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SUMMARY 

The Bachelor thesis aims to map out current phases of recultivation work in the 

area of the Lake Most to evaluate implemented and proposed revitalization projects funded 

from  financial resources intended for resolving of enviromental damage originated prior to 

privatization of brown coal mining companies in the Ústecký and Karlovarský Region. 

Then suggest futher  possible follow-up investment projects beneficial for location of 

newly emerging lake. 

Keywords: recultivation, revitalization, the Lake Most 

ANOTACE 

Bakalářská práce si klade za cíl zmapovat dosavadní fáze rekultivačních prací 

v prostoru Jezera Most, zhodnotit realizované a navrhované revitalizační akce hrazené 

z finančních prostředků určených pro řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 

hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Dále pak 

navrhnout další případné navazující investiční akce, které mohou být pro lokalitu nově 

vznikajícího jezera prospěšné.  

Klíčová slova: rekultivace, revitalizace, Jezero Most  
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ÚVOD 

Krajina Mostecka prošla v minulém století bouřlivým vývojem. Díky těžbě uhlí 

byla postupně devastována a k nápravě této devastace bylo zapotřebí změnit myšlení lidí, 

kteří začali krajinu postupně rekultivovat a revitalizovat. Samotný náhled na problematiku 

a systém rekultivací prošel vývojem od pouhého vytváření výsypkových těles až po 

kompletní soubor činností, které vrací krajině její původní ráz a hlavně vrací do krajiny 

zpět život. Mostecko má to štěstí, že zde bylo mnoho schopných lidí, kteří se rekultivací a 

revitalizací krajiny zabývali celý život a jejich výsledky jsou dnes uznávány i 

mezinárodně. Z rekultivací které byly v okolí města provedeny a je o ně dnes ze strany lidí 

velký zájem lze zmínit například všeobecně známé projekty vodních nádrží Benedikt a 

Matylda, Autodrom, Hipodrom, golfové hřiště, ale též rekultivace, kde jsou dnes plně 

funkční plochy vinic, sadů, pastvin, parků, či ploch, které byly ponechány sukcesi. 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na zmapování rekultivačních prací, které 

byly po ukončení těžby na lokalitě Jezera Most a jeho nejbližším okolí provedeny. Jsou 

zde uvedeny jednotlivé lokality území a stručně shrnuty způsoby prováděných 

rekultivačních prací a uvedeny termíny dokončení vlastních prací a výhled ukončení 

pěstební péče. 

Dále jsem se pokusil zhodnotit revitalizační projekty, které jsou pro lokalitu 

navrženy a budou hrazeny z finančních prostředků určených pro řešení ekologických škod 

vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a 

Karlovarském kraji. Práce by měla poukázat na klady a nedostatky jednotlivých projektů 

z hlediska dalšího rozvoje lokality. Následně navrhuji částečné úpravy v navržených 

projektech, tak aby větší mírou přispěli k rozvoji a zatraktivnění lokality jezera. Shrnuji 

finanční náročnost jednotlivých projektů a jejich vliv na životní prostředí.  
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1 CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTNÉ LOKALITY 

1.1 POHLED DO HISTORIE MĚSTA 

1040 – první zmínku o existenci Mostu nacházíme v Kosmově Kronice české. 

Pons Gnevin iuxta fluvium Belinam (Hněvův most nad řekou Bílinou) je uveden při líčení 

válečných událostí mezi německým císařem Jindřichem III. a knížetem Břetislavem I. v 

letech 1039 a 1040. Nejspíše od konce 12. století začal území kolem Komořanského jezera 

ke Krušným horám a Českému středohoří kolonizovat mocný rod Hrabišiců, který po celé 

13. století zastával vysoké úřady na královském dvoře. V mužské linii bezdětný Kojata z 

rodu Hrabišiců odkazuje r. 1227 Most a okolní zboží zderazskému klášteru, r. 1238 ale král 

Václav I. využil práva odúmrti a Zderazu mostecké zboží odebral. Most je nejprve tržní 

osadou na křižovatce starých dálkových cest a přechodem přes Komořanské jezero. Osada 

je patrně po roce 1210 přenesena na pravý břeh řeky Bíliny, kde se tržiště mohlo 

prostorově více rozvinout. Tržiště se ve spojitosti s rostoucím významem hradu 

postaveného v letech 1238–1248 na místě původní tvrze na vrchu Hněvín změnilo ve 

významné hospodářské středisko.  

Most se jako město začal formovat po roce 1240. V 60. letech 13. století je v 

Mostě zřízena mincovna, zrušená až po mincovní reformě z roku 1300. Jako město je Most 

zmiňován v listině z roku 1247, zakládací listina se ale nedochovala. Most měl však 

charakter města již před tímto datem. V polovině 13. století je povýšen na královské město. 

K roku 1257 se datuje nejstarší městská pečeť. Roku 1273 bylo město obdarováno 

privilegiem Přemysla II., získalo tak právo mílové, právo nuceného skladu kupeckého 

zboží a právo věznit dlužníky. Koncem 13. století má Most charakteristickou podobu 

gotického města a plní funkci nového hospodářského a sociálně-právního útvaru. Těží ze 

své výhodné polohy v blízkosti zemských hranic a při významné dopravní tepně.  

V průběhu 14. století mělo královské město Most všechny předpoklady k dalšímu 

ekonomickému rozvoji, jeho pozice byla posilována samotnými panovníky. Za vlády Jana 

Lucemburského, Karla IV. a Václava IV. bylo městem dobře prosperujícím. Správa města 

byla pevně ustálená. Od r. 1337 si město samo doplňovalo městskou radu a královský 

podkomoří radu jen stvrzoval. Most získal řadu práv a svobod, ale též povinností. Patrně 

již koncem 12. století se v okolí Mostu začínají zakládat vinice, r. 1374 Karel IV. uděluje 

Mostu pražské viniční právo. V polovině 14. století je definitivně ukončeno zajištění města 

hradbami. Husitské války zastihly Most na cestě hospodářského rozkvětu a v poměrném 

bohatství. Během válek ve 20. letech 15. století stál katolický Most na straně nepřátel 

kalicha. Tažení husitských vojsk proti Mostu v letech 1421 a 1424 skončila pro husity 

neúspěšně.  

Hospodářská situace v polovině 15. století po válkách a požáru roku 1455 nebyla 

ani v Mostě nejlepší, ačkoli samo město nebylo válkami dotčeno. Po sedmiletých úlevách 

na berni se Most vzpamatoval. Po stabilizaci poměrů v 70. letech 15. století město dále 
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těžilo z pozemkového majetku, z výhodnosti dálkové obchodní cesty, která nabývala na 

významu mezinárodního charakteru, a z cechovního zřízení.  

Na konci 15. století je v Mostě devět cechovních organizací. Pozornost Mostu se 

obrací ke Krušným horám, kde se začalo s intenzivnějším dobýváním rud. Most na sebe 

bere roli zprostředkovatele potravinářského zásobování měst a městeček v Krušnohoří, 

stává se jejich obchodním zázemím. Most měl výborné podmínky pro další rozvoj.  

Počátek 16. století nebyl pro město příliš šťastný. Nadějné vyhlídky na rozvoj 

zmařil veliký požár, který město postihl r. 1515. Nebyl sice prvním (požáry město postihly 

již v letech 1321, 1334, 1395, 1455) ani posledním, ale byl dosud nejhorším. Poškozen byl 

i raně gotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1253–1257. To, co oheň zničil, 

bylo brzy obnoveno a nové sociální a hmotné vybavení města nejen předčilo dobu 

minulou, ale dosáhlo nejvyšších hodnot v projevu výtvarném. V roce 1517 začíná obnova 

kostela, jehož stavba je svěřena Jakubu Heilmannovi ze Schweinfurtu. Kostel je vysvěcen 

v roce 1594. Výraznou dominantou obnovovaného města se stala nová renesanční radnice 

postavená do r. 1553.  Po roce 1547 je také Most potrestán za odboj proti Ferdinandovi I., 

do města je dosazen císařský rychtář, konfiskace pozemkového majetku a městských 

důchodů uvrhly město do tísnivé finanční situace, která je v 2. polovině 16. století 

prohloubena neúrodou, půjčkami králi, drahotou, hladem v r. 1582, třemi požáry v letech 

1575, 1578, 1583, morem a tureckými válkami. Most se hluboce zadlužoval a dluhy 

splácel dalších sto let.  

V roce 1595 město koupilo od císaře Rudolfa II. hrad Hněvín se všemi jeho 12 

vesnicemi a statky. Ve skupování okolních statků pokračovalo i počátkem 17. století. V té 

době je Most mocným feudálem, jehož území sahá od zemské hranice v Krušných horách 

až do jižní části dnešního Mostecka. V průběhu třicetileté války se v držení města i hradu 

postupně vystřídala císařská, saská i švédská vojska. V roce 1639 Most obsadili Švédové, v 

jejichž držení byl do konce války. Příčinou zvýšeného plenění města byla snaha o dobytí 

hradu Hněvína. Po válce Most upadá do stagnace a ztrácí svůj hospodářský i politický 

význam. Mostečané žádají císaře Ferdinanda III. o povolení zbourat hrad, který pro ně byl 

zdrojem utrpení. Hrad je v letech 1651–53 zbourán.  

Obtížnou poválečnou situaci Most překonal teprve počátkem 18. století, kdy se 

začaly konsolidovat hospodářské poměry. Na jeho vývoj ale zapůsobily i důsledky válek o 

Slezsko, kdy Most musel platit válečné kontribuce. Konsolidace hospodářských poměrů se 

začíná projevovat až od druhé čtvrtiny 18. století. Stagnaci Most kompenzuje stavebním a 

uměleckým ruchem.  

Počátkem 19. století ovlivnily život ve městě napoleonské války, Mostecko se 

stalo pro vojska průchozí oblastí. V první polovině 19. století Most zbořil své středověké 

hradby. Roku 1820 postihl Most další veliký požár, při kterém shořelo 214 domů a řada 

městských a církevních budov. Počátkem 19. století byla na městských pozemcích 

zahájena těžba uhlí na dole Zlatá trojka, až do 60. let 19. století se ale jednalo o primitivní 

dolování. Od 70. let 19. století začal rozvoj průmyslového podnikání na území města.  
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Zásadní obrat přináší roku 1870 prodloužení železnice z Ústí nad Labem do 

Chomutova vedoucí přes Most, což znamená spojení mosteckých dolů s širším odbytištěm, 

k dolování nastupují velké akciové společnosti.  

Poslední čtvrtina 19. století město zcela pozměnila. Prudce stoupl počet obyvatel, 

dochází k přílivu českého obyvatelstva, je zahájena mohutná výstavba bytů. Rozsáhlá 

stavební činnost, která je průvodním jevem měnících se podmínek a poměrů, pokračuje i 

počátkem 20. století. Ve 30. letech 20. století končí stavební dějiny starého Mostu.  

