tun uhlí, z toho 2,6 

mld. velkolomovým způsobem. Na vnější a vnitřní výsypky bylo přesunuto více jak 7 

mld. m3 nadložních zemin. S těžbou jsou spojeny rozsáhlé zábory převáženě 

zemědělské půdy (udává se, že bylo zabráno 40. tis. ha) a likvidace sídel (celkem 84 

sídel, z toho největší bylo město Most s 34 tisíci obyvatel). 

V současnosti probíhá těžba na Mostecku ve dvou lomech Vršany a ČSA. Ve 

zbývající části pánve se těží na lomu Bílina a v lomu Nástup Tušimice, (lom Tušimice-

Libouš) [25]. 

Povrchová těžba uhlí je, a po významně dlouhou dobu ještě stále bude, jedním 

z důležitých zdrojů energie pro ekonomiku ČR.  

Tento fakt podporuje i celosvětový trend růstu cen všech fosilních paliv, včetně 

růstu cen ropných produktů.  

Dobývání uhlí je však spojeno s rozsáhlou devastací krajiny a s výrazně 

negativními vlivy na životní prostředí. Dochází ke změnám krajinného rázu za vzniku 

zcela nových krajinných útvarů – výsypek.  

Lesnické rekultivace představují jeden ze způsobů, který v relativně krátkém 

časovém horizontu může obnovit základní funkce vznikajících ekosystémů. Lesní 

porosty mohou napomoci včlenění výsypkových novotvarů do krajiny.  

Nezanedbatelnou funkcí nově vznikajících porostů bude také funkce produkční. 

Schopnost růstu na těchto často velmi extrémních stanovištích se u jednotlivých druhů 

dřevin podstatně liší [4]. 

Mostecká hnědouhelná pánev, kde se studované výsypky nacházejí, vznikla v 

období miocénu. Základní série je tvořena především písčitými a jílovitými 

usazeninami, na ni navazuje vlastní uhelná sloj. V nadloží převládají miocenní jíly a 

jílovce [4].  Klima oblasti je charakterizováno jako relativně teplé a suché.  

Průměrná roční teplota je vyšší než 8°C.  Průměrné srážky dosahují kolem 520 

mm [4].   
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Mikroklima výsypek je velmi ovlivněno obnažeností substrátu a sklonem a 

expozicí svahů. Na obnažených, jižně exponovaných svazích mohou teploty 

povrchových vrstev půdy dosahovat až 70°C [4].  

 

1.9.1 Střimická výsypka 

 

 

Obr. 1 Střimicka výsypka [25] 

 

Střimická výsypka [8] se nachází nalevo od silnice Most – Braňany. Je tvořena 

písky a šedými jíly. Práce na Střimické výsypce se rozdělují na 5 etap. Zahájení první 

etapy bylo v roce 1990, kdy na plochu 16,9 hektaru byl navezen kůrový substrát s 

plánovanou výsadbou lesních sazenic. Hned o dva roky později, neboli v roce 1992 

začaly práce na druhé etapě rekultivací. Proběhly zde jak zemědělské tak i lesnické 

rekultivace. Na plochu určenou pro lesnické rekultivace byl opět navezen kůrový 

substrát a následně poté začala výsadba lesních sazenic.  
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Plocha určena na zemědělskou rekultivaci byla pokryta ornicí a sprašemi. 

Celkově byla v druhé etapě zrekultivována plocha o celkové výměře přes 50 hektarů 

[8], [18]. 

O dva roky později kdy proběhla další etapa a bylo další území určené pro 

lesnickou rekultivaci upraveno stejným způsobem, jako v etapě předchozí [25]. 

V roce 1997 na ploše přes 150 hektarů uskutečnily terénní úpravy, příprava na 

výsadbu lesních sazenic vypadala ovšem trošku jinak než tomu bylo v předchozích 

etapách.  

Území bylo povezeno směsí rašeliny a celulózních vláken. Zatravnění, které se 

uskutečnilo v této etapě, bylo provedeno na území deponie spraší. Stejným způsobem 

probíhaly i práce na páté etapě, v roce 1995. Celá oblast bývalého lomu Most, byla 

propojena komunikační sítí, tak aby byly všechny rekultivované plochy zpřístupněny. 

Odvodnění celé oblasti je provedeno příkopy a poldry. Připravované jsou také práce v 

okolí jezera Most, celá plocha má rozlohu 500 hektarů [25]. 

Na území Střimické výsypky vzniklo i letiště. Letiště mělo sloužit nejen 

záměrům uhelným společností, ale také pro vojenské účely. Za dob komunismu se o 

mosteckém letišti uvažovalo i jako o letišti mezinárodním. Mělo sloužit pro 

dopravování dělníků na letní rehabilitace do Bulharska, nebo pro účely vojenské. Od 

všech těchto záměrů se nakonec ustoupilo a bylo vytvořeno letiště pro sportovní účely 

aeroklubu Most. Oficiálně bylo letiště uvedeno do provozu 1.6 1996 [25]. 

Celou stavbu komplikoval hlavně nedostatek financí a to hlavně na asfaltovou 

přistávací dráhu.  

Původně mělo být letiště otevřeno již v roce 1993 a stát do 17 milionů korun, 

ale se zvýšením cen přišel i časový posun dokončení stavby a také prodražení celého 

projektu a to až na 24 miliónů korun [25]. 

Tato výsypka byla technicky, a posléze lesnicky a zemědělsky rekultivována. 

Nachází se severně od města Most. Hydrická rekultivace proběhla v mezi roky 1994-

1996. V okolí proběhla lesnická rekultivace. 
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1.9.2 Výsypka Čepirohy 

 

Obr. 2 Lom Šverma [25] 

 

Jednou z těch úplně nejstarších rekultivačních prací je Čepirožská a Bylanská 

výsypka, která se nachází v blízkosti nového Mostu a sahá až k úpatí Resslu.  

Začátky prací se datují od roku 1965. V tomto roce proběhlo uvolnění 59 

hektarů plochy do rekultivace. Největší plochu zabraly lesoparkové rekultivace spolu s 

vytvořením přístupových komunikací. Celková plocha těchto rekultivaci byla 39 

hektarů.  

