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Anotace 

Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit předpokládaný rozvoj těžby v okrese 

Most ve vazbě na územní plán města Mostu a přilehlých obcí. První kapitola je věnována 

zejména historii a současnosti výskytu a těžby nerostných surovin nejen na Mostecku, ale  

i v okolních přilehlých menších městech a obcích. Dále se v práci zabývám surovinovou 

politikou a rozvojem urbanistického řešení zájmového území okresu Most,  

a to ve vztahu k sanačním a rekultivačním pracím po předchozí důlní činnosti. V poslední 

kapitole bakalářské práce se nachází předpokládaný rozvoj těžby nerostných surovin  

v Mostě v souladu s územním plánem města Mostu. 

 

Klíčová slova: nerostné suroviny, územní plán, rekultivace, geologie, dobývací prostory 

 

 

 

 

Summary 

The main target of this bachelor thesis is the evaluation of the mining in the 

district of Most in the connection to the local plan of the city of Most and of the adjacent 

villages. The first chapter is devoted to the history and the present of the occurrence and 

the mining of the raw materials in the region of the city of Most and in the adjacent towns 

and villages too. The second topic of this work is the raw materials strategy and the city of 

Most planning in the connection to the reconstruction and restoration works. The last 

chapter of this bachelor thesis summarises the expected development of the Most city 

region raw materials mining in the connection to the local plan of the city of Most. 
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Úvod 

Politika České republiky určuje vliv těžby nerostných surovin z hlediska 

jednotlivých krajů a k tomu vydává Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje. S těmito 

Územními zásadami musí být v souladu Územní plán. Územní plán vymezuje využití 

území pro jednotlivé činnosti. Jednou z těchto činností je i exploatace nerostných surovin  

a s ní spojena ochrana nerostného bohatství. Ochrana nerostného bohatství je zajištěna 

vymezením chráněného ložiskového území, které k tomuto slouží. Tuto ochranu zajišťuje 

stát dle Horního zákona, neboť nerostné bohatství je ve vlastnictví státu.  

V Chráněném ložiskovém území se stanovují dobývací prostory pro těžbu 

výhradních nerostů, což je dle Horního zákona rozhodnutí o využití území a územní 

rozhodnutí se stanovuje pro účel těžby nevyhrazených nerostů. Mostecká pánev čítá  

19 dobývacích prostorů a 4 těžená nevyhrazená ložiska nerostů, avšak v ORP Most čítá  

16 dobývacích prostorů a 4 těžená nevyhrazená ložiska.  

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na historii výskytu nerostných surovin 

v širším a blízkém okolí města Mostu a dále hodnotím geologickou situaci Mostecka. 

Vybrala jsem si a detailně popsala hlavní činné těžební lokality Mostecka ve vazbě na 

územní plán a popsala i hlavní rekultivační a revitalizační aktivity na Mostecku.  

Těžba a výskyt nerudných surovin má své místo v historii, současnosti  

i  budoucnosti  Mostecka. Za zhodnocení určitě v neposlední řadě stojí i zahlazování těžby, 

samotná sanace a rekultivace, které proběhly a probíhají na celém území Mostecka. 

Některé z nich jsou nynější chloubou města Mostu. 
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1. Historie dobývání na Mostecku 

V širší oblasti města Mostu má patrně největší význam oblast Krušných hor 

známá svými rudními minerály a křemennými polodrahokamy [7]. Z řady rudných ložisek 

lze jmenovat lokalitu Cínovec, těženou již od středověku. Odtud pocházejí nejen rudní 

minerály cínu a wolframu, ale také záhnědy, lithné slídy a vláknité formy topazu. Zajímavé 

jsou i krásné ukázky kasiteritu, apatitu, topazu a fluoritu z historického revíru Krupka. 

Křemenné polodrahokamy Krušných hor jsou vázány především na oblast 

Chomutov - Klášterec nad Ohří.  Nedaleko od Chomutova najdeme známou lokalitu 

Blahuňov s krásnými ukázkami achátu zarostlého do fluoritu. Stále větší proslulost 

získávají i acháty blízkého Pavlova. Na hřebeni Krušných hor leží lokalita Horní Halže 

známá snad nejkrásnějšími českými acháty [7]. Význam má i Domašín, který spolu 

s blízkým Ciboušovem proslul jako historická lokalita, jejíž jaspisy a ametysty zdobí 

chrám sv. Víta v Praze i kapli sv. Kříže na Karlštejně.  

Další velmi zajímavou oblastí je České středohoří. Jeho nejznámějším minerálem 

je náš klasický ozdobný kámen - český granát. Nachází se zejména v oblasti Měrunic, 

Třebívlic a Podsedic.  

Tyto lokality přes svůj historický význam nemají přímý vztah k městu Most,        

a proto zde byly jen stručně shrnuty. Bezprostřední vztah k územnímu plánu města Most 

mají povrchový důl Ležáky/Most (dnešní jezero Most), povrchový důl Vršany a menší 

povrchové doly oblasti v dnešní rekreační oblasti Benedikt. 

1.1. Oblast jezera Most 

Dobývání hnědého uhlí v oblasti dnešního jezera Most začalo již koncem 

19. století, kdy zde fungovalo několik menších hlubinných dolů (např. Gral, Kohlenberg). 

V roce 1900 byl v těsné blízkosti tehdejšího města Most založen hlubinný důl Richard. 

V roce 1921 vznikl v oblasti dnešního jezera povrchový důl Princ Eugen a zejména 

povrchový důl Richard, který ve 20. letech minulého století dobýval cca 400 000 tun 

hnědého uhlí ročně a v letech 1939–1944 dokonce až 875 000 tun ročně [9].  V roce 1945 

byl povrchový důl začleněn do národního podniku Severočeské hnědouhelné doly. Tehdy 

získal název Ležáky po obci vypálené během války nacisty.  
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S novým vybavením dosahoval povrchový důl Ležáky ročních těžeb 2,5 – 3,4 mil. 

tun hnědého uhlí. Pro rozvoj těžby, který měl zajistit masivní objemy uhlí pro potřeby 

energetiky a těžkého průmyslu, bylo rozhodnuto otevřít nový povrchový důl – lom Most. 

V první etapě (1969–1980) bylo vyuhleno území, kam byly postupně přeloženy dopravní  

a inženýrské sítě. Ve druhé etapě (do roku 1999) se těžilo uhlí z uvolněného pilíře Most 

a přilehlého území Kopisty. Těžba uhlí v 80. letech minulého století přesáhla 7 mil. tun 

ročně. Zisk kvalitního a mělce uloženého hnědého uhlí bohužel znamenal likvidaci 

historického města Most (již dříve byla zlikvidována řada obcí, např. Pařidla, Konobrž, 

Kopisty). Dobývání hnědého uhlí realizované firmou Doly Ležáky Most na lokalitě 

skončilo v roce 1999 [11]. 

Již v průběhu sanace zbytkové jámy Ležáky/Most se počítalo s vodohospodářskou 

rekultivací, konečné rozhodnutí padlo v roce 1995. V současnosti se blíží k závěru vlastní 

napouštění jezera. Jde zatím o nejrozsáhlejší hydrickou rekultivaci v České republice 

a získané zkušenosti bude možné v budoucnosti využít při budování dalších, podstatně 

rozsáhlejších, jezer ve zbytkových jamách povrchových dolů [11]. Podrobnosti 

o rekultivaci lokality uvádí kapitola 6.  

1.2. Oblast povrchového dolu Vršany 

První doklady o dobývání hnědého uhlí jsou známé již od poloviny 18. stol. Šlo 

o malé první šachtičky se sezonním provozem. V oblasti Hořan a Strupčic provozovali 

Lobkovicové řadu malých dolů – Bernard, František, Anna, Požehnání Ježíšovo, 

Ferdinand, Marie Terezie, Florián, Leopoldina. Počátkem 19. století činila celková těžba 

cca 20 tis. t / rok. Do poloviny 19. století převládala „selská těžba“. Velkým problémem 

dobývání byla spodní voda. Hlavním odběratelem hnědého uhlí byly saské hutě, textilky 

a sklárny. Uhlí se dováželo povozy, cesta do Freibergu trvala cca 1 týden [13]. 

Od konce 60. let 19. století již lze hovořit o „moderních povrchových dolech“. 

V roce 1861 fungovalo v okrese Most 31 dolů, pracovalo zde 132 horníků a produkce 

činila 47 tis. t / rok. Hlavními těžebními metodami bylo chodbicování a pilířování 

s výtěžností cca 30 %. V roce 1860 byl založen hlubinný důl Robert I, zahájení těžby 

v roce 1865. V roce 1879 William Refeen zakládá důl Washington provozovaný do roku 

1947 a následně přetěžený lomem Vrbenský (těžba ukončena 1973). V roce 1919 byl 
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založen lom Robert II, v roce 1946 přejmenovaný na lom Jan Šverma. Roku 1919 byl 

otevřen v Čepirozích důl a lom Čepirohy, od roku 1922 přejmenovaný na Hrabák 

s produkcí  5 – 45 tis t / rok. Do roku 1959 probíhal rozvoj lomů Hrabák I – VII, následně 

byl otevřen lom Slatinice v roce 1963 přejmenovaný na lom Bohumíra Šmerala. Roku 

1974 padlo rozhodnutí FMPE o výstavbě nového lomu Vršany, výstavba byla zahájena 

roku 1976, první uhlí bylo odtěženo roku 1982. Roku 1978 proběhlo rozšíření lomu 

Slatinice do pole Hořany. Těžba lomu Slatinice byla dočasně ukončena, z tohoto prostoru 

se stal výsypný prostor pro lom Vršany [13]. 