Po 2. světové válce probíhá výstavba nových čtvrtí. R. 1964 vláda vydává 

rozhodnutí o likvidaci Mostu, která je realizována od roku 1967 a ukončena 1982. [5] 

1.2 POLOHA JEZERA MOST  

Jezero Most je součástí Severočeské hnědouhelné pánve, která se rozkládá 

v rozsáhlé kotlině na úbočí Krušných hor v délce přibližně 70 km a šířce 10 – 20 km mezi 

městy Ústí nad Labem a Kadaň. [2] 

Přesná poloha jezera Most a jeho přímého okolí je určena katastry regionu Most: 

Most I, Most II, Kopisty, Střimice, Konobrže, Pařidla, Braňany a regionu Litvínov: 

Růžodol, Libkovice. Katastrální mapa s vyznačením řešeného území je přílohou č. 1. 

V sedmdesátých letech minulého století ustoupilo bývalé královské město Most 

těžbě uhlí. Radikální zásah do krajiny a životního prostředí byl od samého začátku těžby 

postupně sanován a eliminován. V současné době probíhá rekultivace a revitalizace 

zbytkové jámy lomu Most – Ležáky a jejích svahů. Výsledkem bude velká vodní plocha – 

Jezero Most – s územím vhodným pro příměstskou rekreaci. [4]  

Tabulka 1 - parametry Jezera Most 

 

Parametr Hodnota 

Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení) 199,00 m n.m. 

Povolené kolísání hladiny v jezeře okolo kóty 199 m n.m. ± 30 cm 

Kóta max. hladiny 199,3 m n.m. 

Zatopená plocha 311,1 ha 

Objem vody 70,5 mil. m
3

 

Maximální hloubka 75,0 m 

Rychlost napouštění 1,2 m
3
s

-1 

Napouštění ukončeno 10/2014 

Ověřovací provoz 2014 - 2019 
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2 ZMAPOVÁNÍ DOSAVADNÍCH FÁZÍ REKULTIVACÍ A 

ČINNOSTÍ NA NĚ NAVAZUJÍCÍCH  

Kapitola mapuje přípravné a rekultivační práce, které byly prováděny v souladu s 

plánem likvidace lomu Ležáky – Most. Před zahájením zatápění zbytkové jámy bylo nutné 

realizovat řadu náročných sanačních zásahů: 

• těsnění dna budoucího jezera 

• stavba opevnění břehové linie  

• výstavba podzemní těsnící stěny 

• výstavba Přivaděče vody z PVN do zbytkové jámy 

• výstavba přivaděče vody z dolu Kohinoor do zbytkové jámy 

Základem schvalovacího řízení sanačních prací byl Plán likvidace lomu Ležáky – 

Most z 11/2000, který byl v souvislosti s nově zjištěnými skutečnostmi formou doplňků 

aktualizován. Doplňky, kterými je předmětný Plán likvidace aktualizován. Dále pak je 

rekultivace prováděna s ohledem na územní plán v dané lokalitě. 

2.1 TĚSNĚNÍ DNA BUDOUCÍHO JEZERA MOST 

Projekt – doplněk č. 2 Plánu likvidace řešil těžbu a založení minerálního těsnění 

pro zakrytí zbytků uhelné sloje mezi v té době stávající břehovou linií (+ 137,15 m n.m.) a 

horizontem + 140 m n.m. K tomu bylo nezbytné vytěžit 855 000 m
3
 těsnících zemin, 

nacházejících se na 2. skrývkovém řezu v severozápadních svazích bývalého lomu Most – 

část „Kopisty“. Další doplněk č.4 Plánu likvidace řešil dokončení těžby na 1. a 2. 

skrývkovém  řezu spojené s dokončením zatěsnění uhelné sloje v severozápadní části 

břehové linie až do horizontu +167 m n.m. K tomu bylo opět nezbytné vytěžit patřičné 

množství těsnících zemin, konkrétně 510 000 m
3
, nacházející se částečně na 1. a zejména 

ve 2. skrývkovém řezu v severozápadních svazích bývalého lomu Most – část „Kopisty“. 

Zbývající objem 1. skrývkového řezu byl ponechán pro krycí vrstvu, resp. byl použit do 

konstrukčních vrstev komunikací. Odtěžením a založením 1 365 000 m
3
 zemin z prostoru 

severozápadních svahů 1. a 2. řezu do prostoru břehové linie mezi kótu +137 m n.m. až 

+167 m n.m. byla ukončena hornická činnost podle 2. a 4. doplňku plánu likvidace lomu 

Ležáky – Most. Nedílnou a zásadní součástí zajištění těžby bylo zhotovení odvodňovacího 

systému a komunikačního spojení mezi místem těžby a zakládání. V rámci těchto doplňků 

Plánu likvidace bylo zhotoveno 5 293 m provozních komunikací a 6 216 m odvodňovacích 

příkopů. [1] 

2.2 TĚSNĚNÍ PLOCH C1 A C2   

V rámci 5. doplňku pláni likvidace lomu Ležáky – Most došlo ke komplexnímu 

zpracování sanačních prací. Z akcí je bezesporu dominantní těsnění dna budoucího jezera, 

členěné do dvou míst s pracovním označením plocha C1 a plocha C2. Jedná se o dno 



Karel Sedláček: Technické a územní řešení rozvoje lokality Jezera Most 

2015  6 

situované cca ve dvou třetinách lomu, vlivem vertikálních anomálií uložené výše než  

+ 150 m n.m., tedy nad úrovní již sanovaného území. Zde byla aplikována přísná 

geotechnická kontrola kvality jílových materiálů, používaných jako minerální těsnění. 

Ukládání bylo realizováno po vrstvách 280 mm, 280 mm a 560 mm, průběžně hutněných 

na 96% PS při docílení hutněných vrstev 200 mm, 200 mm a 400 mm, tedy na celkovou 

mocnost 800 mm. Do doby zaplavení těsněných ploch (původní předpoklad rok 2008) bylo 

rozhodnuto o překrytí minerálního těsnění 400 mm mocnou vrstvou nehutněných zemin, 

bránících vysušení a následnému rozpukání minerálního těsnění. [1] 

2.3 PLOCHY C1, C2 – PŘESUNY HMOT A NAVAZUJÍCÍ STAVEBNÍ 

OBJEKTY 

Zbývající stavební objekty tvořily prvky odvodnění, komunikace pro přepravu 

zemin, stabilizační prvky, rekultivace a monitoring. Monitoring byl členěn na monitoring 

kvality zemin určených do minerálního těsnění a monitoring přítoků do stávající, 

přirozeným způsobem zavodněné části zbytkové jámy lomu Ležáky – Most. [4] 

V rámci 5. doplňku plánu likvidace bylo odtěženo 2 720 129 m
3
, z toho  

241 779 m
3
 bylo odtěženo v rámci stabilizace svahů, 225 100 m

3
 při úpravě břehové linie a 

2 253 250 m
3
 bylo využito na konstrukci minerálního těsnění a krycí vrstvy minerálního 

těsnění. Bylo vybudováno 2 685 m odvodňovacích příkopů, 9 784 m provozních 

komunikací, opěrné kamenné lavice (rovnanina) o celkovém objemu 11 338 m
3
 kamene. 

Do položky minerálního těsnění bylo nezbytné začlenit 130 588 m3 zemin z důvodů 

přípravy dna těsněných ploch – výměna neúnosných poloh. Podle ověřených parametrů 

byla stavba realizována dle požadavků doplňků plánu likvidace lomu Ležáky – Most. [1] 

2.4 BŘEHOVÁ LINIE JEZERA 

Stavba opevnění břehové linie budoucího jezera byla nedílnou součástí projektu 

sanace a rekultivace zbytkové jámy lomu hydrickou cestou a byla souborem staveb 

protiabrazivní opatření, obvodová komunikace a odvodnění. Projekt řešil ochranu 

horninového prostředí dna a břehů budoucího jezera z hlediska odolnosti proti působení 

větrem vyvolaných vln včetně problematiky opatření pro stabilizaci břehů, a to jak pro 

budoucí konečnou břehovou linii na kótě + 199 m n.m., tak i pro období napouštění jezera. 

Podle skutečného sklonu závěrných svahů a předpokládaných hydrologických podmínek 

byl volen různý druh opevnění. V místech s největší předpokládanou intenzitou vln 

způsobených větrem je provedeno opevnění základními a vratnými rozražeči, které 

sestávají z patky z lomového kamene. Jádro patky je z kamenů o hmotnosti jedné tuny a 

patky jsou z jedné poloviny zahloubeny pod terén a jednou polovinou vyčnívají nad okolní 

opevnění. Základní a vratné rozrážeče jsou proti sobě výškově posunuté, zbývající část 

opevnění do úrovně obvodové obslužné komunikace tvoří kamenný pohoz o min. mocnosti 

0,5 m. Opevnění je od základové spáry odděleno geotextilií, od kóty + 195 m n.m. až 
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ke kamennému opevnění je proveden biologický nástřik – hydroosev, který je před 

případným odplavením ochráněn perforovanou geotextilií. Podél budoucího jezera byla 

vybudována obslužná obvodová komunikace v celkové délce 9 815 m s krycí vrstvou 

z drceného štěrku. [1] 

2.5 PODZEMNÍ TĚSNÍCÍ STĚNA 

V průběhu realizace prací na těsnění ploch C1 a C2 byly zjištěny nové 

nepředvídatelné skutečnosti, vyžadující projekční a následně realizační změny. Monitoring 

průsakových vod ve zbytkové jámě a výsledky analýz prokázaly zcela nepřijatelné hodnoty 

pro zahájenou akumulaci vod v budoucím jezeře. Z rozhodnutí vodoprávního úřadu č.j. 

662/ZPZ/05/A-22/Kr z 18.7.2005 k akumulaci vod vyplynula pro správce dobývacího 

prostoru povinnost monitoringem ověřené průsaky kontaminovaných vod zachytit a 

zabránit jejích vnikání do realizovaného vodního díla. Zajišťovací práce byly rozděleny do 

dvou etap. První etapou bylo provedení vrtného do průzkumu předpolí severozápadních 

svahů zbytkové jámy lomu. Bylo realizováno 13 vrtů s průměrnou délkou 18m, 

doplněných geofyzikálním profilem. Hlavním cílem bylo ověření báze propustných vrstev 

horninového prostředí – kvartéru a vystrojení 6-ti vrtů pro následný monitoring 

podzemních vod. Součástí monitoringu byl odběr vzorků s lokalizací ohnisek kontaminace 

a rozlišením její intenzity a termovizní měření pro modelování směru proudění 

podzemních vod nezbytných pro realizační dokumentaci. Podle výsledků průzkumu a 

následných výstupů byl zpracován projekt pro odvrácení havarijního stavu regionálního 

významu, spočívající v okamžitém odclonění průsaků kontaminovaných podzemních vod 

z oblasti jižního předpolí bývalých skládek (Unipetrol) Chemopetrol a.s. Řešení spočívalo 

v ochraně severního až severozápadního svahu lomu pasivním prvkem pro odclonění 

propustných čtvrtohorních vrstev zadržujících kontaminanty na návodní straně. Do druhé 

etapy byla zařazena projekční příprava navazujících opatření komplexního řešení. Cílem 

stavebních prací bylo zamezení komunikaci kontaminovaných podzemních vod z jižního 

předpolí bývalých skládek (Unipetrol) Chemopetrol a.s. do severozápadních svahů lomu a 

dále do tvořícího se vodního díla určeného k rekreačním a sportovním účelům. Součástí 

prací bylo rozšíření plošiny 1. skrývkového řezu pro následné hloubení rýhy a uložení 

těsnící stěny a monitoring zaměřený na kvalitu podzemních vod prosakujících do lomu. 