Na deseti a půl hektarech vznikla vinice, která se rozkládá na jižním svahu 

Čepirožské výšiny. Poslední částí první etapy rekultivací bylo vytvoření zahrádkářské 

kolonie o rozloze 9,30 hektaru [18]. 
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Obr.3 Vinice Čepirohy [25] 

 

Vinice na Mostecku nejsou žádným unikátem ani pokusem. Povolení pěstovat 

víno, zde udělil již Václav IV. v roce 1416. V roce 1975, kdy začaly práce druhé etapy, 

byly vinice rozšířeny o plochu 27 hektarů a současně lesní plochy o 11 ha. Jak 

zahrádkářské kolonie, tak vinice byly předány novým uživatelům [17]. 

Lesoparková část Čepirožské a Bylanské výsypky je brána jako rezerva města 

pro bytovou výstavbu.  

Když v roce 1987 byly zahájeny práce na třetí etapě rekultivací v této oblasti, 

byla zalesněná plocha rozšířena o dalších 22,4 hektarů. 

V devadesátých letech rekultivační práce pokračovaly, a to dolesněním 

okrajových ploch mezi stávající rekultivací a komunikací spojující Most Čepirohy.  

Na zbývající plochu byla navezena ornice a celá plocha upravena tak, aby 

nevznikala bezodtoká místa a na svazích nad obcí Čepirohy byl zalesněn.  

Do roku 1999 probíhala také pěstební péče na zbývající ploše, kde byly 

provedeny sadové úpravy. Vnitřní výsypka dolu Šmeral byla využita k rekreačním 

účelům a tak i upravena. Jedná se spíše o krátkodobou rekreaci, které je přizpůsobena i 

výsadba a výstavba bezprašných přístupových cest.  
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V jižní části výsypky obsahuje půda velký podíl oxohymulitů. Oxohymulit je 

zrnitý nesoudržný druh uhlí, který má většinou tmavě hnědou až hnědošedou barvu. 

Vyznačuje se nízkým stupněm prouhelněním a vysokým obsahem huminových kyselin 

jako složka humusu. Tato plocha byla zavezena ornicí a tím byla biologické lesnická 

rekultivace v této oblasti ukončena.  

V současné době v této oblasti probíhá výstavba rodinných domů. Celková 

rekultivace v oblasti Čepirožské a Bylanské výsypky proběhlo na rozloze 260 hektarů. 

Většinu plochy zabírají lesnické a parkové rekultivace.  

Lom Vršany je hnědouhelný povrchový lom nacházející se v severočeské 

hnědouhelné pánvi. Na okraji lomu se nacházejí obce Strupčice, Vysoké Březno, Malé 

Březno. V lokalitě těží Vršanská uhelná a.s., která vznikla v říjnu 2008 rozdělením 

zaniklé společnosti Mostecká uhelná a která patří do skupiny Czech Coal [25]. 

Tato výsypka patří k nejstarším výsypkám na Mostecku. Převažující část byla 

lesnicky rekultivována v letech 1964-1979. Proběhla zde i technická rekultivace, 

nicméně jen extenzivní a šetrná, s ponecháním některých terénních nerovností a 

zatopených depresí.  

V roce 1975 byly zahájeny rekultivační práce II. etapy (Čepirohy - Bylany), na 

svazích byly rozšířeny vinice o 27 ha, lesní plochy o 11 ha, současně jsou rekultivační 

práce ukončeny. 

V roce 1987 byla zahájena technická rekultivace na ploše II. etapy rekultivace 

čepirožské výsypky o výměře 22,4 ha, plocha byla zalesněna [39].  

Od roku 1989 je prováděna lesnická rekultivace jihozápadních svahů a přilehlé 

náhorní plošiny o výměře cca 150,00 ha.  

V roce 1992 bylo zahájeno zalesnění plošiny přilehlé k severním svahům o 

výměře 33,00 ha. Zalesňování severních svahů pokračovalo dále do roku 1996 na 

plochách u obce Louka o celkové výměře 138,00 ha, kde byla část území vymezena 

rovněž pro účel skládkování.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bdouheln%C3%BD_lom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severo%C4%8Desk%C3%A1_hn%C4%9Bdouheln%C3%A1_p%C3%A1nev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severo%C4%8Desk%C3%A1_hn%C4%9Bdouheln%C3%A1_p%C3%A1nev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strup%C4%8Dice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_B%C5%99ezno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_B%C5%99ezno_(okres_Most)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_B%C5%99ezno_(okres_Most)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1ansk%C3%A1_uheln%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Czech_Coal
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Rekultivace tohoto území, kde měla výsypka původně přesypat i obec Louka, 

je na svazích i původním terénu řešena citlivým způsobem s respektováním samovolně 

vzniklých porostů.  

Na zbývajících plochách výsypky v oblasti u Mariánských Radčic a u bývalého 

letiště, nejmladších z hlediska báňského ukončení, bude zahájena lesnická rekultivace 

v roce 1998. Na výsypce je současně řešen komunikační systém i systém odvodnění. V 

rámci konečných úprav byly vybudovány odvodňovací příkopy i retenční nádrže a na 

výsypce vznikne postupně cca 10,00 ha vodních ploch. 

Výsypka byla koncipována jako dočasná, neboť měla být v. r. 2000 odtěžena. 

Těleso výsypky je protáhlého tvaru, o délce 5,8 km a průměrné šířce 1,3 km. 

Celková výměra výsypky je cca 760,00 ha (svahy 360,00 ha, náhorní plošina 

400,00 ha), z toho rekultivace je řešena na ploše cca 630,00 ha. Zbývající část území 

byla vyčleněna pro záměry skládkování. 

Pozemky pod patou výsypky od Litvínova až po areál dolu Hlubina byly 

zalesněny v předstihu, spolu se zahájením sypání výsypky. Rekultivace svahů navazuje 

tedy na ozeleněné území. Jihozápadní svah výsypky v délce 4 km přiléhá k areálu dolů 

Hlubina a Chemopetrol. Pata výsypky v této oblasti je lemována skládkami 

chemických odpadů a část svahu byla rovněž vyčleněna pro záměry skládkování 

odpadů, většinou průmyslových. Rekultivace samotné výsypky byla zahájena v roce 

1971 na severozápadním svahu, přilehlém k Litvínovu. Zalesnění o celkové výměře 

19,00 ha je dnes již součástí lesního půdního fondu. 