Na počátku 90. let 20. století došlo k přiblížení porubních front lomů Jan Šverma 

Vršany, roku 1993 vznikla MUS, roku 1995 došlo k propojení skrývkových řezů obou 

lokalit. K úplnému propojení obou lokalit došlo v roce 2012, v polovině roku 2012 byla 

ukončena těžba uhlí na lomu Jan Šverma. 

1.3. Oblast Vtelenských lomů 

Jižně od města Mostu a na severovýchod od obce Vtelno se rozkládala ložiska 

Vtelenských lomů, která se označovala jako Benedikt a Elisabeth (někdy Eliška). Původně 

jednolitá uhlonosná pánev, která byla snosem nadložních hornin (některé měly mocnost 

až několik set metrů) a rozčleněna do několika řad výběžků a izolovaných ostrůvků dodnes 

dochovanou uhelnou slojí, vznikala rozsáhlou denudací (ta trvala od konce třetihor 

až téměř do dnešní doby) a vyčlenila se do malé separátní pánve [10]. 

V polovině 19. století bylo dolové pole otevřeno selskými dobývkami a v druhé 

polovině 19. století až do roku 1875 zde s největší pravděpodobností probíhala hlubinná 

těžba chodbicováním [10]. 

V 19. století byl založen hlubinný důl v pánvi Elisabeth, která měla elipsovitý tvar 

a důl byl založen v jejím středu, kde se těžila především spodní uhelná lávka, která 

nabývala mocnosti až šest metrů. Na výsypce Benedikt a Elisabeth byly zahájeny 

rekultivace v roce 1961[10]. 
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Následující obrázky č. 1 – 3 dokumentují složitou historii města Most. 

 

Obrázek 1  Centrum města Most po 2. světové válce [Zdroj: Vlastní] 

 

Obrázek 2   Zbytky města Most v době vrcholící těžby hnědého uhlí (1982) [Zdroj: Vlastní] 
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Obrázek 3   Jezero Most v roce 2010  [Zdroj: Vlastní] 

1.4. Geologická stavba v okrese Most 

Z geologického hlediska se na Mostecku stýká oblast Mostecké pánve a Českého 

středohoří. 

Mostecká pánev je pozůstatkem třetihorní sedimentární pánve, jejíž vyplňování 

sedimentárním materiálem spadá převážně do období 26 až 27 miliónů let. V době před 

22 a 17 miliony let se v této pánvi nakupilo až 500 m jílu, písků anorganické hmoty. 

Na většině plochy pánve je vyvinuta hnědouhelná sloj, která se vytvořila z vrstev rašeliny 

ukládaných v třetihorním močále. V místech, kde do močálu ústily řeky napájející tento 

močál vodou, bylo usazování rašeliny potlačováno usazováním jílu a písku. V těchto 

místech je sloj zcela nahrazena říčními nebo deltovitými usazeninami nebo rozštěpena 

na několik lávek. Podle projevu těchto vlivů na profil sloje je Mostecká pánev členěna 

na několik částí. Největším vlivem přínosu písku a jílu byla postižena oblast žatecké delty. 

V ostatních oblastech se vyvinula víceméně souvislá hnědouhelná sloj o mocnosti  

25 – 45 m. Výchoz uhelné sloje nebo jejích ekvivalentů na povrch v současné době 

vymezuje plochu pánve. Rozloha dnešních zbytků Mostecké pánve činí 870 km
2
.  

Nejhlubší část pánve je tzv. centrální oblast mezi městy Litvínov, Osek, Duchcov a obcemi 

Lom a Mariánské Radčice. V současné době je uhelná sloj těžena pěti povrchovými lomy. 
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Jedním z nich je povrchový důl Bílina provozovaný Severočeskými doly a.s., Chomutov 

[2]. 

Mostecká pánev je sedimentárně vyplněna sopečnými horninami, budující podloží 

uhelné sloje, ale rovněž současné České středohoří a Doupovské hory. Zvětraliny 

pocházející z těchto sopečných hornin pozvolna přecházejí do jílů a písků duchcovských 

vrstev, které již představují období počátku sedimentární historie pánve v období 26 až 27 

miliónů let. Pozvolná přeměna říčního systému, který vytvořil duchcovské vrstvy, 

v obrovský rašelinový močál, je v profilu signalizována výskytem tenkých uhelných slojek 

a výše v profilu nalézáme především uhelnou sloj v prostoru žatecké delty rozštěpenou na 

několik lávek. V písčité části žatecké delty je profil sloje zcela nahrazen říčními písčitými 

a jílovitými usazeninami. 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 obsahují pouze uhelnou sloj nebo její 

písčitojílovité ekvivalenty. Výše následující libkovické vrstvy představují jílovité 

usazeniny rozsáhlého jezera a tvoří převážnou část nadložních sedimentů pánve [6]. 

V nejhlubší části jejich mocnost dosahuje 300 m. V centrální části pánve jsou 

ve vrcholu profilu vyvinuty jezerní jíly lomských vrstev s vysoce popelnatou, pouze 

několik metrů mocnou uhelnou slojí na bázi.  

České středohoří se nachází v severních Čechách, jeho území zahrnuje nejen 

vlastní celek Českého středohoří, ale i přilehlé oblasti, které spojuje blízkost 

a z ní pramenící historický vývoj. Hledisko geografické a geomorfologické jej 

charakterizuje jako plochou hornatinu až členitou vrchovinu o rozloze 1265 km
2
 tvořenou 

třetihorními sopečnými a usazenými horninami a druhohorními usazeninami [6]. 

Směrem k severovýchodu, ve Verneřickém středohoří, se stává základním prvkem 

reliéfu výše položená zvlněná plošina na destruovaných lávových příkrovech. Zajímavý je 

výskyt pseudokrasových jevů. Nachází se zde největší jeskyně v neovulkanitech ČR- 

Loupežnická jeskyně u Velkého Března s celkovou délkou kolem 130 m. Nejvyšším 

bodem pohoří je vrchol Milešovky (837 m), nejnižším hladina Labe v Děčíně (122 m), což 

představuje výškový rozdíl 715 m. Z mineralogického hlediska je oblast světově proslulá 

výskytem českého granátu na Třebenicku a Třebívlicku. 
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2. Územní plány a vztah k surovinám 

2.1. Definice územního plánu (ÚP) 

Územní plán je naprosto klíčovým dokumentem pro jakýkoli stavební rozvoj 

lidských sídel a změny v krajině. Řeší základní koncepci rozvoje území obce a ochrany 

jeho hodnot, koncepci plošného a prostorového uspořádání a stanovuje podmínky pro 

využití vymezených ploch a koridorů. Územní plán se vydává formou opatření obecné 

povahy podle správního řádu a je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání 

územních rozhodnutí. Na stavby, které nejsou v souladu s ÚP, nesmí žádný úřad vydat 

územní rozhodnutí. Územní plán respektuje obecné cíle a úkoly územního plánování 

v souladu se zásadami územního rozvoje kraje (ZÚR) a s politikou územního rozvoje 

(PÚR). Úkoly, cíle a záměry stanovené těmito dokumenty jsou v územním plánu dále 

rozvíjeny a zpřesňovány. Územní plán musí být s těmito dokumentacemi v souladu a je 

tedy nezbytné všechny záměry definované v těchto (platných) dokumentacích do územního 

plánu zapracovat. 

Územní plán vymezuje: zastavěné území, plochy a koridory pro veřejně prospěšné 

stavby a veřejně prospěšná opatření, plochy s rozdílným způsobem využití (stabilizované 

plochy, rozvojové plochy, plochy přestavby) a plochy pro územní rezervy a stanovuje 

podmínky pro využití těchto ploch. 

2.2. Územní plán v legislativě 

Problematika ÚP je řešena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, především vyhláškou 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Tyto právní 

předpisy řeší veškeré náležitosti územního plánu od původní myšlenky na jeho pořízení 

do konce jeho platnosti. Pojem ÚP je definován v §43, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 

V činnostech územního plánování se snoubí funkce ochrany a péče stávajících hodnot 

s tvorbou hodnot nových a s rozvojem území. Blíže to specifikují cíle a úkoly územního 

plánování vymezené v § 18 a § 19 stavebního zákona. 

http://www.aurumroom.cz/uzemni-planovani
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2.3. Proces pořizování územního plánu 

Pořizování ÚP je složitý proces, který zpravidla probíhá několik let. 