Jako pasivní ochranný prvek byla projekčně předurčena podzemní těsnící stěna ( PTS), 

jejímž hlavním atributem konstrukce je postupná montáž (neprodyšné spojení) 

jednotlivých dílů šíře 3 až 5m, různé délky podle proměnlivého horizontu báze kvartéru, 

složená z vrstev odlišných fyzikálně mechanických vlastností (geotextilie, PE fólie, 

bentonitová rohož, monitorovací síť, geotextilie) s obsypem bentonitem a jílových zemin. 

Byl zvolen typ COMBISEAL, tj. vrstvený celistvý pás PE fólie tl. 2mm s bentonitovou 

rohoží, chráněný geotextilií a vybavený monitorovacím systémem SENSOR DDS. Spodní 

část byla do výšky min. 0,5 m zasypána volným bentonitem obohaceným sodíkem. Jako 

zásypu využito zemin ze spodních řezů severozápadního svahu. Ve vzdálenostech 60 – 

75m jsou vyvedeny na povrch monitorovací kabely. [1] 
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2.6 I. ETAPA STAVBY PODZEMNÍ TĚSNÍCÍ STĚNY 

S ohledem na dohledanou elevaci (vývojem báze kvartéru nad horizont  

+ 230 m n.m.) byla I. etapa stavby pasivní ochrany před průsaky kontaminovaných vod 

řešena ve dvou částech a to severní a jižní. Severní část prochází územím kdysi zvodnělé 

retence s označením Nová voda jih, která byla na základě dohod právního předchůdce 

právnické osoby využívána jako čerpací nádrž průsakových vod ze skládek Chemopetrol 

a.s. Tato plocha byla na základě impulsu státní báňské správy odvodněna, čerpací zařízení 

přemístěno na vedlejší vodní plochu mimo dobývací prostor Most a po snížení hladiny 

podzemních vod bylo započato s hloubením rýhy zajišťující vetknutí pasivního ochranného 

prvku min. 1m pod rozhraní propustných a nepropustných vrstev horninového prostředí. 

Při konečné délce severní části stěny 393 m, byla položena plocha pasivního prvku 

 2 660 m
2
 s konstantní horní hranou na kótě + 233 m n.m., vyplývající z výšky okolního 

terénu, s proměnlivým horizontem vetknutí a tím délky pasů od 2 m do 12 m hloubky. 

Založení představovalo výkopy a HTÚ v objemu 13 240 m
3
. Severozápadně od vloženého 

prvku je ve vzdálenosti 200 m umístěna čerpací stanice s hloubkou sacího koše na  

kótě + 231,5 m n.m. (podmínka vodoprávního rozhodnutí), regulující výši hladiny při 

změně směru proudění hlouběji zakleslých podzemních vod k jihozápadu. Jižní část je 

situovaná do prostoru mezi areálem bývalého závodu Ležáky a bývalou jámou hlubinného 

dolu M. J. Hus, s kontaktem s odvalem citovaného bývalého dolu na severozápadě. 

Z hlediska konstrukce se jednalo o výrazně složitější část stavby, vyžadující více než 80% 

z celkových těžebních kapacit. Konkrétně pak 70 229 m
3
 z celkových 83 469 m

3
 

potřebných k realizaci obou částí (severní a jižní, též 1. a 2. část). Od severní části stěny je 

jižní část oddělena cca 350m širokou prolukou (elevace s bází propustného prostředí nad 

kótou + 235 m n.m.). Délka jižní části podzemní těsnící stěny, zalomené podél hranice 

odvalu bývalého dolu M. J. Hus, je 495 m s hloubkou od 3,5 m do 16 m. Plocha 

instalované stěny činí 3 960 m
2
. Stěna je opatřena drénem zabraňujícím přelivu 

akumulovaných vod přes kótu + 230 m n.m. a to i při prodloužení pasivní zábrany k řece 

Bílina. [1] 

2.7  II. A III ETAPA STAVBY PTS 

Účelem těchto staveb je dokončit rozpracovanou nepropustnou bariéru a beze 

zbytku naplnit podmínku vodoprávního orgánu Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

stanovenou rozhodnutím ze dne 18. 7. 2005 pod čj. 662/ZPZ/05/A-22/Kr pro akumulaci 

povrchových a podzemních vod v jezeře Most a trvale zajistit změnu směru proudění 

podzemních vod v oblasti severozápadních svahů lomu a nakládat s nimi po projednání 

s vodoprávním úřadem. II. etapa PTS je prodloužením I. etapy jižním směrem až k řece 

Bílině. III. etapa PTS reaguje na anomálie ve vývoji elevace mezi severní a jižní částí  

I. etapy, zjištěné při realizaci stavebních prácí a je tedy propojením severní a jižní I. etapy 

a prodloužení severní části východním směrem. Technické řešení obou etap odpovídá již 

aplikovanému způsobu umělého zajištění nepropustnosti horizontu kvartéru. Konstrukčně 
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se jedná o pasivní prvek vložený do otevřeného výkopu s následným zpětným zásypem a 

na návodní straně s vystrojeným drénem, popř. vložení pasivního prvku bez drenáže. 

Řešení tedy zohledňuje členitý terén a předchozí těžbou již ověřené geomechanické 

vlastnosti zemin v dotčené oblasti. Na základě těchto vstupních podmínek je před vlastním 

hloubením rýhy (pro následnou montáž těsnící stěny) nezbytné po téměř celé trase odtěžit 

3 až 11 m mocnou vrstvu skrývky. Tyto odlehčovací řezy se sklonem svahů 1 : 1,5 

s minimální pracovní plošinou mezi jednotlivými řezy limitují celkovou šíři zářezu na 

povrchu stávajícího terénu od 5 do 20 m. Mimo členitého terénu je tento rozsah dán 

především nepravidelným horizontálním vývojem báze propustného horninového 

prostředí, umocněný vlivem předchozího hlubinného dobývání. Postupné snižování 

horizontu pomocí odlehčovacích řezů vytvoří pomyslnou manipulační plochu šíře 8 m, ze 

které je umožněno hloubit rýhu s hloubkovým dosahem rypadla do 7,5 m. Požadované 

dosahové parametry rypadla jsou s ohledem na anomálie horizontálního vývoje báze 

kvartéru, resp. báze kvartéru ovlivněné předchozí hlubinnou činností, zcela nezbytné a 

umožní docílit horizont min. 1m pod úroveň báze propustného prostředí a tak zajistit 

vetknutí následně instalované stěny do nepropustného prostředí (zajištění požadované 

těsnosti pasivní bariéry). Stěna je instalována po dílech šíře 5 m, pomocí zámků plněných 

volným bentonitem. Vyústění kabelů monitorovacího systému na povrch je uvažováno ve 

vzdálenosti každých 15 dílů (75 m) pomocí chráničky vyústěné na povrch do plastových 

skruží s poklopem. Zpětný zásyp bude realizován po vrstvách, aby nedošlo k nadměrnému 

namáhání vrstveného stavebního prvku či jeho defloraci. Mimo výše uvedeného je 

nezbytné z návodní strany zajistit převedení podzemních vod s modelovanou  

vydatností 2 l/s. Aby modelované vzedmutí podzemní vody nebylo vyšší než  

sloupec + 25 cm, je pod úrovní horního okraje návodní strany podzemní stěny navržen 

drén s náležitě dimenzovaným obsypem, před řekou Bílina opatřený revizní šachtou, 

využitou pro monitorování kvality vod a výpustným objektem situovaným v levém břehu 

říčního koryta. [1] 

2.8 PŘIVADĚČ VODY Z PVN 

Přivaděčem z PVN se napouští vodní dílo, které vznikne zatopením zbytkové 

jámy Lomu Ležáky. Plocha jezera bude 311,1 ha, maximální hloubka 75 m. Odběr vody 

z PVN nepřesáhne hodnotu průtoku Q = 1,2 m
3
s

-1
, voda z PVN je vysoce kvalitní 

zabezpečeností odběru. Doba plnění jezera Ležáky o objemu 68,9 mil. m
3
 byla stanovena 

na cca 3 roky. Přivaděč o celkové délce 4 928,85 m je proveden jako trubní, uložený v 

zemi. V části je přivaděč z potrubí PE-HD 900/793,4 (km 0,00 – 3,900), ve zbývající části 

je z trub ocelových 820/8 s cementovou vystýlkou (km 3,9 do km 4,93). [1] 

2.9 TRASA PŘIVADĚČE VODY Z PVN 

Přivaděč je napojen na průmyslový vodovod Nechranice v km cca 20,3 v 

katastrálním území Třebušice, v blízkosti státní silnice II/255 u areálu United Energy a.s., 
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kde je umístěna rozdělovací šachta s uzávěry. Z místa napojení je přivaděč veden souběžně 

se zmíněnou komunikací, poté ji kříží a trasa dále pokračuje v souběhu s vodní nádrží 

Matylda, kterou obchází severním směrem podél stávající pobřežní komunikace. U 

bezpečnostního přelivu nádrže se trasa přivaděče lomí k severu, kříží silnici Most - 

Chomutov a železniční trať ČD, pokračuje podél levého břehu odpadního příkopu z nádrže 

Matylda a dostává se do prostoru bývalých pásových dopravníků lomu Ležáky, pokračuje 

pod silnicí Most - Litvínov, tramvajovou tratí, železniční tratí ČD a řekou Bílinou ke 

zbytkové jámě. Zde je přivaděč ukončen regulační šachtou a uklidňovacím objektem pro 

utlumení kinetické energie vody. Mezi uklidňovacím objektem a vlastním prostorem jámy 

je vybudován otevřený přívodní kanál k stávající hladině přírodními srážkami již 

vytvořeného jezera. [1] 

2.10   PŘIVADĚČ VODY Z DOLU KOHINOOR 

Udržování hladiny budoucího jezera a doplňování vod zajistí přivaděč vody 

z dolu Kohinoor. Čerpané důlní vody v množství cca 3,5 mil. m
3
 za rok jsou velmi dobré 

kvality, vyhovující požadavkům na vodu pro rekreační využití. Prostor dolu je 

z hydrogeologického hlediska nejvhodnějším místem pro udržování hladiny důlních vod na 

určité úrovni, která bude vyhovovat plánovaným postupům povrchového hnědouhelného 

lomu. Důlní vody budou čerpány na povrch ponornými čerpadly umístěnými v jámě MR 1. 