Od původního záměru vytvořit na náhorní plošině zemědělskou půdu i přes 

výhrady, upozorňující na blízkost zdroje chemického znečištění, bylo upuštěno na 

základě dodatečného rozhodnutí Okresního úřadu v Mostě a celá výsypka může být 

zalesněna [18]. 
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1.9.3  Lom Benedikt 

 

Obr.4  Lom Benedikt [25] 

 

Obr.5  Lom Benedikt [25], zdroj UJEP, 2011 

Lokalita lomu Benedikt se nachází na jihovýchodním okraji katastrálního 

území města Mostu. Plocha popisovaného území čítá cca 37 ha. Již od druhé poloviny 

19. století zde probíhala hlubinná těžba hnědého uhlí.  
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V roce 1959 zde byl otevřen povrchový důl, pomocí něhož bylo možné vytěžit 

celé ložisko. V roce 1961 pak v návrhu územního plánu v roce 1962 bylo uvažováno o 

rekultivaci tohoto území. Byla vybrána varianta hydrické rekultivace s vytvořením 

jezera o rozloze 18 ha a biotechnická rekultivace na okolní ploše.  

V první polovině 90. let došlo k narušení dna jezera a postupnému zatápění 

důlních prostor, které vedlo k rozsáhlému úbytku objemu vody v jezeře. V současnosti 

vodní hladina pokrývá pouze třetinu původní plochy jezera. Ve vysušených částech 

původního dna byl vybudován sportovně-rekreační areál. 

Sledovaná lokalita severozápadně od obce Vtelno byla pro těžbu uhlí 

využívána již v polovině 19. století. První zmínka o hlubinné těžbě se nachází v horní 

knize Horního úřadu v Hrobech ze dne 4. 4. 1845. V této knize je uvedeno, že „osecký 

klášter na tomto ložisku vlastní dvanáct důlních měr, které se nacházely na celém 

území pozdějšího povrchového lomu. Ten byl otevřen až v roce 1957 z důvodu 

úplného vytěžení ložiska hnědého uhlí, v jehož podloží se nacházely jíly s bohatým 

výskytem hliníku a titanu. Skrývka nadložních zemin probíhala v souladu s postupující 

těžbou až do roku 1960. Uložení nadložních zemin bylo realizováno vnější výsypkou 

západně od lomu. V průběhu těžby vznikla i malá vnitřní výsypka, která je patrná do 

současnosti (ostrov uprostřed jezera). Těžba zde byla realizována v letech 1957-1963 a 

bylo vytěženo 1 744 000 tun hnědého uhlí. Po vytěžení ložiska již lom nebyl plně 

zasypán nadložními zeminami ze sousední vnější výsypky a zůstal otevřen. 

Po ukončení těžby v roce 1963 se již tato lokalita nacházela v blízkém 

sousedství Mostu. Město se totiž podle územního plánu z roku 1962 mělo rozšiřovat 

jihovýchodním směrem právě k Benediktu, protože se zde již dále nepočítalo s žádnou 

hlubinnou ani povrchovou těžbou.  

Zbytková jáma lomu ale zůstávala stále otevřená, proto se v roce 1964 

přistoupilo k vytvoření varianty hydrické rekultivace. V územním plánu byla 

pracovníky krajského projektového ústavu navržena tzv. východo-západní zelená osa, 

která měla počátek v centru města a jihovýchodním směrem přes park Šibeník 

pokračoval do volné krajiny k lomu Benedikt a obci Vtelno. V místech 

rekultivovaného lomu bylo předpokládáno sportovně rekreační centrum. 
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Národní podnik Báňské projekty v Teplicích proto vypracoval srovnávací 

studii, jež obsahovala „suchou“ i „mokrou“ variantu rekultivace. Biotechnická – 

lesnická rekultivace počítala se zalesněním celého lomu i vnější výsypky na ploše 37,3 

ha. Druhá „mokrá“ varianta představovala rekreační a hydrickou rekultivaci, která 

počítala se zavodněním zbytkové jámy s plochou hladiny 18,8 ha (později se plocha 

jezera zmenšila na 15,9 a plocha hladiny na 14,6 ha) a lesoparkovým zalesněním 

zbylých ploch pro rekreační účely. 

Již před koncem roku 1964 byly zahájeny přípravné práce, a to zemědělskou 

rekultivací vnější výsypky s plochou 22,78 ha překryvem nové orniční vrstvy a 

lesoparkovou úpravou severozápadních svahů sestupujících ke zbytkové jámě.  

Samotná hydrická rekultivace se ukázala jako velmi náročná z důvodu výskytu 

propustného podloží, jež na konci 20. století velice zkomplikovalo existenci jezera 

Benedikt, ale technicky realizovatelná. Do řešení úpravy dna bylo zapojeno mnoho 

výzkumných a projektových ústavů. Pracovníci těchto organizací připravili opatření 

zahrnující vybudování betonové 70 cm silné stěny, která by v délce 613 metrů 

uzavírala jižní a jihovýchodní okraj dna. Stěnu bylo nutno umístit až do hloubky 25 

metrů, kde se nacházely vrstvy nepropustných podložních terciérních jílů. Propustnost 

takto vytvořené stěny o celkové výměře 6 000 m2 byla pouze 0,06 l/s na celou plochu 

stěn. 

Vlastní hydrická rekultivace začala až roku 1970 rozsáhlými terénními 

úpravami a po třech letech v roce 1973 bylo již jezero napuštěno s plochou hladiny 

14,6 ha. Nad hladinu vystupuje pouze horní část vnitřní výsypky. Vznikl tak ostrov s 

plochou 1,4 ha. Přívod čisté vody do nádrže zajišťovaly vodojemy na Liščím vrchu, 

které dostávaly vodu průmyslovým přivaděčem až z řeky Ohře (z vodní nádrže 

Nechranice), jehož část je v současnosti využívaná i k přívodu vody do nového jezera 

Most [20]. 
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1.9.4 Výsypka Vrbenský 

 

 

Obr.6  Lom Vrbenský, zdroj [25] 

 

Vnitřní výsypka lomu Vrbenský se nachází východně od města Most pod 

severní patou vrchu Ressl, na území bývalých obcí Třebušice a Souš.  