Pořizovatelem ÚP je úřad územního plánování, který ve spolupráci s určeným zastupitelem 

sestaví návrh zadání. Po jeho projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem 

a sousedními obcemi schvaluje zadání zastupitelstvo obce. Na základě zadání zhotoví 

zpracovatel návrh ÚP, který se projedná nejprve s dotčenými orgány, poté s krajským 

úřadem jako nadřízeným orgánem, a nakonec se předkládá k veřejnému projednání. 

Podané námitky a připomínky pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí 

a návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vypořádání připomínek projedná s dotčenými 

orgány. Pokud je na základě vypořádání návrh potřeba upravit, je nutné upravený návrh 

v rozsahu provedených úprav opět veřejně projednat. Projednaný ÚP vydává formou 

opatření obecné povahy zastupitelstvo obce poté, co rozhodlo o námitkách uplatněných 

k řešení návrhu. Vypořádání připomínek je součástí odůvodnění ÚP. 

Postup při pořizování ÚP upravuje § 43 – 58 stavebního zákona. ÚP se skládá 

ze dvou částí, kterými jsou územní plán neboli výroková část a odůvodnění ÚP. Obě tyto 

části obsahují jak grafickou, tak textovou část. 

Vše z výrokové části je závazné, její textová část má být zpracována formou 

požadavků, podmínek, zásad a pokynů pro rozhodování území. Součást textové části ÚP 

(výrokové části) je např. vymezení zastavěného území, základní koncepce rozvoje území 

obce, urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury, uspořádání krajiny, 

podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití apod. Požadavky na obsah 

a členění textové části ÚP jsou uvedeny v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. O územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti. Grafická část ÚP (výrokové části) obsahuje výkres základního členění 

území, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a dle potřeby 

rovněž výkres pořadí změn v území (etapizace). 

V odůvodnění ÚP nesmějí být žádné podmínky pro rozhodování, ty jsou vždy 

součástí výrokové části. Odůvodnění ÚP popisuje postup při ÚP, komplexní zdůvodnění 

přijatého řešení, vyhodnocuje jeho soulad s nadřazenými dokumentacemi, s cíli a úkoly 

územního plánování, s požadavky stavebního zákona a zvláštních právních předpisů apod. 
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Grafická část odůvodnění obsahuje zejména koordinační výkres, výkres širších vztahů 

a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.   

2.4. Proces změny územního plánu (§31 stavebního zákona) 

Při pořizování změny ÚP se s výjimkou zadání postupuje obdobně, jako při 

pořizování nového ÚP. Dle stavebního zákona mohou nastat tři základní situace: 

 Změna je pořizována na základě zprávy o uplatňování ÚP v uplynulém období. 

Jedná se o standartní způsob pořízení, kdy pořizovatel předloží zastupitelstvu 

obce nejpozději do 4 let od nabytí účinnosti ÚP a poté pravidelně nejméně 

jednou za 4 roky zprávu o uplatňování. Ze zprávy o uplatňování mohou 

vyplynout tři různé závěry – ÚP není potřeba měnit (v tom případě zpráva 

o uplatňování neobsahuje pokyny pro zpracování změny ÚP) nebo ze zprávy 

vyplyne, že je potřeba pořídit změnu ÚP (součástí zprávy o uplatňování jsou 

v tomto případě pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP) a posledním 

případem je skutečnost, kdy ze zprávy o uplatňování vyplyne závěr, že je 

potřeba pořídit nový ÚP. 

 Změna ÚP je pořizována na základě samostatného zadání. K tomu způsobu 

se přistupuje v mezidobí mezi zprávami o uplatňování. 

 Změna je pořizována na základě bezodkladného rozhodnutí zastupitelstva obce. 

Tímto způsobem se postupuje v případě, že dojde ke zrušení ÚP nebo podle něj 

nelze rozhodnout. Zpráva o uplatňování ani samostatné zadání se v tomto 

případě nezpracovává. 

Součástí každé změny ÚP je vždy prověření aktuálnosti vymezení zastavěného 

území a na základě výsledků prověření zpravidla změna jeho vymezení, jelikož zastavěné 

území se vymezuje v ÚP a aktualizuje se jeho změnou. Podkladem pro pořízení první 

změny ÚP je vydaný územní plán, pro druhou a každou další změnu je podkladem právní 

stav po předchozí změně, který je pořizovatel povinen pro obec zajistit a opatřit 

ho záznamem o účinnost. 

Obsahové náležitosti zprávy o uplatňování ÚP a jeho změny stanoví prováděcí 

právní předpis.  
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2.5. Nástroje územního plánování 

Problematika chráněného ložiskového území (dále též „CHLÚ“) a nerostných 

surovin se prolíná všemi stupni územně plánovacích dokumentací, územně plánovacími 

podklady a na centrální úrovni rovněž v politice územního rozvoje. 

Nástroje územního plánování jsou ve stavebním zákoně upraveny v hlavě třetí. 

Jsou to prostředky, které se pořizují, aby pomohly plnit úkoly a umožnily dosahovat cíle 

územního plánování. Nástroje územního plánování jsou podle stavebního zákona 

rozděleny: 

- Územně plánovací podklady (ÚPP) 

- Politika územního rozvoje (PÚR) 

- Územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

- Územní rozhodnutí (ÚP) 

- Územní řízení (ÚŘ) 

- Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území  

- Úprava vztahů k území 

Platný stavební zákon vymezuje výše jmenované nástroje územního plánování 

konkrétně a jednoznačně včetně postupu a způsobu a jejich pořízení, schválení 

a aktualizace, tak aby byla jasně určena zodpovědnost a byly systematicky nastaveny 

podmínky pro soustavnou a ucelenou územně plánovací činnost, viz. příloha č. 1 - Nástroje 

územního plánování dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu. 

2.6. Územně plánovací dokumentace v ORP Most 

Správní území obce s rozšířenou působností Most (dále též „ORP Most”) leží 

v severozápadních Čechách, ve střední části Ústeckého kraje. ORP Most vznikl z jižní 

části okresu Most.  

Převážnou část území ORP Most zaujímá Mostecká kotlina, pouze jihovýchodní 

část náleží do chráněné krajinné oblasti Českého středohoří. ORP Most sousedí s pěti 

správními obvody Ústeckého kraje ORP Litvínov (severozápad), Bílina (východ), Louny 

(jihovýchod), Žatec (jihozápad) a Chomutov (západ).  

Rozloha ORP Most je 23 113 ha (231,13 km
2
), což představuje 4,3 % rozlohy 

kraje. ORP Most je rozlohou třetím nejmenším obvodem v Ústeckém kraji.  
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Správní obvod ORP Most zahrnuje 15 obcí, 39 částí obcí a 49 katastrálních 

území. Z těchto obcí má statut města pouze Most. 

Počet obyvatel ORP Most je 76 314. V počtu obyvatel se ORP Most řadí na páté 

místo v rámci Ústeckého kraje (veškeré údaje o obyvatelstvu dle databází ČSÚ  

k 31. 12. 2011).  

Obcemi v ORP Most jsou:  

 Bečov  části obce Bečov, Milá a Zaječice;  

 Bělušice  části obce Bedřichův Světec, Bělušice a Odolice;  

 Braňany  části obce Braňany a Kaňkov;  

 Havran  části obce Havraň, Moravěves a Saběnice;  

 Korozluky části obce Korozluky a Sedlec;  

 Lišnice  části obce Koporeč, Lišnice a Nemilkov;  

 Lužice  části obce Lužice a Svinčice;  

 Malé Březno části obce Malé Březno a Vysoké Březno;  

 Most části obce Čepirohy, Komořany, Most, Velebudice, Vtelno, 

Rudolice, Starý Most, Souš;  

 Obrnice  části obce České Zlatníky, Chanov a Obrnice;  

 Patokryje;  

 Polerady;  

 Skršín  části obce Dobrčice, Chrámce a Skršín;  

 Volevčice;  

 Želenice  části obce Liběšice a Želenice. 
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Tabulka 1  Základní charakteristika obcí v ORP Most [Zdroj: ČSÚ 2009] 

Základní charakteristiky obcí v ORP Most 

obce  
Počet částí 

obce 
Rozloha v ha 

Počet 

obyvatel 

Bečov 3 2 823  1 603 

Bělušice 3 1 081  214 

Braňany 2 613  1309 

Havraň 3 1 716  626 

Korozluky 2 639  191 

Lišnice 3 853  220 

Lužice 2 880  620 

Malé Březno 2 1 909  238 

Most 8 8 694  67 490 

Obrnice 3 746  2 321 

Obrázek 4  Administrativní členění ORP Most [Zdroj: ÚAP Most] 
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Základní charakteristiky obcí v ORP Most 

obce  
Počet částí 

obce 
Rozloha v ha 

Počet 

obyvatel 

Patokryje 1 263  425 

Polerady 1 708  246 

Skršín 3 698  230 

Volevčice 1 513  95 

Želenice 2 975  486 

ORP Most 39 23 113 76 314 

V obcích s rozšířenou působností Most mají územní plány zpracovány všechny 

obce, kromě obce Volevčice, která má ÚP rozpracovaný. U některých obcí je již ukončena 

druhá změna ÚP.  