Čerpané důlní vody budou vedeny od jámy MR 1 výtlačným potrubím přes 

Růžodolskou výsypku na horní hranu lomu a dále budou odváděny pomocí gravitačního 

potrubí a otevřeným přívodním kanálem do budoucího jezera Most. Potrubí má průměr 

400 mm a je uloženo v zemi v nezámrzné hloubce. Pro zachování stability hladiny v jezeře 

budou přebytečné důlní vody, zejména v deštivém období, odváděny potrubím od 

rozdělovací šachty, umístěné na výtlačném řadu v místě na patě svahu Růžodolské 

výsypky, směrem k závodu Unipetrol RPA do retenční nádrže pod východní patou 

popelové skládky K4 sever a z retenční nádrže dále do Mračného potoka. [1] 

2.11   VLASTNÍ REKULTIVACE 

Generel rekultivací je pravidelně aktualizován a je základním vodítkem pro 

rozmístění a náplň rekultivačních staveb. Je rozdělen na dvě části:  

• první část je pasportizace ukončených staveb v textové a grafické podobě 

• druhá část řeší stavby, které jsou rozpracované, a je zpracována pro 

jednotlivé lokality 
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Poslední aktualizace Lokality Ležáky byla provedena Báňskými projekty Teplice 

a. s. ve spolupráci s rekultivačními pracovníky Palivového kombinátu Ústí, s. p., střediska 

Kohinoor v roce 2006.  

Rekultivace celého území je od počátku koncipována tak, aby toto území mohlo 

být v budoucnu využíváno pro příměstskou rekreaci. Projekční příprava posledních fází 

rekultivací byla prováděna s cílem vytvořit předpoklady pro následné konkrétní využití 

jednotlivých částí území. Popis jednotlivých rekultivačních prací je zpracován na základě 

údajů poskytnutých pracovníky Palivového kombinátu Ústí, s. p., který níže uvedené 

rekultivace realizoval. 

2.11.1 Rekultivace v okolí Děkanského kostela 

Od roku 1986 probíhaly úpravy okolí přesunutého Děkanského kostela.  

[Obrázek 1] Rekultivační úpravy byly postupné ve 4. etapách. V roce 1996 byla 

realizována pěstební péče, jejíž součástí bylo i vybudování komunikačního propojení 

prostoru kostela a areálu hřbitova. Vlastní pěstební péče zahrnuje kromě běžných 

pěstebních zásahů (dosadba, tvarové ořezy, vyžínání, přihnojení) i ošetření a rekonstrukci 

travních porostů a výsadbu květin na ploše 16,57 ha. V roce 1994 byla zahájena výstavba 

vodní nádrže s vodní plochou 1,83 ha s estetickou funkcí v rámci řešení parkových úprav 

v okolí kostela. Vodní nádrž byla dokončena a napuštěna v roce 1995. Nádrž je průtočná, 

zásobovaná vodou z řeky Bíliny napájecím objektem, vypouštěcí objekt je zaústěn do 

Bíliny. 

 

Obrázek 1 - Rekultivace v okolí Děkanského kostela [zdroj: Karel Sedláček] 
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2.11.2 Střimická výsypka 

Rekultivace Střimické výsypky III. etapa byla zahájena v roce 1993 jako lesnická 

na výměře 21,65 ha. Tato rekultivace tvoří pruh oddělující plochy kolem skládky 

komunálního odpadu. Pěstební péče byla ukončena v roce 2005. Rekultivace pokračovaly 

zahájením prací na IV. etapě 95,93 ha a V. etapě 52,70 ha v roce 1995. Přesto že na ploše 

byly velmi různorodé půdní podmínky, což se projevilo v nevyrovnanosti porostu a 

potřebě intenzivního ošetřování a dosadby porostů, podařilo se pěstební péči v roce 2008 

ukončit. [Obrázek 2]  

Samostatnou stavbou bylo komplexní řešení odvodnění výsypky s odvedením 

povrchových vod do budoucího jezera soustavou poldrů, propojených příkopy s jednou 

stálou zdrží (usazovací nádrž před zaústěním do jezera Most). Tyto rekultivační práce byly 

ukončeny již v roce 2000.  

 

Obrázek 2- Střimická výsypka [zdroj: Karel Sedláček] 

2.11.3 Jižní svahy 

Lokalita je situována v jižní části lomu Most – Ležáky pod svahy vnitřní výsypky, 

svou polohou je nejblíže městu Most a z  vnitřní strany je ohraničena břehovou linií jezera. 

[Obrázek 3] Rekultivační práce byly na území o celkové výměře 98,82 ha zahájeny v roce 

1998. V rámci ekotechnické fáze byly provedeny terénní a meliorační úpravy terénními 

úpravami a úprava zemin povážkou organickými hmotami. V rámci biologické fáze 

rekultivací byla převážná část plochy o výměře 81,10 ha zatravněna s vtroušenou výsadbou 

dřevin o výměře 2,70 ha, na části ploch ve svazích byla provedena výsadba lesních dřevin 

o celkové výměře 7,70 ha. Pěstební péče byla ukončena v roce 2009. Rekultivace byla 

prováděna s ohledem na budoucí záměry města v tomto prostoru.  
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Obrázek 3 - Jižní svahy [zdroj: Karel Sedláček] 

2.11.4 Pařidelský lalok 

Lokalita o výměře 34,00 ha je situována v severovýchodní části lomu a většinu 

plochy rekultivace tvoří terénní úpravy skrývkových řezů. [Obrázek 4] Rekultivační práce 

na této lokalitě byly zahájeny v roce 1998 terénními úpravami. Biologická rekultivace 

probíhala částečným zalesněním, zatravněním ploch a vytvořením mokřadů s řízenou 

sukcesí tak, aby vzniklo území s pestrou strukturou ploch a bohatou druhovou diversitou. 

Na části plochy v severní části lokality byl v roce 2002 zaznamenaný výrazný skluz a 

monitoring území prokázal i další zátrhy na svazích. V průběhu biologické rekultivace 

v letech 2004 a 2005 byla provedena sanace skluzu a zátrhů. Ještě v roce 2005 bylo 

sanované území opětovně ozeleněno. Dále byla na plochách výsypky prováděna pěstební 

péče, která byla ukončena v průběhu roku 2011. 

 

Obrázek 4 - Pařidelský lalok [zdroj: Karel Sedláček] 

2.11.5 Západní svahy 

Lokalita o celkové výměře 25,42 ha leží v západní části zbytkové jámy lomu. 

Svahy jsou tvořeny převážně skrývkovými řezy lomu. [Obrázek 5] Reliéf území je ve 

směru západ - východ terasovitě členěn. Rekultivační práce v tomto prostoru byly zahájeny 

v roce 2001. Byly provedeny sanační práce a terénní úpravy svahů. Před zahájením 

biologické rekultivace byly provedeny meliorační úpravy zemin povážkou organickými 
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hmotami. V rámci rekultivace bylo provedeno na ploše 11,87 ha osetí ploch travinami, 

doplněné skupinovou výsadbou dřevin o výměře 13,55 ha. Základní výsadba dřevin byla 

v roce 2002 realizována ve svažitých partiích lokality. Následovala pěstební a popěstební 

péče, která byla ukončena v roce 2011. 

 

Obrázek 5 - Západní svahy [zdroj: Karel Sedláček] 

2.11.6 Severozápadní svahy 

V této lokalitě byly ukončeny terénní úpravy po těžbě sanační skrývky.  V rámci 

následné rekultivace, která byla zahájena v roce 2008, je na území o celkové výměře 

141,76 ha provedeno komplexní odvodnění lokality území pomocí příkopů o celkové délce 

6 932 m a vybudovány příjezdové a provozní obslužné komunikace v celkové délce 8 455 

m. V rámci technické části rekultivace byly provedeny plošné terénní úpravy a úklid ploch. 

Následuje biologická rekultivace s pětiletou pěstební péčí. Biologická rekultivace navazuje 

koncepcí řešení na sousední lokality severních a západních svahů a je projekčně řešena 

převážně jako zatravnění s rozptýlenou zelení společně se zalesněním svahových partií. 

[Obrázek 6] V rovinatých partiích rekultivace je prováděno zatravnění o celkové výměře 

91,84 ha se skupinovou výsadbou sazenic lesních dřevin ve výměře 27,60 ha. Pro svahové 

partie byla navržena výsadba zejména keřů o celkové výměře 32,24 ha. Plocha o výměře 

7,12 ha, na které se již nachází stávající vzrostlá zeleň, bude ponechána sukcesi. 

Předpokládaným časovým horizontem dokončení prací je rok 2015.  

 

Obrázek 6 - Severozápadní svahy [zdroj: Karel Sedláček] 



Karel Sedláček: Technické a územní řešení rozvoje lokality Jezera Most 

2015  15 

2.11.7 Severní svahy 

Rekultivace o celkové výměře 43,60 ha byla zahájena v roce 2008 a navazuje na 

již terénně připravené území, takže jejím předmětem je pouze biologická rekultivace území 

s následnou šestiletou pěstební péčí. Rekultivace území severních svahů je koncipována 

jako kombinace zalesněných a volných zatravněných ploch. [Obrázek 7] V rámci 

biologické rekultivace byly provedeny drobné plošné terénní úpravy, zejména erozních rýh 

a pro zpřístupnění jednotlivých dílčích ploch rekultivace byly vybudovány hospodárnice 

v celkové délce 2 275 m. Na rovinných plochách je provedeno zatravnění o celkové 

výměře 22,72 ha s výsadbami vtroušené zeleně do skupin ve výměře 3,33 ha. Pro svahové 

partie je navržena lesnická výsadba o celkové výměře 18,79 ha. Vybrané plochy o výměře 

2,09 ha budou ponechány sukcesi. Předpokládaným časovým horizontem dokončení prací 

je rok 2016. 

 

Obrázek 7 - Severní svahy [zdroj: Karel Sedláček] 

2.11.8 Vodní dílo Jezero Most 

Nově vznikající vodní dílo je po mnoha stránkách unikátním technickým dílem. 

Unikátnost nově vznikajícího vodního díla spočívá nejen v konečných parametrech Jezera 

Most po ukončení napouštění, ale zejména ve způsobu a rychlosti plnění zbytkové jámy 

vodou Rychlost napouštění je jedním z mnoha rozhodujících faktorů ovlivňujících 

výslednou kvalitu vody v jezeře. Dodržení odpovídající kvality vody je prvořadý cíl, 

kterého je nutno dosáhnout, aby mohla být budoucí vodní plocha plně využívána 

k rekreačním účelům. Proto je kvalita vody přitékající z přivaděče, vody z vydatnějších 

přítoků z povodí i vody akumulované v jezeře pravidelně monitorována. Monitorovací 

místa, frekvence odběru vzorků i sledované ukazatele kvality vody stanovuje manipulační 

řád Jezera Most, schválený odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

v Ústí nad Labem.  

Kvalitativní parametry vody jsou hodnoceny dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb., o 

ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Dle 

výsledků rozborů odebíraných vzorků vody se její kvalita zvyšuje a výsledná kvalita vody 

v jezeře bude splňovat hygienické požadavky pro koupání osob a bude tak splněna 
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základní podmínka pro plánované využití vodního díla. Musí být zamezeno možným 

přítokům znečištěné vody z povodí jezera (splaškové vody, vody bohaté na živiny 

z nevhodně či nadměrně hnojených pozemků atd.), aby jezero bylo po ukončení napouštění 

oligotrofní, tzn. s celkově nízkým obsahem živin a s vyloučením možnosti výskytu sinic ve 

vodě. 