Soušská část se nazývá Matylda, třebušická potom Saxonia. Celá výsypka má 

rozlohu 500 ha.    

Rekultivace byly zahájeny v roce 1970. Na soušské části je od roku 1983 v 

provozu Autodrom Most [25]. 

V roce 1992 zde také vznikla v rámci příměstských rekultivací vodní plocha 

Vrbenský (Matylda) využívaná pro rekreační účely. V třebušické části v oblasti 

zbytkové jámy vzniklo odkaliště úpravny uhlí, které by mělo být v provozu do roku 

2020. V blízkosti tohoto odkaliště se dosud nachází nerekultivované plochy.  

Na místě byl původně důl Matylda, který byl po druhé světové válce 

přejmenován po zemřelém komunistickém poslanci Bohuslavu Vrbenském na důl 

(Bohuslav) Vrbenský. Stavba vodní nádrže byla zahájena v roce 1986, kdy byly 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Vrbensk%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1986
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upraveny těsnící vrstvy na dně budoucí nádrže. V roce 1992 se začala napouštět vodou 

z Nechranického přivaděče. Tento přivaděč slouží ke každoročnímu dopouštění vody 

[20].  

Vodní nádrž má rozlohu 38,7 ha a průměrnou hloubku 3,5 až 4 metry a slouží k 

rekreaci, provozování vodních sportů i rybářům. Je zde půjčovna vodních skútrů, 

kterou provozuje občanské sdružení Nautic club Litvínov.  

V roce 2008 se začala stavět a roku 2009 zde byla dokončena čtyřkilometrová 

in-line bruslařská dráha [3], [25]. 

 

 

Obr.7  Jezero Matylda [25] 

 

1.9.5 Výsypka Velebudická 

 

Velebudická výsypka je název rekultivované důlní výsypky, která se nachází na 

jižním okraji města Mostu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1992
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFmyslov%C3%BD_vodovod_Nechranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodn%C3%AD_sk%C3%BAtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A9_sdru%C5%BEen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inline_brusle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekultivace
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDsypka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_(m%C4%9Bsto)


Jaromír Primas:   Historie vybraných výsypek na Mostecku a její současné využití 
 

 

2015                                                                                                                                                   23 
 

 Výsypka zabírá plochu 785 ha a její objem činí 237 miliónů m³. Název je 

odvozen od obce Velebudice, která se nacházela několik set metrů severně od výsypky. 

Na výsypce se dnes nachází dostihové závodiště Hipodrom Most a golfové hřiště. 

Výsypka je rekultivována pro příměstskou rekreaci [25]. 

Celková plocha rekultivací dosahuje až neuvěřitelných 785 hektarů s mocností 

až 75 metrů. Celkové množství zeminy, které bylo za potřebí na překrytí pozůstatků 

důlní činnosti je pro někoho nepředstavitelných 237 milionů m3 zeminy. 

Výsypka byla založena v roce 1955 pro skrývku povrchového dolu Jan Šverma 

v prostoru mezi obcemi Velebudice a Skyřice na severu, Židovice na východě a 

Lišnice na jihu a byla v provozu do roku 1995. První lesnické rekultivace byly 

zahájeny již v roce 1965 (ovšem pouze okrajové části). Při rozšiřování výsypky byla v 

70. letech 20. století zlikvidována obec Židovice a její osady Kamenná Voda a Stránce 

[20]. 

Od roku 1973 se počítalo s využitím výsypky na výstavbu koňské dostihové 

dráhy. V roce 1986 byla vytvořena urbanistická studie řešící celkovou rekultivaci 

výsypky, která zahrnovala i dostihový areál jako dominantní plochu. V roce 1995 byla 

studie aktualizována. Studie původně počítala s pěti hlavními plochami na výsypce: 

 dostihové závodiště (82 ha) 

 lesopark (152 ha) včetně golfového areálu 

 farma pro chov dostihových koní (145 ha) 

 zemědělské a lesní pozemky (360 ha) 

 naučný park (45 ha) 

V současnosti jsou v provozu dostihové závodiště (od roku 1997) a 

devítijamkové golfové hřiště, které od roku 1993 provozuje občanské sdružení I. Golf 

Club Most.[25], [3], [4]. 

O výstavbě dostihového závodiště, se uvažovalo od roku 1973. Tento záměr 

byl schválen již o dva roky později, s prací na závodišti se začalo v roce 1982, ale 

studie na rozvoj parku Velebudice vznikla až v roce 1986. Celková plocha byla 

rozdělena na pět celků. Využití bylo různé, jednalo se o hospodářské, sportovní ale i 

rekreační záměr. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velebudice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hipodrom_Most
http://cs.wikipedia.org/wiki/Golf
http://cs.wikipedia.org/wiki/1955
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sky%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovice_(okres_Most)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C5%A1nice
http://cs.wikipedia.org/wiki/1995
http://cs.wikipedia.org/wiki/1965
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1nce
http://cs.wikipedia.org/wiki/1973
http://cs.wikipedia.org/wiki/1986
http://cs.wikipedia.org/wiki/1995
http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/Golf
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A9_sdru%C5%BEen%C3%AD
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Obr.8  Velebudická výsypka a hipodrom  [25] 

 

1.9.5.1 Výsypka Velebudická a její současné využití 

 

První plocha byla využita pro výstavbu již zmíněného hipodromu, který se 

rozkládá na ploše o výměře 82 ha.  

Dostihová dráha, která byla poprvé představena veřejnosti v roce 1997, 

dosahuje mezinárodních kvalit, kterých v České republice dosahuje třeba hipodrom v 

Karlových Varech.  

Vznik hipodromu je velmi unikátní už svým vznikem, protože závodiště 

většinou vznikají na zarovnaném terénu.  

Mostecký hipodrom je ale unikátní třeba i tím jak je vyřešen problém se 

zavlažováním nebo naopak s přebytkem vody. Pod vrstvou zeminy je asi půl metru 

štěrkopísku, ve kterém je rozvedeno vedení pro zavlažování a naopak, když moc prší, 

tak voda která se nevsákne, proteče a drenážním způsobem je odvedena do kanálu. 