V následujících tabulkách č. 2 a č. 3 je přehled dobývacích prostorů a těžená 

ložiska nevyhrazených nerostů v ORP Most. Dále je dobývací prostor zpracován v příloze  

č. 2 a v příloze č. 3 je celkový přehled ložisek nerostných surovin v ORP Most. 

Tabulka 2 Dobývací prostory v ORP Most [Zdroj: ČBÚ] 

Číslo DP Ložisko Název DP Organizace 
Plocha DP 

km
2
 

Využití 

ložiska 

0146 Bentonit Braňany II Keramost, a.s. 0,53628 Těžené 

0147 Bentonit Braňany III Keramost, a.s. 0,17635 Rezervní  

0049 Hnědé uhlí Bílina Severočeské doly, a.s. 27,802512 Těžené 

1053 Fonolit Braňany V 
EUROVIA, 

Kamenolomy 
0,170139 Rezervní 

0082 Hnědé uhlí Ervěnice Severní energetická a.s. 18,5778846 Těžené 

0081 Hnědé uhlí Holešice Vršanská uhelná, a.s. 17,4770834 Těžené 

0074 Hnědé uhlí Komořany u Mostu Severní energetická a.s. 14,3944922 Rezervní 

0067 Hnědé uhlí Kopisty I Severní energetická a.s. 7,9099286 
Ukončená 

likvidace 

0068 Hnědé uhlí Kopisty II Severní energetická a.s. 1,9053821 
Ukončená 

likvidace 
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Číslo DP Ložisko Název DP Organizace 
Plocha DP 

km
2
 

Využití 

ložiska 

0056 

Hnědé uhlí, 

Al-jíly, znělec, 

bentonity 

Most 
Palivový kombinát 

Ústí, s.p. 
14,6309111 Uzavírané 

0073 Hnědé uhlí Slatinice Vršanská uhelná, a.s. 3,7108825 
Zastavená 

těžba 

0077 Hnědé uhlí Souš II Severní energetická a.s. 4,1933452 
Ukončená 

likvidace 

0079 Hnědé uhlí Souš III Severní energetická a.s. 0,8001062 
Ukončená 

likvidace 

0090 Hnědé uhlí Vršany Vršanská uhelná, a.s. 7,4592957 Těžené 

0284 Znělec Želenice Keramost, a.s. 0,22062 Těžené 

0155 

Dinasový 

křemenec a 

bentonit 

Židovice Keramost, a.s. 0,67225 Těžené 

 

Tabulka 3  Těžená ložiska nevyhrazených nerostů v ORP Most   [Zdroj: ČBÚ] 

Číslo DP Název ložiska organizace 
Typ těžené 

suroviny 

Katastrální 

území 
Aktivita ložiska 

5237900 Holešice 
Vršanskáuhelná, 

a.s. 
Štěrkopísky Holešice Těžené 

5265000 
Pařidla Kočičí 

vrch 

Vršanská uhelná, 

a.s. 
Stavební kámen Pařidla 

Těžba dočasně 

neprobíhá nebo je 

zajištěna 

5237400 Polerady BEST, a.s. Štěrkopísky Polerady Těžené 

5230800 Střimice Keramost, a.s. Lomový kámen Střimice 

Těžba dočasně 

neprobíhá nebo je 

zajištěna 
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2.7. Nerostné suroviny obcí dle ÚP 

Jak už bylo řečeno, z nerostných surovin je nejvýznamnější poměrně kvalitní 

hnědouhelná sloj, díky níž Mostecko patří k nejvýznamnějším těžebním regionům 

v Česku. Rozsáhlá těžba hnědého uhlí zcela přeměnila ráz této oblasti. Území několika 

obcí (včetně původního Mostu) bylo postoupeno těžbě. Nyní jsou již zásoby hnědého uhlí 

do značné míry vytěženy, v mnoha dobývacích prostorech je ukončena činnost a probíhá 

rekultivace. Těžba stále probíhá na 6 ložiscích v Malém Březnu (dvě ložiska Vršany, 

ložisko Holešice), Mostě (Ervěnice – Velkolom ČSA, Komořany – Obránců míru) 

a na severu Braňan, kam zasahuje ložisko Bílina - Velkolom M. Gorkij. Na 1 ložisku uhlí 

těžba nebyla doposud zahájena (Bylany - Havraň) a na 10 ložiscích těžba již v minulosti 

probíhala, ale protože nedošlo k úplnému vytěžení, jsou tato ložiska doposud evidována.  

Dalším významným zdrojem jsou i ložiska bentonitu. Ten je v současné době 

těžen v Malých Braňanech (ložisko Černý Vrch, Braňany II.) a Bečově (ložisko Stránce). 

Na ložiscích bentonitu Obrnice – Vtelno a Vtelno – Sedlec u Obrnic těžba doposud 

neprobíhala. 

Mezi další nerostné suroviny na území ORP náleží např. žáruvzdorné jíly (např. 

dvě dosud netěžená ložiskav Malém Březně), čedič (prognózní zdroj ve Volevčicích), 

znělec (současně těžené ložisko v Želenicích, ložisko Braňany – Červený vrch, kde těžba 

probíhala v minulosti)  či písky a štěrky (prognózní zdroj ve Volevčicích a Počeradech 

a Odolicích). 

V ORP Most je vyhlášeno 12 CHLÚ. Především jde o ochranu zásob hnědého 

uhlí (Mostecká pánev) a bentonitu (Braňansko).  

V ORP Most jsou evidována CHLÚ v následujících obcích -  Most (Most), 

Holešice (Malé Březno, Most), Polerady (Polerady, Bečov - Lišnice), Bílina (Most, 

Braňany), Havraň I. (Lišnice, Havraň, Malé Březno), na kterou navazuje CHLÚ Havraň 

(Havraň, Malé Březno) se zásobami hnědého uhlí a keramických jílů. Diskuze 

o rozšiřování těžebních limitů není ukončena a pokračuje v rámci aktualizace Státní 

energetické koncepce a Surovinové politiky ČR. Z toho vyplývá, že u hnědého uhlí 

se jedná o strategickou surovinu, s jejímž využitím se v obecné rovině v budoucnu počítá, 

a proto je třeba ložisková území toho zákonem vyhrazeného nerostu chránit z hlediska 
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podmínek případné budoucí těžby. Dostupnost vyhrazených nerostů v oblasti energetiky 

řeší i Bezpečnostní strategie ČR 2011. 

Zásoby bentonitu jsou chráněny CHLÚ Braňany (Braňany), Černý Vrch 

(Braňany), Střimice (Braňany a Most), Obrnice I. a Obrnice II. (Obrnice, Most, Korozluky) 

a Liběšice (Želenice). 

2.8. Problematika  chráněného ložiskového území a územních plánů 

v obci Most s rozšířenou působností 

2.8.1. Problematika ÚRP Most 

Území ORP Most je podstatně plošně pokryto územími vymezenými hranicemi 

dobývacích prostorů, které jsou ve smyslu § 43 odst. 4 HZ hranicemi chráněných 

ložiskových území a stanovených CHLÚ pro ochranu výhradních ložisek než průměr 

v celé ČR. Ve smyslu HZ je chráněno 22,6 % plochy území ORP Most.  

Nutno připustit, že z hlediska rozvoje obcí je třeba dbát u staveb nesouvisejících 

s dobýváním na legislativní proces dle HZ a v CHLÚ přednostně ve veřejném zájmu 

chránit výhradní ložisko, které je ve vlastnictví státu, a z těchto důvodů by měly být 

požadavky obcí regulovány, neboť ložisko přemístit nejde, ale stavba ano. 

Je nesporné, že horní zákon a zejména celá jeho část čtvrtá, jak ostatně 

z názvu zákona i části čtvrté vyplývá, je zaměřena na ochranu nerostného bohatství, 

a to v tom smyslu, aby dobývání výhradních ložisek nebylo bezdůvodně znemožněno nebo 

ztíženo a ložisko bylo vydobyto hospodárně. Z tohoto důvodu jsou území, v nichž 

se nachází výhradní ložiska, chráněna tak, že je zde stanoveno CHLÚ. CHLÚ se vyhlašuje 

proto, aby v tomto území bez vážných důvodů nebyly zřizovány stavby a zařízení, které 

nesouvisí s dobýváním ložisek a nemohly tak znemožnit nebo ztížit jeho dobývání. I když 

cíle sledované horním zákonem upřednostňují ochranu výhradního ložiska před jeho 

možným znehodnocením, nelze jednoznačně tvrdit, že jde o absolutní zákaz např. stavební 

činnosti v CHLÚ. Existují vyjímky u staveb v CHLÚ, kde je již zástavba z předešlých dob 

po druhé světové válce, i starší, které nelze již v dnešní době odstranit na základě státního 

rozhodnutí jedné strany, ale je nutno se s majiteli nemovitostí dohodnout a vyřešit tím 

střety zájmů dle § 33 HZ. Z dikce § 19 HZ plyne, že za určitých okolností lze umístit 
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stavbu nebo zařízení nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska v CHLÚ za určitých 

stanovených podmínek. 