Slavnostní zahájení napouštění Jezera Most se uskutečnilo 24. 10. 2008. Kóty 

stálého nadržení bylo dosaženo v září 2014. Od tohoto data do konce roku 2019 bude 

vodní dílo v režimu ověřovacího provozu. (objem vody 70,5 mil. m
3
). 

 

Obrázek 8 - Vodní dílo Jezero Most [zdroj: Karel Sedláček] 

2.12  ŘEHLED PLOŠNÝCH VÝMĚR REKULTIVAČNÍCH PRACÍ   

Následující stručný přehled mapuje rozpracovanost rekultivací dle jednotlivých 

druhů. Uváděné hodnoty byly poskytnuty pracovníky PKU a zahrnují pouze rekultivační 

činnost, která je prováděná touto společností. V lokalitě probíhaly rekultivační práce již 

v dřívějších dobách a PKU po převzetí lokality na tyto práce navázal. 

Do konce roku 2014 byly dokončeny na lomu Most - Ležáky rekultivace na 

celkové ploše 680,91 ha Podíl jednotlivých druhů rekultivací je uveden v tabulce č. 2. 

 

Tabulka 2 – Plošné výměry ukončených rekultivací [zdroj: Palivový kombinát Ústí, s.p.] 

 

Druh rekultivace Plocha v hektarech 

Zemědělská  0,00 

Lesnická  154,01 

Hydrická 309,41 

Ostatní  217,49 
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Graf 1 – Podíl dokončených rekultivací dle druhu [zdroj: Palivový kombinát Ústí, s.p.] 

Rozpracované jsou ke konci roku 2014 rekultivace na celkové ploše 246,76 ha. 

Podíl jednotlivých druhů rekultivací je uveden v tabulce č. 3. 

Tabulka 3 - Pošné výměry rozpracovaných rekultivací [zdroj: Palivový kombinát Ústí, s.p.] 

 

Druh rekultivace Plocha v hektarech 

Zemědělská  0 

Lesnická  15,75 

Hydrická 5,7 

Ostatní  231,01 

 

 

 

Graf 2 - Podíl rozpracovaných rekultivací dle druhu [zdroj: Palivový kombinát Ústí, s.p.] 
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Plánováno je v roce 2015 zahájení rekultivací na celkové ploše 5,00 ha. Podíl 

jednotlivých druhů rekultivací je uveden v tabulce č. 4. 

Tabulka 4 - Pošné výměry plánovaných rekultivací [zdroj: Palivový kombinát Ústí, s.p.] 

 

Druh rekultivace Plocha v hektarech 

Zemědělská  0 

Lesnická  0 

Hydrická 0 

Ostatní  5,0 

 

 

 

Graf 3 - Podíl nově zahajovaných rekultivací dle druhu [zdroj: Palivový kombinát Ústí, s.p.] 

Celková plošná výměra rekultivačních ploch v jednotlivých fázích je k 31. 12. 2014 

927,67 ha. Nově zahájeny budou v roce 2015 rekultivace na celkové ploše 5,00 ha. 
 

Tabulka 5 - Plošné výměry rekultivací v jednotlivých fázích rozpracovanosti [zdroj: Palivový kombinát Ústí, s.p.] 

 

Fáze rekultivace  Plocha v hektarech 

Dokončená 680,91 

Rozpracovaná 246,76 

Zahajovaná 5,00 
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Graf 4 - Podíl rekultivací dle fáze rozpracovanosti [zdroj: Palivový kombinát Ústí, s.p.] 
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3 PROJEKTY REVITALIZACE JEZERA MOST A JEJICH 

POSOUZENÍ V NÁVAZNOSTI NA PLÁN ROZVOJE 

LOKALITY. 

3.1 POSTREKULTIVAČNÍ FÁZE REVITALIZACE JEZERA MOST 

Horní zákon ukládá těžaři zabezpečit sanaci území devastovaného těžbou. Sanací se 

podle tohoto zákona rozumí komplexní úprava území a územních struktur. Součástí sanace 

je i rekultivace, prováděná podle zvláštních zákonů (zákon na ochranu zemědělského 

půdního fondu, lesní zákon, vodní zákon, zákon na ochranu přírody a krajiny a další). [2] 

 Rekultivace území narušeného povrchovou těžbou v podkrušnohorských 

revírech se provádí déle než 50 let. Rekultivace prošly za tuto dobu svým vývojem a to od 

počátečního prostého ozeleňování ploch, přes přechod k  zemědělské formě rekultivací, 

kdy na rekultivovaných plochách vznikaly pole, sady, pastviny a vinice. V dalším období 

se přistupovalo k formě lesnické a následně se koncepce zaměřuje na komplexní obnovu 

funkce krajiny, která byla těžce devastována těžbou na velkolomech. Do koncepcí se též 

daří prosazovat projekty, které devastovanou krajinu vrací zpět životu ve formě ploch pro 

bydlení, sport, rekreaci a další volnočasové aktivity. 

Nová koncepce vyžaduje v principu odlišný přístup než ten, který byl v nedávné 

minulosti prioritou při provádění rekultivace, kdy byla zaměřena především na 

hospodářské využití rekultivovaných pozemků. 

Ve smyslu § 35 horního zákona je těžař povinen provádět na plochách, které byly 

narušeny těžbou, komplexní úpravu území a územních struktur (dobývací prostor, vnější 

výsypky, technologické plochy). Na tyto činnosti musí vytvářet finanční rezervu, kterou 

tvoří ve smyslu zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, jako nákladovou položku. Rozsah 

prací, které je možno z této finanční rezervy hradit je tím omezen, povinnosti podle tohoto 

zákona se netýkají ploch, které hornickou činností nebyly přímo dotčeny. [2] 

Zabezpečení komplexní obnovy funkcí krajiny, která byla narušena hornickou 

činností, překračuje zákonem stanovené povinnosti společností provozujících jednotlivé 

dobývací prostory.  

Pro činnosti, které jsou spojené s obnovou krajiny narušené těžbou, bylo vydáno 

usnesení vlády č. 272/2002, které stanovilo podmínky pro  čerpání finančních prostředků 

určených pro řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji  

(15 Ekomiliard). [6] 
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Na základě tohoto usnesení je možné finanční prostředky, které byly stanoveny 

v celkovém objemu 15.000.000.000,- Kč čerpat na realizaci prací spojených 

odstraňováním škod na životním prostředí, jejichž cílem je, s využitím sanačních a 

rekultivačních prací, revitalizace krajiny.  

Jde o soubor prací směřujících k tvorbě a obnově: 

a) lesních pozemků 

b) zemědělských pozemků 

c) vodních složek krajiny 

d) krajinné zeleně 

e) biokoridorů a biocenter 

f) území pro využití volného času 

g) ekologicky a přírodovědně orientovaných území 

h) stavebních pozemků. [6] 

 

V rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních 

hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji jsou v prostoru jezera Most 

navrženy, schváleny k realizaci, či realizovány následující revitalizační projekty. 

3.2 REVITALIZAČNÍ PROJEKTY V PROSTORU JEZERA MOST 

 Následující kapitola se bude zabývat projekty v prostoru Jezera Most, u nichž je 

žadatelem o realizaci statutární město Most, a které jsou zařazené do programu řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji. 

Projekční zpracování těchto projektů bylo realizováno částečně z prostředků 

Statutárního města Most a částečně z prostředků MF ČR. Vlastní realizace je pak hrazena 

výhradně z prostředků MF ČR. Umístění jednotlivých projektů je zřejmé z přílohy č.2. 

Jednotlivé projekty jsou vzhledem k omezeným finančním prostředkům rozděleny 

do tří prioritních os. Stavby navržené do I. Prioritní osy jsou klíčového další budoucí 

rozvoj lokality. Akce zařazené do II. prioritní osy budou realizovány v případě úspor 

investičních nákladů alokovaných na akce I. prioritní osy. Akce zařazené do III. prioritní 

osy, které budou prověřeny, a bude rozhodnuto, zda jsou vhodné k další přípravě a k 

realizaci. 
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3.2.1 ID 687 – Středisko Starý Most – umístění sousoší Sv. J. Nepomuckého 

v areálu Děkanského kostela 

Investiční náklady - plán:    3 272 000,00 Kč [7] 

Investiční náklady - skutečnost:   3 272 000,00 Kč [7] 

Popis stavby: 

Stavba je kompletně dokončena. Předmětem díla bylo vytvoření architektonicky vhodného 

prostoru pro umístění sousoší sv. Jana Nepomuckého v areálu revitalizovaného okolí 

přesunutého pozdněgotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. 

Celková situace stavby (případně fotografie) 

 

Obrázek 9 - Sousoší sv. J. Nepomuckého[zdroj: Karel Sedláček] 

Potřeba stavby z hlediska rozvoje lokality: 

 stavba má zanedbatelný vliv na rozvoj lokality 

Klady stavby pro budoucí rozvoj: 

 památka - může přispět k návštěvnosti lokality (velmi malý vliv) 

 součástí instalace bylo zasazení sekvojce obrovského (strom, z něhož vznikalo 

hnědé uhlí v severočeské pánvi) 

Nedostatky stavby pro budoucí rozvoj: 

 Nemá 

3.2.2 ID 630 – Rekultivace Lomu ležáky, břehová linie Jezera Most – I. A II. 

Etapa, technické opatření pro přístaviště lodí 

Investiční náklady - plán:    13 527 000,00 Kč [7] 

Investiční náklady - skutečnost:   14 260 930,00 Kč [7] 
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Popis stavby: 

Stavba je kompletně dokončena. Vybudovaná byla sypaná hráz zpevněná balastním 

kamenivem, která bude sloužit pro budoucí řešení přístaviště a kotviště lodí včetně 

doprovodných zařízení (plovoucí mola, spouštěcí zařízení, čerpací stanice atd.) 

Celková situace stavby 

 

Obrázek 10 – Celková situace stavby REKULTIVACE LOMU LEŽÁKY II. ETAPA, TECHNICKÁ OPATŘENÍ PRO 

PŘÍSTAVIŠTĚ LODÍ [zdroj: [14] - upraveno] 

Potřeba stavby z hlediska rozvoje lokality: 

- stavba má velký vliv na stavbu a budoucí provoz přístaviště 

Klady stavby pro budoucí rozvoj: 

- vytvoření zálivu pro budoucí přístav  

- možnost ukotvení soustavy plovoucích mol 

- úprava dna pro pohyb lodí 

Nedostatky stavby pro budoucí rozvoj: 

- absence přípojek inženýrských sítí 

- bez zařízení na spouštění lodí, tankoviště, parkoviště 

- není zázemí (klubové zázemí, WC, sprchy, nabíjení baterií, ukládání odpadu) 

- projekt je vzdálen rozvojové ploše na jižní straně jezera 
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3.2.3 ID 639 – Obnovení silnice III/2538 Most – Braňany 

Investiční náklady - plán:    32 158 000,00 Kč [7] 

Investiční náklady - skutečnost:   19 352 408,00 Kč [7] 

Popis stavby: 

Stavba je dokončena a předána. Vybudovaná komunikace řeší příjezd do prostoru 

revitalizovaných ploch, především pak napojení prostor u kostela Nanebevzetí Panny 

Marie s budoucí komunikací III/2565 Most – Mariánské Radčice (ID 708) 

Celková situace stavby a fotografie 

 

Obrázek 11 - Situace stavby OBNOVENÍ SILNICE III/2538 MOST BRAŇANY 

 [zdroj: [8]– foto Karel Sedláček] 

Potřeba stavby z hlediska rozvoje lokality: 

- jedná se o páteřní komunikaci ze směru od kostela 

Klady stavby pro budoucí rozvoj: 

- propojení s plánovanou komunikací Most - Mariánské Radčice 

- jedna z páteřních komunikací pro jižní část jezera 

- příjezd k pravoslavnému kostelu 

- obsahuje chodník a cyklostezku (budoucí napojení další sítě) 

- řeší příjezd pro stavbu Minimost 

Nedostatky stavby pro budoucí rozvoj: 

- v případě nevybudování dalších návazných staveb bude komunikace bez plánovaného 

využití 



Karel Sedláček: Technické a územní řešení rozvoje lokality Jezera Most 

2015  25 

3.2.4 ID 635 – Středisko Starý Most - MINIMOST 

Investiční náklady - plán:    92 000 000,00 Kč [7] 

Akce je zařazena do I. prioritní osy. 