Celková dráha závodiště na malém nebo na hlavním okruhu je 1200 metrů respektive 

1800 metrů [25]. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Velebudick%C3%A1_v%C3%BDsypka_a_hipodrom.JPG
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Na druhé ploše vznikl lesopark se zaměřením na rekreaci a sport. Celková 

plocha činí 152 hektarů. Původně zde bylo plánováno 18 - ti jamkové golfové hřiště, 

dnes zde zatím je jen 9 – jamkové. Toto golfové hřiště se nachází v blízkosti 

hipodromu a je velmi oblíbené. A od roku 1993 kdy zde vznikl i golfový klub už zde 

hraje 300 stálých členů. 

Třetí plochu tvoří tréninková dostihová dráha a v budoucnu by zde měla být 

farma pro chov dostihových koní. Těmto účelům je přizpůsobena i rekultivace. V 

místech, na kterých se plánuje výstavba domů a v samotných prostorách pro chov 

koní, je plocha zatravněna a zbývající plocha je zalesněna. 

Celková rozloha čtvrté plochy je 360 hektarů. Přes malé komunikační a 

vodohospodářské úpravy je celé území koncipováno jako obnova lesnického a 

zemědělského půdního fondu se začleněním bývalého biotopu. Plány na realizaci 

rekultivačních prací jsou realizovány od roku 1986. 

Poslední plocha byla vytvořena za účelem naučného parku. Rozkládá se na 

rozloze 45 hektarů a vévodit bude vodní plocha. Celé území je významné ekologickou 

stabilitou. Na tomto území byla postavena centrální čerpací stanice užitkové vody, 

která slouží k zavlažování ploch určené k rekultivaci, již zrekultivovaných nebo právě 

rekultivovaných. 

 

Tab.1  Přibližné stáří jednotlivých lokalit [zdroj:www] 

Sukcesní plochy  lesnické 

rekultivace 

 zemědělské 

rekultivace 

 

Výsypka stáří (roky) Výsypka stáří (roky) Výsypka stáří (roky) 

Radovesická 10 Radovesická 5 Radovesická 10 

Střimická 40 Střimická 25 Střimická 22 

Velebudická 45 Čepirožská 40 Velebudická 15 

Vrbenský 40 Vrbenský 20 Vrbenský 20 

Benedikt 63 Benedikt 12 Benedikt 12 
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Mostecký autodrom je ukázkou toho, že se krajina, postižená těžbou takové 

nerostné suroviny jako je právě uhlí může pomoci i k otevření významného střediska, 

jakým Mostecký autodrom beze sporu je. Byl otevřen už v roce 1983 a každý rok se 

zde konají velmi významné závody jako například Czech Truck Grand Prix. 

 

1.10 Historie rekultivací 

 

Rekultivace jsou nedílnou součástí těžby uhlí. Proto, když chceme posuzovat 

rekultivace, musíme je posuzovat jako efektivnost důlní činnosti. Těžba v severočeské 

hnědouhelné pánvi je devastací a destrukcí na velkých plochách a proto byly a jsou 

právě rekultivace nutnou součástí modelace nové krajiny. 

Plánování rekultivací probíhá dokonce před samotnou těžbou, a to tak že před 

těžbou jsou selektivně snímány ornice a další typy zeminy, které poslouží jako takový 

základní kámen při rekultivaci oblasti. Rekultivace samotná, trvá podle podkladů a 

informací, které jsem nasbíral v brožurách rekultivační společnosti v Mostě, deset až 

patnáct let a z toho biologická rekultivace pět až osm let. 

Stejně jako tomu bylo s těžbou uhlí, tak tomu je i s rekultivacemi, nemůžeme 

přesně říci, kdy začali, protože se to ani přesně neví, ale je znám první hlavní okamžik 

rekultivačních prací. Rekultivační činnost byla ošetřena už v roce1854 patentem v 

říšském zákoníku. Bylo totiž stanoveno jak nakládat s půdou uvolněnou pro těžbu uhlí, 

pro jejich náhradu a bylo také stanoveno to, že uvolněná půda, musí být navrácena do 

původní podoby.  

Za velmi důležitý rok, je považován rok 1908 kdy v Duchcově byla zřízena 

rekultivační filiálka zemědělské rady. Z údajů bylo zjištěno, že bylo zrekultivováno 

448 hektarů a do roku 1929 byla z 3 372 zdevastovaných hektarů, zrekultivována asi 

jedna třetina, neboli 1 369 hektarů. Během první světové války, bylo na rekultivace 

využíváno válečných zajatců a to i po válce, do roku 1929 přibyly většinou zemědělské 

plochy a drobné plochy, které byly zalesněny. 
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Asi nejzlomkovějším rokem byl rok 1951, kdy bylo zřízeno rekultivační 

oddělení a v roce 1957 pak rekultivační a zemědělský závod v Teplicích. V roce 1959 

se zpracovával první Generel (základní projekt většího objektu) rekultivací 

Severočeského Hnědouhelného Revíru (SHR) a byl to projekt pro celý revír.  

Plány realizoval nejdříve národní podnik SHD - Rekultivace v Teplicích, to 

bylo od roku 1961, poté Báňské stavby Most, od roku 1967, a poté Rekultivační 

výstavba Most. Po roce 1994 kdy došlo k privatizaci koncernu SHD, rekultivace 

realizují jednotlivé společnosti. Do roku 1963 se nedělaly žádné náročnější 

rekultivační práce. Probíhá spíše výsadba melioračních dřevin a likvidace starých 

hlubinných devastací a zřídka se likvidují také rypadlové výsypky malolomů.  

Druhá fáze, která trvala asi tak do roku 1970 je samotná příprava, pod kterou si 

můžete představit hlavně úpravu terénu, navážky zúrodněných zemin a pak také 

odvodnění a vytváření bezprašných komunikací.  

V dnešní době se už od zemědělských rekultivací silně odstoupilo, a na její 

úkor se prosazují spíše lesnické a jiné typy, a to hlavně pro posílení ekologické 

stability. Rekultivace na Mostecku provádí společnost Rekultivace a.s., která dnes 

působí asi na devíti tisících hektarech. 

Povinnost rekultivovat těžbou narušená území sahá až do dob 

Rakouskouherské monarchie.  