Je proto závazné u orgánů územního plánování, aby v průběhu projednávání 

a schvalování územních plánů respektovali stanovené dobývací prostory a CHLÚ dle § 15 

HZ a tyto v územně plánovací dokumentaci vyznačili v koordinačních výkresech 

a i v textové části ÚP. V příloze č. 4 jsou vyznačena všechna CHLÚ v ORP Most, která 

jsou nyní platná. 

Obce, které se potýkají s problematikou CHLÚ na svém území a nelze se tak 

dostatečně rozvíjet jsou převážně: Havraň s 86,12 % CHLÚ, Lišnice s 69,95 % CHLÚ, 

Malé Březno s 40,32 % CHLÚ a Braňany s 29,31 % CHLÚ.  

Obec Havraň je jednou s největším pokrytím CHLÚ na jejím území. Existence 

CHLÚ působí značné komplikace i na strategické průmyslové zóně Joseph, která je 

ve vlastnictví statutárního města Mostu a leží 7 km od města. Strategická průmyslová zóna 

Joseph (dále jen SPZ Joseph) začala být investičně připravována na základě Usnesení 

vlády České republiky ze dne 18. 7. 2001 č. 735+P, a to v návaznosti na umístění 

společnosti NemakCzech Republic, s. r. o. Již v této době bylo patrné, že dotčené území 

leží na zemědělské půdě I. třídy ochrany a na chráněném ložiskovém území. Tento fakt byl 

okomentován skutečností, že dotčené území bylo vybráno z více nabídnutých 

a prověřovaných lokalit na území celé České republiky a splňuje nejlépe jak sociálně-

ekonomická kritéria tvořící předmět veřejných zájmů v oblastech restrukturalizace 

průmyslové základny ČR, regionální problematiky zaměstnanosti, racionální vybudování 

dopravní, technické a občanské infrastruktury, tak i požadavky společnosti NemakCzech 

Republic, s.r.o. Od roku 2001 do dnešního dne byli v SPZ Joseph umístěni čtyři investoři, 

kteří vytvořili celkem 800 přímých pracovních míst, a dle kvalifikovaného odhadu 

v souvislosti s jejich činností v SPZ Joseph vzniklo déle 950 nepřímých pracovních míst. 

Umístění dalších investorů v SPZ Joseph bylo ale v roce 2011 značně zkomplikováno 

několikanásobným zvýšením ceny za odnětí půdy ze ZPF, která s přihlédnutím k CHLÚ 

činí zhruba třináctinásobek původní ceny za odnětí půdy před rokem 2011. Původní cena 

za odnětí pozemků před rokem 2011 byla 40 Kč/m2, to znamená, že s cenou pozemku, 

která je v SPZ Joseph stanovena na 340 Kč/m2 byl celkový náklad za pořízení pozemku 

pro investora ve výši 380 Kč/m2. V současné době je cena za odnětí pozemku ze ZPF 
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v kombinaci s CHLÚ ve výši 571,50 Kč/m2 – tj. po připočtení částky 340 Kč/m2 za prodej 

pozemku představuje náklad pro investora celkem 911,50 Kč/m2. Vzhledem k tomu, že 

ve vzdálenosti cca 5 km od SPZ Joseph je umístěna SPZ Triangl, kde nabízené pozemky 

nepodléhající odnětí ze ZPF – tj. za konečnou cenu 400 Kč/m2, byla v tomto směru SPZ 

Joseph značně znevýhodněná. Další významnou komplikací je, že na CHLÚ lze povolovat 

jen dočasné stavby, což pro většinu investorů není akceptovatelné. 

Z tohoto důvodu podalo statutární město Most žádost o odpis zásob uhlí pod SPZ 

Joseph na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je nutné podotknout, že to byl již několikátý 

pokus o odpis zásob uhlí.  Vzhledem k předchozím neúspěšným pokusům, byla zóna 

rozdělena do dvou částí a do návrhu na odpis byly zahrnuty pouze plochy kompletně 

investičně připravené pro umístění investora. V žádosti o odpis bylo vyčísleno, že 

do dnešního dne bylo tedy ze strany statutárního města Mostu v SPZ Joseph investováno 

téměř 470 mil. Kč a ze strany státu zde bylo investováno 234 mil. Kč – tj. celková 

investice 704 mil. Kč. Díky těmto investicím jsou v zóně kompletně připraveny plochy pro 

přímé zahraniční či tuzemské investice. Na tyto plochy by bylo možné umístit 4 – 5 

nových investorů se standardními potřebami a tím vytvořit cca 500 – 600 nových 

pracovních míst, což by pro region s nejvyšší nezaměstnaností v rámci ČR znamenalo 

významný přínos. Vyčíslením investic na zvýšení zaměstnanosti bylo prokázáno, že tento 

veřejný zájem byl dočasně upřednostněn nad veřejným zájmem ochrany nerostného 

bohatství, a proto MPO rozhodlo o odpisu části zásob uhlí v SPZ Joseph. Na základě 

odpisu uhlí byla následně upravena hranice CHLÚ.  

Obec Lišnice je druhou s největším pokrytím CHLÚ na Mostecku. Na tomto 

území se v CHLÚ předpokládá pouze výstavba a změny staveb místního významu 

v zastavěném území (především rodinné domky, drobná výroba a služby). Přitom je nutno 

si uvědomit, že na rozdíl od výroby, kterou je možno považovat za dočasnou zástavbu 

(na období např. jen 15 – 25 let) je nutno obytná území vesnic považovat z důvodu 

zachování kontinuity a kultury za trvalou funkci (na více než 100 let), tzn. že s těžbou 

v obytné zástavbě a okolí by se nemělo uvažovat ani v dohledné budoucnosti. Otázka 

tohoto střetu zájmů mezi CHLÚ a stávajícími sídly svým rozsahem přesahuje řešené území 

a jeho vyřešení je proto především úkolem zásad územního rozvoje. 
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2.8.2. Problematika CHLÚ Ústeckého kraje 

Podle statistik je zřejmé, že je ve smyslu horního zákona chráněno více než 12 % 

plochy území Ústeckého kraje, u některých obcí je to ještě více (až 100 % plochy – obec 

Černice), přitom celostátní průměr nedosahuje ani 2 % plochy území. 

Z těchto statistik je zřejmé, že v součastné době se jedná o řešení blokace rozvoje 

obcí ÚK z důvodu ochrany zásob nerostných surovin. Tato problematika se týká obcí, 

ležících v CHLÚ, DP nebo ležících výhradních nerostů, zejména na úpatí Krušných hor 

a požadavků na odblokování jejich územního rozvoje – obce Černice, Záluží u Litvínova, 

Horní Jiřetín, Dolní Jiřetín, Lom, Hrob, Osek, Louka u Litvínova, Horní Krupka, Háj 

u Duchcova, Duchcov, Jeníkov, Proboštov, Chabařovice, Mariánské Radčice, Bílina, 

Vysoká Pec, Vrskmaň atd. 

V lednu 2013 se uskutečnilo vstupní jednání na krajském úřadu Ústeckého kraje, 

za účasti MŽP a OBÚ s návrhem na zpracování odborné analýzy od České geologické 

služby, týkající se „rebilance“ přetěžených a zbytkových zásob ložisek nerostných surovin 

na území ÚK, jako podkladu pro následné jednání s MŽP, MPO a ČBÚ (pro posouzení 

možnosti odpisu zásob a následné redukce, např. zrušení CHLÚ. 

Následně požádal hejtman ÚK ministerstvo životního prostředí o zpracování 

rebilance výhradních ložisek nerostných surovin na území ÚK a přehodnocení rozsahu 

CHLÚ. Výsledkem bylo, že „rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR, I. a II. 

etapa“ byla provedena nedlouho před rokem 2000 a že reálně nelze předpokládat, že by 

dalším přehodnocováním bylo možné nějak zmenšit rozlohu CHLÚ u nedobývaných 

ložisek, přitom v procesu územního plánování musí být respektována veškerá výhradní 

ložiska. Jako schůdnější řešení než rebilanci návrh odpis zásob vynětím z evidence. Potom 

je možné CHLÚ zrušit postupem podle HZ.  

Poslední jednání bylo uskutečněno na podzim 2013 na MPO, za účasti MŽP, 

ČBÚ, OBÚ a pracovní skupiny ÚK, kde zazněl jednoznačný závěr – HZ neumožňuje 

dotčeným orgánům vydat kladné stanovisko, neboť by nesplnil svoji zákonnou povinnost, 

tj. chránit vyhrazené nerosty před ztížením nebo znemožněním jejich dobývání. Za jedinou 

možnou cestu považují řešit věc smírčím řízením mezi pořizovatelem ÚPD a DO podle 

§ 136 odst. 6 správního řádu.   



Miroslava Horáková: Výskyt nerostných surovin a rozvoj těžby v okrese Most s vazbou na ÚP 

2015  21 

Obce, kterých se tato problematika týká se s tímto verdiktem nechtějí smířit, neboť 

je zde nepovolen rozvoj jejich obcí. Proto v letošním roce Krajský úřad ÚK vyhlásil 

výběrové řízení na zpracování posudku „využitelnost ložisek a jejich ekonomická 

výtěžnost“ v inkriminovaných obcích, na jehož základě bude opět vyvolané jednání. 