Popis stavby: 

MINIMOSTt je zamýšlený park miniatur významných budov, které stály ve starém Mostě 

a byly zbořeny při likvidaci města kvůli těžbě hnědého uhlí. Park MINIMOSTt bude 

umístěn do prostoru mezi přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie a nově vznikající 

jezero Most, které se napouští od října 2008. Město Most na přípravě projektu spolupracuje 

se saským městem Oederan, kde se podobný park zaměřený na Krušné hory již nachází. 

Park MINIMOST bude vystavěn podle plánu města z roku 1953. Budovy budou postaveny 

v měřítku 1:25. V první fázi se počítá s výstavbou 25-28 modelů. Bude se jednat o 

nejzajímavější a nejvýznamnější budovy zaniklého města, které budou rozmístěny tak jako 

ve starém Mostě, takže jednotlivé cesty budou kopírovat tehdejší ulice. Součástí areálu 

budou i napodobeniny důlních strojů a ukázky povrchových lomů. V následné fázi se 

plánuje instalace maket zajímavých objektů také z jiných regionů Ústeckého kraje, např. 

hradu Střekov, terezínské pevnosti nebo lanovky na Komáří vížku. První modely se 

zhotoví v Oederanu, kde s nimi mají zkušenosti, další se budou vyrábět v ČR. 

Celková situace stavby 

 

Obrázek 12 - Celková situace stavby MINIMOST[zdroj: [9]] 
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Potřeba stavby z hlediska rozvoje lokality: 

- stavba přispěje k návštěvnosti lokality 

Klady stavby pro budoucí rozvoj: 

- zvýšení atraktivity lokality 

- vybudování parkoviště 

- klidová zóna pro rodiny 

- částečně možnost celoročního provozu 

-  provoz restaurace 

-  dětské hřiště 

Nedostatky stavby pro budoucí rozvoj: 

- není zajištěno financování vrchní stavby 

- projekt zaměřený primárně na pamětníky starého Mostu 

- oplocení neumožňuje volný přístup k žádné z částí stavby  

- vysoké provozní náklady 

3.2.5 ID 637 – Jezero Most – napojení na komunikace a inženýrské sítě 

Investiční náklady - plán:    373 000 000,00 Kč [7] 

Akce je zařazena do I. prioritní osy. 

Popis stavby: 

Jedná se o výstavbu komunikací, napojených na silnici III/2538 Most – Braňany, které řeší 

budoucí páteřní komunikační síť v lokalitě jezera Most pro plánovanou výstavbu 

rodinných domů, občanské vybavenosti a klidových zón. Stavba dále řeší napojení lokality 

na veškeré inženýrské sítě. 

Celková situace stavby  

 

Obrázek 13 - Celková stituace stavby JEZERO MOST- napojení na komunikace a IS [zdroj: [10]] 
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Potřeba stavby z hlediska rozvoje lokality: 

- stavba má na rozvoj lokality zásadní vliv 

Klady stavby pro budoucí rozvoj: 

- páteřní komunikační síť 

- páteřní přípojky inženýrských sítí 

- plocha pro výstavu RD 

- parkoviště v prostoru pláží 

- parkoviště v prostoru přístaviště 

- řeší odpadní vody v lokalitě jih 

Nedostatky stavby pro budoucí rozvoj: 

- v případě, že by nebyla realizována, je zásadně ohrožen rozvoj lokality  

3.2.6 ID 708 -  Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice 

Investiční náklady - plán:    626 000 000,00 Kč [7] 

Akce je zařazena do I. prioritní osy. 

Popis stavby: 

Nová komunikace bude přímo napojena na ulici Čs. armády přes stávající silniční most a 

dalším přemostěním železničního koridoru a řeky Bíliny zajišťuje funkci tzv. páteřní 

komunikace podél celé lokality jezera Most. Podél celé komunikace je vedena cyklostezka. 

Celková situace stavby  

 

Obrázek 14 - celková situace stavby OBNOVENÍ SILNICE III/2565 - Most – Mariánské Radčice [zdroj: [11]] 
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Potřeba stavby z hlediska rozvoje lokality: 

-  stavba má velký vliv na budoucí dopravní obslužnost severních břehů 

Klady stavby pro budoucí rozvoj: 

- přímé spojení s městem Most  

- přemostění dopravního koridoru (silnice, tramvaj, železnice) 

- jsou na ni napojeny další projekty a obslužné komunikace 

- v souběhu s komunikací vede cyklostezka  

Nedostatky stavby pro budoucí rozvoj: 

- není omezen provoz nákladních vozů do lokality (skládka Celio) 

- v případě prolomení limitů těžby bude nutné část komunikace zrušit 

- stavba vede v nestabilním podloží 

- celková výše investice neodpovídá přínosu stavby pro rozvoj lokality 

- cyklostezka netvoří okruh a ani nenavazuje na jinou   

3.2.7 ID 481 – Jezero Most – Oddychová pobřežní zóna 

Investiční náklady - plán:    26 000 000,00 [7]Kč 

Akce je zařazena do II. prioritní osy. 

Popis stavby: 

Projekt řeší výstavbu pláží, jejichž součástí budou zemní práce spojené s úpravou břehové 

linie v celkové délce 740 m. Nad vlastní plochou pláží bude cyklostezka korzovací molo 

s plochami vymezenými pro drobné stánky a pro situování sportovních ploch a šatnových 

objektů a příprava pro budoucí výstavbu restaurací a ubytovacích objektů.  

Celková situace stavby  

 
Obrázek 15 - celková situace stavby JEZERO MOST - Revitalizace území pro oddech, 

 sport a individuální výstavbu Pláže [zdroj: [12]] 
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Potřeba stavby z hlediska rozvoje lokality: 

- stavba má velký vliv na stavbu a budoucí provoz prostoru pláží 

Klady stavby pro budoucí rozvoj: 

- úprava břehové linie 

- korzovací molo 

- cyklostezka 

- příprava ploch pro funkční využití 

- plážová hřiště, dětské hřiště, stoly na stolní tenis, převlékárny 

Nedostatky stavby pro budoucí rozvoj: 

- projekt neřeší restauraci 

- není zázemí pro provoz (plavčík, vodní záchranná služba, půjčovna šlapadel) 

- chybí plážové atrakce, vodní atrakce  

3.2.8 ID 482 - Středisko Starý Most - Arboretum 

Investiční náklady - plán:    81 000 000,00 Kč [7] 

Akce je zařazena do II. prioritní osy. 

Popis stavby: 

Jedná se o vybudování parku s umístěním rostlinných, geologických a historických 

expozic, které jsou úzce spojeny s historií vzniku a těžby hnědého uhlí. Stavba volně 

navazuje na projekt MiniMost (ID 635). 

Celková situace stavby  

 

Obrázek 16 - celková situace stavby Středisko starý Most - Arboretum [zdroj: [13]] 
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Potřeba stavby z hlediska rozvoje lokality: 

- stavba má vliv na zatraktivnění lokality  

Klady stavby pro budoucí rozvoj: 

- vhodný pro rodiny s dětmi 

- naučná a zábavná část 

- parkoviště  

-  zavlažování vodou z jezera 

- Již provedena výsadba prvních stromů v prostoru budoucího arboreta 

Nedostatky stavby pro budoucí rozvoj: 

- dlouhá doba tvorby arboreta (expozice stromů)  

- žádná z částí není volně přístupná 

- není navrženo zázemí (rychlé občerstvení, restaurace, výuková plocha) 

- vysoké investiční náklady 

 

Souhrnně lze konstatovat, že výše uvedené akce jsou plně v souladu s územním 

plánem města Mostu včetně jeho aktuální platné verze. Akce byly v průběhu projekční 

přípravy konzultovány s realizátorem rekultivačních prací. Jednotlivé rekultivační plochy 

byly a jsou postupně připravovány a upravovány pro navržené revitalizační projekty. Akce 

ID 637 a 481 jsou pro budoucí rozvoj lokality strategické a bez jejich realizace je ohrožena 

celá navržená koncepce revitalizace. U ostatních akcí bych navrhoval částečné úpravy 

projektů, tak aby jejich dopad a vynaložené finanční prostředky maximálně podpořily 

budoucí rozvoj lokality pro rekreační a odpočinkové sportovní, zemědělské a naučné 

využití. 

  



Karel Sedláček: Technické a územní řešení rozvoje lokality Jezera Most 

2015  31 

4 NÁVRH TECHNICKÉHO A ÚZEMNÍHO ŘEŠENÍ 

ROZVOJE LOKALITY JEZERA MOST 

4.1 LANOVÉ CENTRUM 

Projekt  MINIMOST je uzavřený areál, navržený pro omezený segment 

návštěvníků. Investiční náklady na jeho stavbu a následné provozní náklady jsou velmi 

vysoké. Je nutné zabezpečit údržbu a provoz jednotlivých modelů budov starého Mostu. 

Pro lepší využití areálu bych navrhoval zpřístupnit část, kde bude dětské hřiště s malým 

občerstvením pro všechny návštěvníky jezera, v současné době je celý areál oplocen a 

přístup je možný pouze po zaplacení vstupného. Další úpravou bych část areálu samostatně 

vyčlenil pro výstavbu lanového centra. Investice na úpravu areálu, pokud by lanové 

centrum zahrnuto již do projektové dokumentace, jsou minimální. Vlastní výstavba 

lanového centra by byla rozdělena na dvě části, část pro dospělé a část pro děti, tak aby 

mohla být zvolena výstavba překážek rozdílné obtížnosti. Odhadované náklady pro 

výstavbu lanového centra by v celkovém rozpočtu stavby tvořily minimální část. Dle 

dostupných zdrojů lze lanové centrum vybudovat s investičními náklady ve výši 2 000 000 

– 5 000 000,-Kč. Návratnost investice do lanového centra je z pohledu investora 

krátkodobá (představuje horizont cca 5 -10 let). [15] 

Lanové centrum jistě osloví další cílovou skupinu návštěvníků a přispěje i ke 

zvýšení návštěvnosti MINIMOSTU a tím i celého areálu Jezera Most.  