Roku 1854 vyšel v říšském zákoníku Obecný horní zákon, který nařizoval 

vracet pozemky narušené těžbou „původnímu účelu“. První organizované rekultivace v 

oblasti severních Čech jsou zaznamenány z roku 1908 – 448 ha [25].    

K velkému rozmachu rekultivací obecně dochází po druhé světové válce s 

rozvojem povrchové těžby. V tomto období u nás vzniká uskupení tzv. „rekultivační 

škola“ založené na snaze rekultivovat všechna území zasažena těžbou hnědého uhlí. V 

šedesátých letech vznikl závazný dokument – Generel rekultivací. V minulosti byl 

kladen zřetel zejména na zemědělské rekultivace – pravidlo „hektar za hektar“, či 

pravidlo, že nejméně 50% rekultivací muselo být zemědělských, bez ohledu na 

podmínky prostředí.   
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1.10.1 Obnova biotopu na mosteckých výsypkách 

 

Mladé výsypky jsou několik let po nasypání téměř bez vegetace. Obnažený 

substrát pak pomalu zarůstá, nicméně nikoliv kompaktně- i na starých výsypkách se 

obnažený substrát, díky periodickým disturbancím a extrémním abiotickým 

podmínkám, ostrůvkovitě uchovává.  

Mostecké výsypky tak poskytují řadu ranně sukcesních stanovišť [4]. Proto zde 

mohou žít ranně sukcesní specialisté, kteří již byli z okolní krajiny zcela vytlačeni [4].  

Například u nás kriticky ohrožená kutilka Bembix tarsata má jedinou relativně 

početnou kolonii právě zde - na mosteckých výsypkách. Přesněji jen na jediné části 

Střimické výsypky.  

Ranně sukcesní habitaty nejsou tak úplně „zbytečnou“ součástí přírody, jak 

tvrdili (a dodnes občas i tvrdí) mnozí ekosystémoví ekologové a konzervativně 

smýšlející ochranáři. Naopak, minimálně pohledu ochrany biodiverzity se jedná spíše 

o „nedostatkové zboží“ [3], [6].  

Biotopy ranně sukcesních fází byly na našem území podlouho dobu velmi 

rozšířené. Udržované byly řadou stresových faktorů a disturbancí. Do posledního 

glaciálu se velký význam v udržování ranně sukcesních stádií přisuzuje velkým 

herbivorům.  

Ranně sukcesní stádia tedy nejsou negativním atributem vlivu člověka v 

posledních staletích. Následkem náhrady tradičního hospodaření (zemědělského i 

lesnického) za „moderní“, a leckdy i kvůli „klimaxocentrickému“ smýšlením 

ochranářů, zanikla řada velmi zajímavých lokalit s velmi vzácnými xerotermními, ale i 

například psamofilními  druhy organismů. Paradoxně těžební aktivity těmto 

organismům pomáhají nyní přežívat [2]. 

Protože povrch mosteckých výsypek je tvořen především jílem, který jak 

známo nepropouští vodu, vzniká na výsypkách téměř ihned po nasypání ohromné 

množství různých tůněk, nebeských jezírek a na ně navazujících mokřadů.  
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Díky časté izolaci od zemědělských ploch nedochází u těchto tůní k umělému 

obohacování dusíkem a fosforem a následné eutrofizaci. Tyto biotopy jsou unikátní v 

rámci celé střední Evropy, stejně tak jako biota na ně vázaná [5].  

Tyto biotopy hostí řadu chráněných mokřadních a litorálních rostlin, například: 

orobinec Laxmanův, nebo bahničku jednoplevou.  

Dále jsou osidlovány mnoha druhy obojživelníků, včetně mnoha druhů kriticky 

ohrožených. Vyskytuje se zde například ropucha zelená, čolek velký, čolek horský, 

čolek obecný, skokan skřehotavý a spousta dalších [5].  

Na severočeských výsypkách byly v sezónách 2009 a 2010 zjištěny více než 35 

druhy vážek (zhruba 50% druhů české odonatofauny), a to včetně druhů u nás kriticky 

ohrožených a celoevropsky chráněných. Často se jedná o druhy, které z okolní krajiny 

vymizeli díky eutrofizaci a nadměrné rybí obsádce potencionálně vhodných stanovišť. 

Jedná se například o celoevropsky chráněný druh Leuchorrnia pectoralis, nebo 

ohrožený Brachytron pretanense, vyžadující otevřené stepní biotopy v okolí tůní. Na 

severočeských výsypkách jsme dále zjistili i kriticky ohrožené a celoevropsky 

chráněné šidélko Ceonagrion ornatum, velmi citlivé na organické znečištění vody a 

zastínění biotopu [5]. 

 

1.11. Zákonné podmínky 

 

V současné době je v platnosti zákon o využití a ochraně nerostného bohatství z 

roku 1988, který ukládá organizacím zajistit sanaci a rekultivaci všech území 

postižených těžbou [19]. 

Zákon z roku 1992 ukládá těžebním společnostem vytvářet určitou rezervu, 

která bude použita na rekultivaci krajiny i po odtěžení uhlí. Největším problémem této 

legislativy je to, že tento zákon platí až od roku 1992, a to co bylo odtěženo v 

předchozích letech, na to nejsou rezervy [20]. 

Celé odtěžené nebo dosud těžené území se tedy stalo ekologickou zátěží státu.  
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Stát by tedy měl hradit rekultivační práce prováděné na daném území, dosud se 

tomu tak neděje a to ohrožuje konkurenceschopnost a mohlo by vést až ke konkurzu 

těžebních jednotek, které ukončují svůj těžební proces a které by neměli dostatečné 

množství prostředků na rekultivační práce na vytěženém území. Celkový dluh na 

rekultivacích v severních Čechách dosahuje částky neuvěřitelných 11 miliard korun. 

Řešení této situace, kdy by společnosti v severních Čechách dokázali sehnat dostatečné 

množství financí, vyřešilo by to ale také i 850 pracovních míst [25]. 