V současnosti je celá problematika CHLÚ v Ústeckém kraji otevřená. 
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3. Předpokládaný rozvoj těžby v hodnocených lokalitách 

3.1. Povrchový důl Vršany  

Zatímco na lomu Jan Šverma dochází k postupnému ukončování těžební činnosti, 

na lokalitě Vršany je tomu právě naopak, co se týče vyhlídek na těžbu v budoucnosti. Lom 

Vršany disponuje nyní, v souladu s dnešními možnostmi a postupy těžebních limitů, těmi 

největšími zásobami a též nejdelší životností lomu v České republice. Možnost těžby je zde 

rozsáhlá. Předpoklad je, že by mohla probíhat až do roku 2052 a to při nezměněném 

obsahu a kvality těžby. K dispozici je těžařům téměř na 300 milionů tun hnědého uhlí, 

které bude sloužit k dlouhodobému zásobování jakožto energetická suroviny pro elektrárny 

v okolí. Z lomu Vršany je pro trh k dispozici pouze jeden druh hnědého uhlí a to je tzv. 

průmyslová směs, která je určena právě pro elektrárny.  

Během těžby bude průběžně probíhat rekultivace předávaných ploch na vnitřní 

výsypce povrchového dolu Vršany.  

3.2. Těžební lokalita bentonitu Černý vrch 

Těžba v lomu Černý vrch probíhá dnes v hranicích dobývacího prostoru 

dle těžební studie pro období 2005–2017. V tomto časovém horizontu těžba postupuje 

severním směrem až do dosažení severní hranice zjištěných bloků zásob. Vnitřní výsypka 

bude nejprve sledovat postup porubní fronty od východu k západu.  

Další možnosti těžby jsou na rozdíl od povrchového dolu Vršany značně 

omezené. Zásoby nejkvalitnějšího „modrého“ bentonitu budou vytěženy do roku 2016, 

zásoby méně kvalitního slévárenského bentonitu pravděpodobně do 5 let.  

Navržená koncepce budoucí rekultivace lokality vychází z předpokládaného stavu 

území po ukončení těžební činnosti a v co největší míře se přizpůsobuje stavu před 

zahájením těžby, kdy se v tomto území nacházely převážně zemědělsky obhospodařované 

plochy a trvalé travní porosty členěné skupinami dřevin.  Současně respektuje podmínky 

ochrany přírody a krajiny uvedené v generelu místního ÚSES a rekultivační aktivity 

ostatních uživatelů. S ohledem na dlouhé časové intervaly mezi ukončením těžební 

činnosti na jednotlivých dílčích plochách je doporučeno členění rekultivačních prací 

do 3 etap. 
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3.3. Těžební lokalita fonolitu Želenický vrch 

Fonolit Želenického vrchu představuje vysoce kvalitní surovinu s možností 

pestrého využití v průmyslu. Přesto však těžba naráží na ekonomické a ekologické 

problémy. Budoucnost těžby znělce představuje ekonomičtější provoz, který by nadále 

neničil chráněnou krajinnou oblast a nepřetvářel ji, což by mohla vyřešit nově vytipovaná 

náhradní lokalita Červený vrch u Braňan, která leží v již zdevastované krajině po těžbě 

hnědého uhlí. Jedná se o nejnadějnější lokalitu pro těžbu a využití, jelikož kvalitou 

surovina přibližně odpovídá Želenickému znělci. 

Je zde nutno apelovat na ochranu suroviny pro náročnější využití před pouhou 

výrobou drceného kameniva. V budoucnu by mohlo například přicházet v úvahu 

nejefektivnější využití v nanotechnologii v podobě nanomateriálu.  Jedná se o výrobu 

kamenné vaty neboli čedičových a minerálních izolačních vláken, kdy se surovina roztaví 

do podoby lávy, která se při cestě do usazovací komory přemění na kapky, které 

se natahují a vznikají tím jemná vlákna, které se dále upravují do finální podoby. Kamenná 

vlna má vynikající tepelněizolační vlastnosti, dokonale tlumí hluk, je žáruvzdorná, 

a protože je to přírodní materiál, je šetrný k přírodě. 

3.4. Hlavní aktivní těžební lokality Mostecka 

3.4.1. Povrchový důl Vršany 

A) Geologická situace lokality  

Nejstarší podloží Mostecké pánve tvoří v oblasti povrchového dolu Vršany 

krystalinikum a svrchní křída, které jsou doloženy některými průzkumnými vrty [3]. 

Bazální vrstvy - byly zastiženy v prostoru tzv. hořanského energetického 

koridoru, ale i ve střední části zájmového území. Bazální vrstvy jsou uloženy 

na dekalcifikovaných svrchnokřídových slínovcích a překryty podpánevním vulkanickým 

komplexem. Mocnost vrstev zde dosahuje několika metrů. 

Podpánevní vulkanický komplex – tvoří severovýchodně od našeho zájmového 

území je výrazný fonolitový výlev Ryzelského vrchu. Znělec je zde silně zjílovělý 

a barevně alternovaný do světle šedých, červených a zelených odstínů. V severovýchodní 

části zájmového území bylo ověřeno bazaltové těleso [8]. To je budované polohami 
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bělošedavým silně zjílovatělým i nezjílovatělým čedičem. Obsahuje zeleně černé augity, 

bronzové biotity a jemné olivíny. 

Podložní vrstvy – po ukončení hlavní etapy vulkanické činnosti v pánvi vznikl 

výrazně morfologicky členitý terén. Zformovaly se zvodnělé plochy, které vzájemně 

minimálně komunikovaly. Do těchto ploch se ukládaly splachy z elevací krystalinika, 

křídy i neovulkanitů. Různorodost matečních hornin sedimentů nadložních vrstev měla za 

následek jejich značnou pestrost a to jak barevnou, tak i litologickou. Podložní vrstvy jsou 

reprezentovány jílovci a prachovitými jílovci převážně šedých, modrošedých 

a zelenošedých barev, které často obsahují sideritické agregáty. 

Spodní písčito – jílovité vrstvy – v období sedimentace písčito – jílovitých vrstev 

začal přínos materiálu o velikosti 0,05 až 2 mm a pod 0,01 mm ze vzdálenějších snosových 

oblastí. Vznikala nová říční síť v Českém masívu a jeden z hlavních toků směřoval od jihu 

až jihozápadu do oblasti dnešní mostecké pánve (Žatecko), procházel napříč pánevním 

prostorem ve směru k Jirkovu, kde pokračoval dále přes území dnešních Krušných hor 

až k severu.  

Hlavní uhelná sloj – v období usazování souvrství hnědouhelných slojí 

v mostecké pánvi se nacházelo vybrané území na rozhraní dvou odlišných oblastí, 

uhlotvorných bažin a močálů a oblasti jezerně – deltovité. Hranice mezi těmito oblastmi 

probíhá v severní části tohoto území a to západním až východním směrem. 

V severovýchodní části se hranice obloukovitě stáčí k jihovýchodu [5]. 

V severní a severovýchodní části probíhalo uhelnění a prouhelňování v klidném 

prostředí, které není mořského původu. Výsledkem příhodných poměrů je vznik 

a utochtonní, kvalitní jednotné sloje. V uhelné sloji se vyskytují i polohy jílovce 

uhelnatého až jílovce s uhelnou příměsí. Vlastní kontakt jednotné uhelné sloje s podložím 

a s nadložím je pozvolný a tvoří jej jílovec s uhelnou příměsí až jílovec s prouhelněnými 

rostlinnými zbytky. V oblasti uhlotvorných bažin a močálů byly velmi příznivé podmínky 

pro vznik uhelné sloje v jednotném vývoji o mocnostech až 35 metrů. 

Převážná většina zvoleného území náleží do oblasti jezerně – deltovitého vývoje 

uhelné sloje. Žatecká delta zasahovala do území od jihozápadu. Rušivé faktory 

„uhlotvorby“ působící v deltě způsobily rozštěpení jednotné uhelné sloje do tří až pěti 

uhelných slojí [1].  
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Slojové uhelné vrstvy můžeme dělit na: 

 svrchní (první) uhelná sloj 

 svrchní meziloží 

 střední (druhá) uhelná sloj 

 střední meziloží 

 spodní (třetí) uhelná sloj 

 spodní meziloží 

 nejspodnější (čtvrtá) uhelná sloj 

 

Svrchní písčito – jílovité vrstvy – jsou nejmladší dochované vrstvy třetihor v této 

oblasti a představují svrchní vrstvy, které zpravidla ukazují ostré ukončení uhelné 

sedimentace, avšak při bázi polohy jsou lokálně vyvinuty polohy uhelných jílovců 

až několik decimetrů mocné. 

V zájmové oblasti jsou svrchní písčito – jílovité vrstvy do značné míry nebo zcela 

denudovány. V jihovýchodní, v severovýchodní a v izolované oblasti v západní části 

je rozšíření těchto vrstev vymezeno denudačních výchozem svrchní uhelné sloje, 

respektive výchozem jednotné uhelné sloje [5]. 