4.2 HOTEL MARINA 

Hotel Marina je situován do prostoru Pařidelského laloku. Lokalita byla zvolena s ohledem 

na jeji polohu a jedinečný výhled a přístup k jezeru. Jedná se o území s plošnou výměrou 

cca 30 ha, která umožní vytvořit dostatečný prostor pro výstavbu všech uvažovaných 

objektů. Slabou stránkou je nutnost vybudování přípojek inženýrských sítí, které jsou 

v dnešní době ve značné vzdálenosti od uvažované lokality. Výhodou vzdálenosti od 

dalších projektů je naopak zajištění klidové zóny pro návštěvníky hotelu. V rámci výstavby 

hotelu Marina se uvažuje se stavbou centrálního objektu s ubytovací kapacitou 30 lůžek 

s možností přistýlky v kategorii 3* s následujícími parametry - sál pro pořádání konferencí, 

svateb a jiných společenských událostí, sauna, wellness a fitness centrum. Centrální 

budova by měla přímo navazovat na břehovou linii a umožňovat tak přímý přístup k vodě a 

přístavním molům. Součástí centrální budovy by byla restaurace s kapacitou 100 osob 

a terasou s kapacitou 60 osob nad vodní hladinou.  Dalšími objekty a plochami, které na 

centrální budovu přímo navazují, budou kryté a venkovní plochy sportovišť, objekty 

půjčoven kol, koloběžek, pramic, šlapadel a in-line bruslí. Předpokládá se přímé spojení 

s uvažovanou výstavbou cyklostezky, která bude plnit též funkci in-line dráhy. Pro 

sportoviště bude vystavena jedna multifunkční krytá hala, kde budou plochy pro volejbal, 
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basketbal, badminton, nohejbal, dva kurty na squash a jedna ze štítových stěn bude 

upravena jako lezecká a to jak v interiéru, tak i v exteriéru, dále zde bude zázemí pro 

půjčování vybavení a bar s dětským koutkem s atrakcemi. Venkovní plochy sportovišť 

budou tvořit dvě antuková hřiště, jedno multifunkční hřiště s umělým povrchem.  Areál 

bude doplněn vhodným zázemím pro rodiny s dětmi a bude komunikačně propojen 

s molem a budovou půjčovny kol, koloběžek a bruslí, pramic a šlapadel. Provoz půjčovny 

by měl umožňovat půjčení a vrácení vybavení jak u hotelu, tak u pláží na druhé straně 

jezera.  

 Další ubytovací kapacity by byly řešeny komplexem vodního bydlení. V rámci komplexu 

bude instalováno 8 plovoucích objektů. Objekty jsou navrženy jako dřevostavby, každý 

s ubytovací kapacitou 4 lůžka s možností přistýlky, vybavených kompletním zázemím, tak 

aby byl zajištěn jejich provoz bez návaznosti na centrální budovu. Tento komplex by byl 

spojený systémem mol, s možností kotvení lodí u každého z objektů.  Komplex by mohl 

být využíván i mimo hlavní sezónu k dlouhodobějšímu pronájmu, případně pronájmu 

stálému.  

K hotelu by náleželo též přístavní molo pro cca 20 lodí s půjčovnou 10 lodí a 10 šlapadel. 

Molo by bylo obsluhováno pracovníky půjčovny. Molo by umožňovalo pouze připojení 

k el. síti, tak aby bylo zajištěno nabíjení lodí půjčovny. Další vybavení jako výtah, oplach, 

čerpací stanice by bylo zajištěno v rámci projektu přístaviště. 

Odhadované náklady na pořízení hotelu Marina: 

 Centrální budova, komunikace a přípojky sítí 64 000 000,-Kč 

 Komplex vodního bydlení 20 000 000,-Kč  

 Sportoviště 10 000 000,-Kč 

 Přístavní molo 5 000 000,-Kč 

Celková investice do hotelu Marina je tedy ve výši cca 100 mil. Kč. Odhady cen 

jsou pouze orientační zjištěné na základě realizace obdobných staveb a stavebních 

standardů. [16], [17], [18] 

4.3 FARMA 

Pro umístění Farmy jsem zvolil rovinatý pozemek v části Střimické výsypky, kde 

je již ukončena rekultivační činnost a provádí se zde běžné pěstební péče. Pozemek má 

plošnou výměru cca 26 ha a je zčásti tvořen zatravněnou plochou a v části je provedena 

výsadba dřevin. Na pozemku se též nachází přírodní vodní jezírko o rozloze 0,85 ha. 

Vzhledem k rozlehlé ploše pozemků v okolí s vyšší nadmořskou výškou předpokládám, že 

jezírko bude dobře zásobováno vodou, kterou použijeme jako zdroj užitkové vody pro 

potřeby farmy. Farma je napojena ze dvou stran na obslužné nezpevněné komunikace. 

Alespoň jedna z nich by měla být v rámci projektu přeměněna na komunikace s asfaltovým 



Karel Sedláček: Technické a územní řešení rozvoje lokality Jezera Most 

2015  33 

povrchem, tak aby byla zajištěna dobrá obslužnost farmy a příjezd pro návštěvníky. Pro 

potřeby stavby je též nutné vybudování přípojek inženýrských sítí v délce cca 1 km (voda, 

elektro).  

 Farma je navržena primárně se zaměřením na rostlinnou a živočišnou výrobu 

v BIO kvalitě. 

 Další využití farmy je prostřednictvím projektů environmentální osvěty. 

V rámci hospodářského provozu budou vystavěny budovy pro chov 

hospodářských zvířat a pro zpracování produktů.  Předpokládá se především chov krav 

masných a dojných plemen, dojných ovcí, dojných koz a drůbeže. Tyto chovy by byly 

následně využívány pro další hospodářskou činnost – zpracování a prodej mléčných 

výrobků a sýrů, vajec a zpracování a prodej masných výrobků pro vlastí potřebu a 

případný drobný prodej.  Zpracování mléčných výrobků by bylo nabízeno i ostatním 

farmářům, tak aby byla plně pokryta jeho kapacita.  Farma by měla v malém měřítku i 

chovy ostatních malých hospodářských zvířat, tak aby mohla návštěvníkům ukázat jejich 

chov a případně i ta prodávat. Prodej by byl zajišťován formou prodeje jak ze dvora, tak 

prostřednictvím farmářských trhů, které jsou zákazníky hojně vyhledávány a nabízen do 

sítě bioprodejen.  

Farma bude obhospodařovat 5 ha ovocných sadů, 3 ha orné půdy a 10 ha pastvin a 

výběhů. Ostatní plochy budou využity pro další hospodářskou výrobu a výstavbu 

provozních budov farmy oddělených od budovy statku s dvorem a prodejnou, restaurací 

s venkovní terasou s výhledem na jezero a ubytovací kapacitou 20 lůžek. 

V rámci části vyhrazené pro projekty environmentální osvěty, by byly pro děti 

formou zážitkových programů organizovány návštěvy farmy.  Jednotlivé programy přiblíží 

dětem postupy při pěstování rostlin a chovu zvířat. Programy budou jedno i vícedenní. Pro 

vícedenní programy je v prostoru farmy vybudováno stanové městečko. Tato činnost by 

byla nabízena i pro děti mimo region a tím by jistě významně přispěla k zviditelnění Jezera 

Most široké veřejnosti a napravení pověsti severočeského uhelného regionu.  

Náklady na vybudování farmy jsou odhadovány na 15 000 000,-Kč. [17] [18] 

Předpokládá se využití možnosti čerpání financí z dotačních titulů a to jak z programů pro 

zemědělství, tak i z programů pro školství a cestovní ruch.  

4.4 ÚPRAVA PŘÍSTAVIŠTĚ LODÍ 

V rámci stavby ID 630 – Rekultivace lomu Ležáky, břehová linie Jezera Most – I. A II. 

etapa, technické opatření pro přístaviště lodí byla provedena výstavba sypané hráze, která 

má zabezpečit potřebnou hloubku vody pro manipulaci lodí v prostoru přístaviště. Tato 

stavba byla již dokončena, ale nenavazuje na ni další projekt, který by řešil další potřebné 

vybavení, tak aby bylo přístaviště plně funkční. Přístaviště by bylo určené především pro 

malé jachty, veslařské lodě, pramice a šlapadla. V rámci navazujících investic navrhuji 
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dovybavení přístavní hráze soustavou ukotvených plovoucích mol a zařízením pro spuštění 

a oplach lodí. Pro zatraktivnění lokality pro potápění by pak bylo dobré umístit pod 

hladinu některé z již nefunkčních částí velkostrojů. Přístaviště by bylo určené především 

pro malé jachty, veslařské lodě, pramice a šlapadla, tedy zaměřené především na sportovní 

uživatele jachet a veslic. Dále bych do prostoru přístaviště umístil pracoviště vodní 

záchranné služby a výcvikové potápěčské středisko s půjčovnou vybavení.  Zajištění 

jednotlivých provozů přístaviště si dále vyžaduje vystavět provozní (klubovou) budovu, 

kde bude situováno veškeré zázemí potřebné pro komerční a klubový provoz přístaviště. 

Objekt provozní budovy by bylo dobré doplnit klubovou restaurací s venkovní terasou 

s kapacitou cca 50 osob, tak aby restaurace mohla obsloužit i jiné zákazníky, nejenom 

členy klubů, ale i posádky lodí a ostatní návštěvníky.  Projekt přístaviště lze jen ve velmi 

omezené podobě budovat bez napojení na komunikační síť.  Předpokládané celkové 

investiční náklady jsou cca 10 000 000,-Kč. [17] [18] [19] [20] [21] Náklady zahrnují 

stavbu provozní budovy s restaurací 1500 m
3
 obestavěného prostoru, výstavbu plovoucích 

mol pro cca 30 lodí, otočný sloupový jeřáb na 3,2 tuny, konstrukci pro potápěče, a další 

stavební úpravy. 

4.5 STEZKA PRO CYKLISTY A BRUSLEŘE 

Projekt řeší výstavbu okruhu cyklostezky, která bude napojená na cyklostezky budované 

v rámci ostatních projektů, a spolu by měly tvořit uzavřený okruh lemující břehovou linii 

Jezera Most v celkové délce cca 8,5 km. Cyklostezka bude šíře 4 m a bude umožňovat 

jízdu kol, koloběžek a in-line bruslí. Trasa bude kopírovat stávající hospodárnici, která je 

v současné době tvořena nezpevněným povrchem z kameniva. Vrstva kameniva, které je 

hutněno provozem těžkých nákladních automobilů je dobrým podkladem pro výstavbu 

cyklostezky a měla by přispět k její nižší realizační ceně, neboť nebude nutné vytvářet 

kompletní skladbu komunikace. Podél cyklostezky by měla být vytvořena v rozestupech 

cca 2 km odpočinková místa s vytvořením vstupů do vody (malá ukotvená mola). Provoz 

na cyklostezce podpoří půjčovny kol, koloběžek a bruslí, které budou vybudovány v rámci 

projektu Hotel Marina a projektu Vybavení pláží. Svou polohou s možností občerstvení a 

koupání by se cyklostezka stala jistě vyhledávaným cílem cyklistů a in-line bruslařů. 