 

1.12. Způsob těžby a rekultivace, poslání rekultivace 
 

 

Posláním rekultivací krajiny, postižené těžební činností, je zahladit důsledky 

těžby a vrátit těžební prostory a území do produktivního sociálně ekonomického 

využívání.[5] 

Jiným případem charakteristiky rekultivace je systém opatření k aktivní 

ochraně a především k účelné tvorbě devastovaných území.[4] 

Hlubinná těžba nepředstavuje pro krajinu tak významné zatížení jako těžba 

povrchová. Zábor půdního fondu představuje odval, který je obdobou výsypek. 

Nejvýznamnější vliv prezentují poklesy poddolovaných území a vznik poklesových 

kotlin. Terénní deprese mohou poškodit stavby a změnit odtokové podmínky krajiny. 

K opatřením, která se provádějí k minimalizaci vlivu těžby na ŽP, se řadí 

zakládání hlušiny do vyuhlených prostor. Tím dojde i k menšímu záboru půdy pro 

odval a zmenší se i pokles terénu. 

Hlubinné dobývání dále ovlivňuje hydrogeologický režim podzemních vod. 

Důlní vody často obsahují rozpuštěné soli a jsou závadné. Čerpají se na povrch a 

v čistírnách důlních vod se upravují. 

Způsob rekultivace je závislí především na způsobu dobývání, ekologických 

podmínkách panujících na dotčeném území, způsob užívání území apod. 
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Rekultivace probíhají ve čtyřech navazujících fázích. Přípravná fáze je první a 

jedná se o koncepční přípravu postupu rekultivace na jednotlivých pozemcích 

v závislosti na postupu exploatace uhelného ložiska. Navazuje etapa důlně-technická, 

biotechnická a poslední je postrekultivační. 

Samotné rekultivace mají různý charakter. Rekultivace jsou buď lesnické a 

zemědělské, které se provádějí nejčastěji, nebo rekultivace vodohospodářské a ostatní. 

Asi jako první bychom si mohli přiblížit, co se skrývá pod ostatními rekultivacemi. 

Ostatní rekultivace jsou ty, při kterých hlavním cílem je vytvořit rekreační a 

funkční zeleně. Často jsou takto vytvářeny parky, sportovní areály, anebo jen 

komunikace. Jde prostě jen o navrácení podoby krajině. Tímto způsobem byla 

zrekultivována oblast dolu bývalého lomu Vrbenský. Oblast byla zrekultivována a dnes 

na tomto místě stojí 4148 metrů dlouhý závodní okruh, mostecký Autodrom. Dalším 

velmi zdárným příkladem by mohl být Hipodrom na místě Velebudické výsypky, která 

patří k dolu Jan Šverma. 

Rekultivace vodohospodářské jsou rekultivace, kdy vznikají jakékoliv vodní 

nádrže, ať již retenční nebo stabilizační. Retenční nádrže slouží k zachycení dešťové 

vody a k jejímu pozdějšímu využití. Dílem vodohospodářských rekultivací v Mostě je 

vodní nádrž Benedikt a Matylda. Stavba Matyldy, probíhala na výsypkách dolu 

Vrbenský, byla zahájena v roce 1986. Stavba Benediktu probíhala na území dolu 

Benedikt. Stavba byla zahájena v roce 1970 a v roce 1974 byla stavba předána k 

rekreačnímu vyžití. 

Dalším typem rekultivací jsou rekultivace lesnické. Má dvě fáze. Přípravu 

plochy i se satbou sazenic. Druhá fáze je pěstební péče. Při jejich zakládání nevznikají 

jen lesy produkční, ale také protierozní a také příměstské parky ale také zeleň podél 

komunikací. 

Posledním typem rekultivací je zemědělská. Je to zpětné přetváření krajiny na 

pole, louky nebo pastviny, ale třeba také vinice a ovocné sady. Tento typ je hojně 

využívaný a ukázkou by mohlo třeba úprava čepirožské výsypky na zahrádkářskou 

kolonii nebo úprava dolu Šmeral na úrodnou vinici. 
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Obr. 9 Rekultivace Mostecka [zdroj: ECM 2002, katalog ZP Mostecka] 

 

1.12.1 Rekultivace důlně technická  

  

Tato etapa sestává z několika dílčích úkonů. Před započetím samotné těžby je 

proveden geologický a pedologický průzkum, na jehož základě je provedena otvírka. 

Důležitý je selektivní odkliz nadložních hornin, které jsou deponovány na výsypky [1]. 

Nejprve je sebrána vrstva ornice a vrstvy zúrodnitelných hornin, které jsou 

uloženy na určené deponii.  

Deponie musí být v průběhu těžby obdělávána, chráněna proti erozi, přítoku 

povrchové vody a chráněna proti vzrůstu plevelů [22], [24]. 

Selektivní odkliz ornice většinou nelze provádět pomocí rýpadel TC2 a TC3, 

není-li mocnost odklízeného substrátu větší jak 2 m. V některých případech je možno 

odtěžit ornici i se zeminami uloženými pod ní. Často se používají lopatová rýpadla, 

která mají větší manévrovací schopnost a pohyblivost. Snadno se přesouvají a většinou 
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jsou i schopny těžit zeminu z úrovně pod vlastním pojezdem. Korečková rýpadla 

bývají nasazována na těžbu skrývky v nejspodnějších etážích, kde se vyskytuje zemina 

naprosto nevyhovující pro selektivní odkliz. Jejich schopnost těžit selektivně je velice 

omezená a těžená zemina je ukládána na výsypky bez výhledového využití při 

rekultivacích [23], [24]. 

Nadložní zeminy, které nejsou vhodné pro rekultivační účely (př. žluté jíly, 

jílovito-písčité hlíny, jíly s uhelnými příměsemi), jsou zakládány do výsypek. Štěrky a 

štěrkopísky se mohou ukládat na jinou deponii a mohou být použity jako podsypový 

materiál do komunikací či plochých drénů. Někdy se vyskytují bentonity a slínovce, 

které mohou být použity ke kultivaci nevhodných půd a při samotné rekultivaci 

devastovaného území [22]. 

Vnější výsypka, která vzniká při otvírce, je obvykle situována co nejblíže 

dobývacímu prostoru. Výjimkou je např. lom Jan Šverma a jeho vnější výsypka, kde 

přepravní vzdálenost odklizových hmot představovala 16 km.  

Výsypka by měla zabrat co nejméně úrodné půdy, proto je snaha o budování 

velkokapacitních výsypek, kde vhodnou geometrií je možnost uložit větší množství 

hmot. Množství založených zemin jde ovlivnit i výškou tělesa výsypky. 