V tomto území dosahují svrchní písčito – jílovité vrstvy mocnosti od 0 do 60 

metrů. 

Při kontaktu první uhelné sloje se svrchními vrstvami byla ojediněle zjištěna také 

několik centimetrů mocná poloha středně zrnitých písků. 

Litologicky jsou tyto vrstvy reprezentovány monotónními šedými až hnědošedými 

jílovci a to většinou slabě prachovitými, charakterizující jezerní sedimentaci. V centrální 

části se nachází v polohách jílovců vrstvy o mocnosti menší než 1 cm světle šedých 

jemnozrnných písků i nepravidelné centimetry mocné polohy jemně až středně zrnitých 

písků s proměnlivým podílem jílovité složky a slíd. Což jsou typické polohy pro jezerně – 

deltovou facii [5]. 



Miroslava Horáková: Výskyt nerostných surovin a rozvoj těžby v okrese Most s vazbou na ÚP 

2015  26 

V nadložních jílech a jílovcích se vyskytují místy hojnější polohy zpevněné 

karbonátem (siderit, ankerit) až do 0,2 metru, ojediněle i do půl metru mocnosti. 

Ve svrchní části, v blízkosti povrchu, bývají svrchní vrstvy oxidovány 

a degradovány na hnědé až okrové jíly (zbarvené vlivem hydroxidu železa) s měkkou 

až polotuhou konzistencí, plastické a také rozbřídavé. Přechod jílů do hlouběji ležících 

pevnějších jílovců je plynulý. Mocnost tohoto horizontu dosahuje v místech od 15 do 20 

metrů.  

Kvartér – kvartérní sedimenty jsou v jižní a západní části zájmového území před 

postupující lomovou těžbou, lomů Vršany a Jan Šverma skrývány. Ve východní části byly 

kvartérní sedimenty částečně odtěženy již lomem Slatinice, avšak v současné době jsou 

překryty dočasnou vnitřní výsypkou. V centrální a severní části zájmového území jsou 

kvartérní sedimenty zachovány a dosahují až k osmi metrům mocnosti. 

Kvartérní sedimenty jsou reprezentovány sprašovými hlínami s proměnlivým 

podílem písčité a jílovité složky. V okolí obce Strupčice a Holešice ve spodních částech 

profilu kvartérního horizontu se objevují karbonátové konkrece, jejichž podíl směrem 

k bázi narůstá, až lokálně sprašové hlíny přechází přímo ve spraše. V okolí lomu Jan 

Šverma (na západě území) dosahují spraše nejvyšší mocnosti a to místy až sedm metrů. 

Jsou zde zastoupeny spraše a sprašové hlíny žlutohnědé barvy s vápnitými karbonátovými 

konkrecemi. 

Ve východní části centrální oblasti se na bázi kvartérního pokryvu vyskytují hlíny 

s příměsí písčitého a štěrkovitého materiálu, které přecházejí směrem k severu 

do štěrkopísků. Nejsvrchnější vrstvou je kulturní ornice, půdního typy – černozem, 

o mocnosti 0,2 – 0,6 metru. Antropogenní uloženiny pokrývají severní a zejména východní 

část zájmové oblasti (náspy komunikací, výsypky). 

Tektonika – v zájmové oblasti se nachází dva systémy tektonických linií. Jde 

o linie ve směru západ – severozápad a východ – jihovýchod a příčné mladší linie směru 

severovýchod až jihozápad. 
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B) Dobývání hnědého uhlí  

Hnědé uhlí je hlavní surovinou lokality. Z hlediska dobývání má největší význam 

druhá (hlavní) sloj, důležité však bylo i dobývání vysoce kvalitního uhlí první (svrchní) 

sloje.  

Těžby uhlí od roku 2000 udává následující tabulka č. 4 (údaje poskytnuty  

Ing. P. Šulckem, geologem VÚ a.s.).  

Tabulka 4 Přehled těžeb uhlí a skrývky na lomu Vršany 

ROK Těžba uhlí ( t ) Skrývka ( m
3 

) 

2000 7 210 000 17 870 000 

2001 7 182 000 7 280 000 

2002 6 790 000 9 943 000 

2003 8 260 000 9 530 000 

2004 8 168 000 10 189 000 

2005 8 110 000 9 651 000 

2006 7 944 000 9 909 000 

2007 7 795 000 12 140 000 

2008 7 851 000 17 915 000 

2009 7 824 000 17 014 000 

2010 8 079 000 16 574 000 

2011 8 558 000 8 268 000 

2012 8 467 000 8 889 000 

2013 6 849 000 10 983 000 

∑ 214 411 000 465 533 355
 

C) Dobývání doprovodných surovin  

Hlavními doprovodnými surovinami oblasti Vršan jsou keramické jíly a písky. 

V roce 1989–1991 bylo v těsném předpolí dolu Vršany v rámci ložiskového průzkumu 

realizováno vyhodnocení keramických surovin [4]. 

Průzkumné práce byly soustředěny na testování meziložních vrstev mezi třetí 

a čtvrtou uhelnou slojí, zejména ve východní části lomu Vršany. Úložní poměry, 

petrografické složení i mocnost meziloží, která se pohybuje mezi 2 – 10 metry, jsou zde 

proměnlivé, zejména ve východo - západním až severovýchodně - jihozápadním směru [4]. 
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Výskyt písků na dolu Jan Šverma a Vršany jsou dány jejich polohou na okraji 

žatecké delty. Největšího rozšíření dosahují ve svrchních a spodních mezilodních písčito – 

jílovitých vrstvách. Písky se ve svrchních meziložních vrstvách vyskytují v pruzích o délce 

jeden až dva kilometry, kde tvoří prostorově nepravidelné čočky a polohy o proměnlivé 

mocnosti. 

Vzorky písků v této lokalitě byly odebírány přímo z řezů a také z průzkumných 

vrtů za účelem posouzení možnosti využitelnosti těchto písků v keramické výrobě,  

popř. ve stavebnictví [4]. 

Na základě laboratorního testování můžeme písky v této lokalitě zařadit mezi 

jemnozrnné až střednězrnné, s převahou frakcí 0,1 – 0,25 a 0,25 – 0,5 milimetru. Dle 

platných norem jsou tyto písky vhodné bez jakýchkoli dalších úprav využít jako doplňky 

směsí pro stavební betonové díly a doplňkové frakce betonářských směsí, omítky, malty 

a stavební zásypy [4].  

Obrázek č. 5 ukazuje celkový pohled na povrchový důl Vršany s vyznačenými 

dobývacími prostory a výmolem uhelné sloje. Na obrázku č. 6 jsou vidět skrývkové 

a smíšené řezy lokality (v popředí vrtná souprava).  

 

Obrázek 5  Situace povrchového dolu Vršany  [zdroj: VÚHU] 
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Obrázek 6   Skrývkové a smíšené řezy povrchového dolu Vršany  [Zdroj: VÚHU] 
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3.5. Těžebna bentonitu Černý vrch 

Ložisko bentonitů se nachází v lokalitě Černý vrch, které je situováno v okrese 

Most na rozhraní katastrálních území Střimice, Braňany a Želenice. Terén ložiska tvoří 

plošina, jejíž východní část se mírně svažuje. V severní části ložiska byla v předešlých 

letech založena výsypka, která je v současné době již zrekultivována [12]. 

3.5.1. Geologická situace lokality 

Rozsah ložiska bentonitu je dán výskytem pyroklastických hornin třetihorního 

vulkanického komplexu. V jeho podloží se vyskytují jílovitopísčité sedimenty křídového 

stáří, v nadloží pak kvartérní spraše, hlíny a terasové štěrky řeky Bíliny. Pod nadložím, 

jehož celková mocnost jen zřídka přesahuje 2 m, se vyskytují prvé polohy bentonitu. Jedná 

se zpravidla o bentonity rezavých, hnědých, zelených barev a směsných odstínů, které jsou 

vhodné pro výrobu slévárenských a stavebních bentonitů.  

Pod tímto horizontem se nachází první čedičová poloha tvořená místy pevným, 

slabě navětralým olivinickým čedičem černé, šedočerné a nazelenalé barvy. Ten však bývá 

často rozpukán, přičemž pukliny mají povlaky limonitu, případně bílého kalcitu. Čedič je 

přerušován vložkami navětralých tufů. Mocnost této čedičové polohy je až 11,4 m.  

Druhá poloha bentonitu dosahuje mocností kolem 10 m. Obsahuje surovinu 

převážně modré barvy, vhodné pro výrobu steliv, také se však vyskytují bentonity hnědé, 

zelené, rezavé a směsného zbarvení [12]. 

Hydrogeologické poměry na ložisku je možné označit za poměrně velmi 

jednoduché. V území stávajícího lomu se nevyskytují žádné přítoky podzemních vod, které 

by mohly ovlivnit těžbu. V úvahu pouze připadá svrchní voda ve formě průsaků 

z dešťových srážek. V současné době se částečně projevuje vliv okolní výsypky, kde 

pravděpodobně z důvodu vnitřních tlaků v tělese výsypky dochází k tomu, že 

v severovýchodní části ložiska se objevují samostatné prameny. Průsaky se objevují na 

rozhraní nadloží a surovin, zejména v prostoru s výskytem čediče. Jejich vydatnost není 

nikterak významná.  