Odhadované náklady jsou dle průměrných cen stanoveny ve výši 22 500 000,-Kč 

s předpokladem, že díky již provedené podkladní vrstvě by mohla být realizační cena cca 

na 1/2 ceny průměrné. [22] 

4.6 VYBAVENÍ PLÁŽÍ 

V původním projektu ID 481 - Jezero Most - oddychová pobřežní zóna je řešeno 

vybavení pláží dětským hřištěm, čtyřmi plochami pro plážový volejbal, čtyřmi stoly pro 

stolní tenis a čtyřmi převlékárnami. 
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Do projektu navrhuji doplnit následující atrakce, které budou reflektovat potřeby 

návštěvníků a přispějí ke zvýšení návštěvnosti pláží. Část pláží s účelovými plochami pro 

sport bude oddělena a budou zde instalovány další atrakce. K oddělení musí dojít z důvodu 

zpoplatnění této části pláže, která má zajistit návratnost vložených investic. Projekt by se 

měl rozšířit o vybudování provozní budovy, jejíž součástí bude malá restaurace s rychlým 

občerstvením a terasou, půjčovna lodí, šlapadel, kol, koloběžek a in-line bruslí. Dudova 

bude přístupná jak z placené části pláže, tak i z části neplacené. V budově budou též šatny 

a místnost pro plavčíka. Dominantním prvkem pláže bude tobogán doplněný skluzavkou se 

třemi drahami a dále budou pořízeny vodní nafukovací atrakce, venkovní posilovací stroje 

a vybavení pro Aquazorbing. 

Předpokládané celkové investiční náklady jsou 6 000 000,-Kč. Náklady zahrnují 

stavbu provozní budovy s potřebným vybavením s předpokládanou velikostí 1000 m
3
 

obestavěného prostoru, stavbu tobogánu se skluzavkou a pořízení atrakcí. [23] [24] 
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5 TECHNICKO - EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ 

ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ. 

Projekty, které jsem v rámci revitalizačních aktivit navrhnul, jsou v celkové 

odhadované investiční výši 158 500 000,- Kč a tvoří je investice od krátkodobé i 

dlouhodobé návratnosti. Zajištění financování je částečně z prostředků 15 ekomiliard, 

částečně pak z ostatních zdrojů, ať již veřejných, dotačních či soukromých. Přehled 

financování je uveden v následující tabulce a grafech. 

 

Tabulka 6 - Přehled investičních nákladů 

 

Název projektu 
Investiční 
náklady 

Předpoklad čerpání prostředků 

15 Ekomiliard Dotační tituly Jiné zdroje 

Lanové centrum     5 000 000 Kč        800 000 Kč    2 000 000 Kč        2 200 000 Kč  

Hotel Marina 100 000 000 Kč    40 000 000 Kč      60 000 000 Kč  

Farma   15 000 000 Kč     1 000 000 Kč        8 000 000 Kč        6 000 000 Kč  

Úprava Přístaviště lodí   10 000 000 Kč      3 000 000 Kč        3 000 000 Kč        4 000 000 Kč  

Stezka pro cyklisty a 
bruslaře   22 500 000 Kč    20 000 000 Kč        2 500 000 Kč    

Vybavení pláží    6 000 000 Kč     1 000 000 Kč        2 000 000 Kč        3 000 000 Kč  

Celková výše 
investičních nákladů 158 500 000 Kč    25 800 000 Kč     57 500 000 Kč     75 200 000 Kč  

 

 

 

Graf 5 -  Zdroje financování 
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Graf 6 - investiční náklady - podíl 

Jedním z dalších ekonomických hledisek, které může nemalou měrou ovlivnit 

realizaci všech staveb v prostoru jezera, jsou vlastnické vztahy k pozemkům. Pozemky, na 

kterých jsou navrhované stavby situovány, jsou částečně ve vlastnictví Statutárního města 

Most a větší měrou potom ve vlastnictví státu. V případě, že nedojde k dohodě o 

bezplatném převodu pozemků do majetku města, bude řada projektů ohrožena, neboť 

město není schopno prostřednictvím svého rozpočtu tyto pozemky pořídit, případně si je 

od státu pronajmout. Srovnání investiční náročnosti jednotlivých projektů je uvedeno 

v tabulce. Při navrhování projektů jsem vycházel z plánovaného využití jezera přednostně 

jako plochy pro rekreaci. Většina z projektů navazuje na již vyprojektované akce a 

respektuje jejich technické řešení. 

Projekt stezky pro cyklisty a bruslaře je navržen ve stávající trase obslužné 

komunikace. Využívá již zhotovených podkladních vrstev a jeho realizací nedojde 

k narušení životního prostředí. Financování je možné z prostředků 15 Ekomiliard.  

Pro projekty Přístaviště a Lanového centra jsou zvoleny pro výstavbu vesměs 

přírodní dřevěné materiály a jednotlivé provozy budou navrženy tak, aby byla zajištěna 

jejich ekologická nezávadnost. Financování je částečně možné z prostředků 15 Ekomiliard 

a částečně je nutné využít jiné zdroje. 

Projekt Hotel Marina bude je umístěn samostatně v Pařidelském laloku. Bude se 

jednat o rozhlehlý areál tvořený soustavou budov, komunikací, cest, parkovišť sportovišť, 

mol, venkovních zpevněných a nezpevněných ploch a vyžádá si zpracování vlivu stavby na 

životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v 

platném znění.  Jde o finančně nejnáročnější projekt, který bude pravděpodobně 

financován ze soukromých zdrojů s možností čerpání dotačních titulů. 

Projekt Vybavení pláží bude souborem jednotlivých atrakcí pevně i volně 

umístěných a to jak na břehu, tak na vodní hladině. Vliv na životní prostředí by měl být 
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zanedbatelný. Finančně bude projekt zajištěn ze soukromých zdrojů s možností čerpání 

dotačních titulů.  

Projekt Farma je navržen jako soubor dřevostaveb a bude zde kladen velký 

význam na soulad rostlinné a živočišné výroby a ekologie. Veškeré produkty farmy budou 

mít certifikát BIO potravin. Vlastní provoz farmy bez využívání umělých hnojiv bude mít 

kladný vliv na životní prostředí.  Farma bude též prostřednictvím projektů environmentální 

osvěty působit na děti a mládež a na jejich pohled na ekologii. 

Stavby spolu se samotným Jezerem Most, jsou pak jedinečnou ukázkou, jak lze 

devastovanou krajinu proměnit v plně funkční živou krajinu. 
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ZÁVĚR: 

Mostecko a jeho okolí se za posledních třicet let díky provedeným rekultivačním a 

revitalizačním pracím změnilo k nepoznání. Zde je nutné vyzdvihnout mnohaleté úsilí lidí, 

kteří jsou mezinárodně uznávanými odborníky a rekultivacím se věnují mnoho let.  

Výrazným způsobem se díky volnočasově zaměřeným revitalizačním projektům posílil 

rekreační potenciál města a jeho okolí. Z revitalizačních projektů patří k nejznámějším 

Hipodrom, Autodrom, Golfové hřiště, vodní plochy Benedikt a Matylda. Tyto 

revitalizované plochy jsou dnes plně funkčním a hojně navštěvovaným územím pro 

krátkodobou rekreaci. Přes všechny tyto snahy se však zatím nepodařilo v očích veřejnosti 

změnit obraz regionu, který je vnímán jako krajina devastovaná povrchovou těžbou. 

Rekultivace dolu Ležáky a jeho přeměna na Jezero Most má velké předpoklady 

aby změnila obraz regionu, který je postupně rekultivačními a revitalizačními projekty 

měněn na krajinu jezer. V blízkém okolí by měly po ukončení těžby následovat další 

hydrické rekultivace, které k této přeměně výrazně přispějí.  

Projekty, které jsou v prostoru Jezera Most a jeho bezprostředního okolí navrženy 

v rámci programu 15 Ekomiliard nastartují proces, na jehož konci by měla být plně 

revitalizovaná a funkční krajina, která v sobě bude kloubit prvky rekreace, volnočasových 

aktivit a hospodářského využití. 

V první fázi je nutné realizovat především projekty, které do lokality přivedou 

základní infrastrukturu, tj. komunikační propojení a páteřní inženýrské sítě. Tím bude 

položen základní kámen budoucího rozvoje. V případě, že by se tyto projekty nepodařilo 

realizovat, byl by celý plán revitalizace značně ohrožen. U některých projektů by dle mého 

názoru mělo dojít k důkladnému posouzení, zda-li jejich investiční náklady odpovídají 

přínosu projektu pro budoucí rozvoj jezera. Všechny z projektů programu 15 Ekomiliard 

jsou dnes ve fázi zpracovaných zadávacích dokumentací a jejich případná úprava by se 

mohla zdát finančně a technicky náročná, ale vzhledem k celkové výši investičních 

nákladů a dopadu projektů na budoucí vzhled a fungování jezera by jistě stála za úvahu. 

Úpravou dokumentací jednotlivých projektů by mohlo dojít ke vhodnějšímu nasměrování a 

rozložení finančních prostředků tak, aby podpořily co nejefektivněji rozvoj lokality. 

Hrazeny by tak z prostředků 15 Ekomiliard mohly být i další navrhované projekty, jako 

jsou stezky pro cyklisty a bruslaře a projekt instalace mol v prostoru přístaviště. Ostatní 

navrhované projekty a úpravy projektů musí být realizovány z jiných prostředků. Zde se 

nabízí využití zdrojů z dotačních titulů, případně zajištění financování prostřednictvím 

soukromých subjektů, které mají s investicemi obdobného druhu zkušenosti. 

Klíčovým bodem pro vlastní realizaci staveb v prostoru jezera je ukončení 

rekultivačních prací a zrušení dobývacího prostoru, tak aby v lokalitě mohl panovat běžný 

režim pro územní a stavební řízení.  Dále pak zajistit bezplatný převod pozemků, které jsou 

v současné době v majetku státu, do vlastnictví statutárního města Most, nebo jiného 
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subjektu k tomuto účelu zřízeného a statutárním městem Most ovládaného. Bez tohoto 

prvotního kroku jsou veškeré investice značně ohrožené.  

Vzhledem k významu lokality a potřebě jejího dalšího úspěšného rozvoje bych 

navrhoval statutárnímu městu Most vytvořit skupinu odborníků, kteří se budou dalším 

rozvojem lokality jezera zabývat. Skupinu by měli tvořit lidé se zaměřením na cestovní 

ruch a získávání dotací, tak aby byly v první fázi zmapovány potřeby obyvatel, kteří by 

jezero mohli v budoucnu využívat, a ve druhé fázi pak mohly být zajištěny zdroje pro 

financování vlastních projektů. Město by mělo žádat o podporu jak Krajský úřad, tak i 

příslušné složky státu, popřípadě Evropské unie, neboť Jezero Most má potenciál na 

oslovení široké skupiny obyvatel, a to nejenom z Mostu a jeho okolí, ale též všech, kteří do 

Čech míří na dovolenou.  

Věřím, že bakalářská práce pomohla ke zmapování stavu plánovaných investic 

v prostoru Jezera Most a mohla by být podkladem pro plánování dalšího rozvoje lokality. 
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