Při zakládání je nutno dbát na zakládání dostatečně vhodných hornin. Při 

špatně zvoleném způsobu zakládání může být velmi negativně ovlivněna stabilita 

budoucí výsypky, která může vyvrcholit skluzem její části. Sanace těchto 

mimořádných akcí jsou velice obtížné a ekonomicky náročné. Dalším prvkem 

negativně ovlivňujícím stabilitu výsypek je výskyt podzemních vod. Proto jsou jejich 

tělesa odvodněna rýhami vyplněnými štěrkem. Voda je pak jímána do odvodňovací 

jímky [24]. 

Zeminy se zakládají do etáží s danou výškou a sklonem svahů. Pro volbu počtu 

etáží jsou hlavní fyzikálně-mechanické vlastnosti sypaniny. Zeminy, které vykazují 

malou pevnost v tahu, vysokou plasticitu, malou smykovou pevnost apod. jsou 

hodnoceny, jako nevhodné a pro ně platí, že velikost etáže nesmí překročit určitou 

kritickou výšku (cca 10 - 20 m). 
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Kubatura výsypky a velikost záboru pozemků záleží také na tvaru výsypky. 

V praxi se nejvíce osvědčily výsypky se čtvercovou podstavou či kruhovou. Zábor 

půdy se při jejich zakládání minimalizuje a vzniklá plocha v koruně výsypky je dobře 

využitelná. Je snaha minimalizovat množství odklizových hmot ve svazích, protože 

rekultivace svahů je náročnější než rekultivace rovných ploch [24]. 

Vnitřní výsypka využívá vyuhleného prostoru, kde se pozitivně na stabilitu 

výsypky projevuje využití zbytkových svahů po otvírkovém zářezu nebo závěrných 

svahů. 

Sklon generálního svahu (spojnice mezi vrcholem nejvyšší etáže a patou 

výsypky) a jednotlivých etáží je důležitým faktorem ovlivňujícím stabilitu výsypky. 

Příliš příkré svahy, které se běžně sypou, se pro účely rekultivace se nehodí, z důvodu 

nepřístupnosti pro mechanizaci a z důvodu vyššího erozního rizika. Proto se svahy 

jednotlivých etáží rozhrnují alespoň do svahů 1 : 6, které jsou přístupnější [22],[24]. 

Nepříjemností při rekultivacích je tzv. „sedání výsypek“, které je způsobeno 

kompakcí založených zemin. Sedání trvá několik let a nedá se mu zabránit. Díky 

nepravidelnostem v mechanicko-fyzikálních vlastnostech založených zemin sedá 

výsypka nerovnoměrně. 

1.13 Závěr 

 

Mostecké výsypky jsou zcela antropogenním fenoménem. Vznikají, či spíše 

vznikaly vysypáním sedimentů nacházejících se nad uhelnou slojí.  

Obraz výsypek, coby ekologicky hodnotného území, není napříč veřejností 

příliš rozšířen. Naopak, velká část veřejnosti si pod výsypkami vzniklými po těžbě 

hnědého uhlí představí nejčastěji měsíční krajinu bez sebemenší ekologické či 

estetické hodnoty. Jiní vidí jistou perspektivu v rekultivacích, které mohou dát v 

dohledné době krajině „původní obraz“, a jizvu, v podobě nerekultivované a divoce se 

jevící výsypky jaksi zahladit. Málokdo ale ví, že mostecké výsypky představují jedno z 

posledních refugií celého spektra živočišných a rostlinných druhů, a to především 

výsypky nerekultivované [21]. 
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Výsledný efekt prováděných rekultivací je významným způsobem ovlivňován 

již ve fázi sypání tělesa výsypky [21]. 

Mostecká Uhelná společnost, spolu s jejími partnery dokázala na Mostecku 

udělat mnoho. Dosažené výsledky rekultivační činnosti prokázaly, že pojem měsíční 

krajina přestává být synonymem pro těžbu. Rekultivované plochy dnes zaujímají 

rozsáhlá území s plnohodnotným postavením k plochám původním a nové funkční 

prvky jsou přínosem pro okolní krajinný systém. 

Rekultivační práce a příprava na ně, je velmi nákladná a překonává možnosti 

běžných investorů. Samotné příklady uvedených rekultivací je ukázkou toho jak moc 

se může město, tak moc postižené těžbou, jako je právě Most, vytáhnout a přeměnit 

krajinu buď do původního, nebo do zcela nového využití. 

Těžba samotná má potom za následek výrazný pokles tvorby kyslíku, a hlavně 

také přispívá ke zvýšené prašnosti, zvýšení výparu vody a snížení slunečního osvitu, 

který má za následek snížení produkce biomasy. Aby se omezily tyto faktory, začíná se 

s některými pracemi již před zahájením samotných těžebních akcí, což vede většinou 

ke snížení hluku, omezení prašnosti.  

Mostecké výsypky jsou jedny z mála míst v Čechách, kde je doposud možné se 

setkat s různými biotopy, kde se nachází mnoho velmi vzácných druhů organismů [21]. 

 

Ze získaných poznatku jednoznačně vyplývá, že těžbou narušená místa mají 

většinou vysoký potenciál obnovit se spontánní či řízenou sukcesí, který se

 pohybuje mezi 95 až 100% (u odkališť po počáteční technické stabilizaci 

povrchu). Je otázkou, do jaké míry je dnes možné tento potenciál využít [21]. 

Turistický potenciál mosteckých výsypek je dosud obrovský. Kudy jinudy by 

mohli vést naučné stezky informující o primární sukcesi, nebo o ekologickém 

významu post-těžebních oblastí? Pro potenciální návštěvníky by bylo možné vytvářet 

stezky vedoucí skrze různá suckesní stádia, vytvářet chodníčky kolem a skrz mokřadů, 

kde by si mohli sami návštěvníci odchytit zajímavé vážky, pestřenky, nebo některého z 

našich obojživelníků. 
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Prozatím však můžete mostecké výsypky navštívit sami po jeleních stezkách 

skrz bujné rákosiny.  

Možná že právě to může pro mnohé představovat to opravdové kouzlo. 
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