Těžba v lomu Černý vrch probíhá z jihovýchodní části stávajícího dobývacího 

prostoru, generelní postup směřuje od východu k západu. Při tomto je postupně vytvářen 

závěrný svah v západní části stávajícího DP následně také rozšířeného. Skrývkové zeminy 
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a horniny mají mocnost pohybující se od 1,5 m do 10,0 m a tvoří je kromě čediče také 

jílovité materiály, místy se vyskytující písky a pískovce. Mocnost suroviny (bentonitů) 

dosahuje místy až 15 m. Postup těžby v hranicích nového dobývacího prostoru je stanoven 

v těžební studii pro období 2005–2017. V tomto časovém horizontu bude těžba postupovat 

severním směrem až do dosažení severní hranice zjištěných bloků zásob. Vnitřní výsypka 

bude nejprve sledovat postup porubní fronty od východu k západu [12]. 

Po dosažení západní hranice těžby se postup sypání přesune severním směrem. 

V průběhu zakládání bude zajištěno, aby povrch výsypky kopíroval původní terén, což 

umožní její bezproblémové začlenění do okolního území. Vrchní vrstva bude tvořena 

zeminami vhodnými pro následnou rekultivaci.  Tímto postupem vznikne v severní části 

nového části dobývacího prostoru zbytková jáma, podle výpočtů v těžební studii bude mít 

objem1 483 775 m
3
. Její báze bude mít výměru 3,8 ha na kótě 282 - 284 m n. m.  V další 

etapě bude činnost v prostoru zbytkové jámy souviset s těžbou na lokalitě Střimice.  

V souladu s podmínkami územního rozhodnutí a těžebními záměry investora zde 

budou skrývkové materiály a výkliz v prostoru Střimic ukládány do doby, než dojde 

k úplnému zasypání zbytkové jámy a k plynulému napojení na sousední plochy.   

Tyto hmoty jsou na ložisku Střimice k dispozici, celková skrývka byla stanovena 

na 2 066 500 m
3
, objem výklizu byl vyčíslen na 75 000 m

3
 (všechny údaje v rostlém 

stavu). 

3.5.2. Charakteristika dobývané suroviny 

Nerostem v DP je ložisko bentonitu. Ložiska bentonitu jsou ve státní bilanci zásob 

rozděleny do dvou skupin. V prvé jsou bentonity slévárenské. Ve druhé jsou bentonity 

ostatní. Za ostatní bentonity jsou považovány bentonity používané např. ve stavebnictví, 

zemědělství atd. Hodnocení ostatních bentonitů je jednoduché s velmi mírnými 

podmínkami využitelnosti, které odpovídají prakticky pro všechny bentonity, které nelze 

využívat pro slévárenství [12]. 

Pro hodnocení bentonitů v DP bylo provedeno rozdělení do tří základních 

skupin[12]. 
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Jedná se o:  

– bentonit pro výrobu steliv (značky M1, M2 a M3),  

– bentonit slévárenský (značky S 50 a S 65), 

– bentonit pro stavebnictví (značky GAE, GA).   

V rámci výzkumných prací realizovaných v roce 2009 byla posouzena možnost 

využití bentonitů lokality pro rekultivační účely. Pro laboratorní analýzy byly odebrány 

4 vzorky bentonitu. Nejkvalitnější modrozelený bentonit, bentonit červený, žlutý a směsný 

vzorek. 

Laboratorní analýzy prokázaly vhodnost všech vzorků pro rekultivační využití. 

Celkově lze konstatovat, že bentonit lokality Černý vrch je nejkvalitnějším sorbentem 

severočeské pánve. U některých vzorků byly zjištěny mírně zvýšené obsahy některých 

rizikových stopových prvků (Cr, Ni) [12]. Situaci těžební lokality ukazuje obrázek č. 7. 

 

Obrázek 7  Situace těžební lokality bentonitu Černý vrch v roce 2014  [Zdroj: Vlastní] 
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3.6. Fonolitový lom Želenice 

Želenický vrch s kótou 455 m tvoří skalnatý, zčásti zalesněný homolovitý kopec 

jižně od údolí Bíliny, 1,5 km jihovýchodně od Želenic, nad státní silnicí Teplice – Most. 

Těleso fonolitu má elipsovitý tvar protažený ve směru jihozápad – severovýchod s rozměry 

650×450 m. Převýšení nad základnou činí až 185 m, z toho většinu odkrývá vysoká 

lomová stěna na severním svahu kopce. Těžený lom je se silnicí spojen vozovou cestou 

a provozovnou Keramost a.s. pod silnicí pásovou dopravou [15]. 

Lokalita Želenický vrch mezi Mostem a Bílinou je jediné těžené ložisko u nás. 

Fonolit těží, zpracovává a obchoduje s ním firma Keramost a.s. Ačkoliv těžba fonolitu 

narušuje krajinný ráz, jedná se o těžbu splňující přísná kritéria životního prostředí a jde 

o bezodpadovou těžbu. Veškerý vytěžený materiál je beze zbytku využit. 

3.6.1. Geologická situace lokality 

Z fonolitu Želenického vrchu existuje nejvíce chemických analýz z našich 

fonolitů. Existují i dlouhodobé rozbory suroviny z těžby, získané ze stovek vzorků ze 

skláren. Výsledky ukazují velkou stálost ve skladbě a minimální variabilitu v kvalitě 

suroviny. 

Pro horninu je typický vysoký obsah alkálií, Al2O3 a ze stopových prvků Zr, 

a naopak nízký obsah Fe2O3 a CaO, a ze stopových prvků Ba a Sr. Složení je možno 

považovat za standard, podle kterého posuzujeme ostatní lokality [15]. 

3.6.2. Charakteristika dobývané suroviny 

Fonolit z lokality Želenice tvoří nejlépe známou a zatím nejkvalitnější fonolitovou 

surovinu u nás s nejvyšším obsahem alkálií a nejnižším obsahem Fe2O3 a se stálým 

složením v rámci tělesa. Jde o výlevnou alkalickou horninu zelenošedé, tmavě šedozelené 

a světle hnědé barvy s mastným leskem.  Má kompaktní, pórovitou a mikrolitickou texturu 

a porfyrickou strukturu s afanitickou základní hmotou. Jedná se o horninu blízkou trachytu, 

od něhož se liší především obsahem nefelínu. Obsahuje vysoké množství alkálií 10-15 %. 

Obsahuje vyrostlice sanidínu, nefelínu, egirínu a alkalického amfibolu, uzavřené 

v základní hmotě podobného složení, v níž se mohou objevovat i další foidy [14]. 
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Zásob je zde ještě dostatek na dlouhou dobu, je však potřeba počítat s možností 

jen částečného vytěžení, vzhledem k nevhodným podmínkám současného lomu. 

V budoucnu bude třeba založit lom nový. Také se uvažovalo o variantě odebírání kamene 

z vrcholových partií, ale tento způsob těžby by byl příčinou postupného zničení okolního 

lesa, na což je třeba brát zřetel především proto, že sousední vrch Zlatník je státní přírodní 

rezervací a s Želenickým vrchem tvoří přirozený celek, a tím by byl značně narušen. 

Po mnohých výzkumech bylo prokázáno, že Červený vrch u Braňan je kvalitativně 

rovnocenný se Želenickým vrchem a v případě potřeby by mohlo být toto ložisko otevřeno. 

Fonolit lze obecně využít pro sklářský průmysl, keramiku, ve stavebnictví, pro 

výrobu Al2O3, ve stavebnictví, jako dekorační kámen a pro výrobu Cemolitu (plnivový 

kámen do cementové směsi). 

Želenická surovina je vzhledem k vysoké kvalitě využívána prakticky 

výhradněpro sklářský a keramický průmysl, malá část méně kvalitní suroviny pak jako 

kamenivo. Celkovou situaci lokality ukazuje následující obrázek č. 8.  

 

Obrázek 8   Celkový pohled na lokalitu Želenický vrch  [Zdroj: Vlastní] 
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3.7. Zahlazování následků hornické činnosti na Mostecku 

Mostecko je dnes krajinou, která byla po staletí využívána k těžbě hnědého uhlí 

a která dnes prožívá rozsáhlou obnovu a navracení do nového konečného stavu.  Zapojení 

krajiny, která byla dotčena těžbou znovu do území a využití k novému poslání, je 

významným úkolem územního plánování. V období, kdy je území intenzivně využíváno 

k hornické činnosti, jsou plochy jednotlivých pozemků řešeny v dikci horního zákona 

a prioritou je efektivní vydobytí nerostu. Tento fakt územní plánování respektuje 

a v zásadě přebírá návrh na konečné řešení zahlazení následků báňské činnost, který je 

součástí řešení POPD  při povolování hornické činnosti. Řešení sanací a rekultivací těžbou 

dotčeného území je zpracováno ve vazbě na báňsko-technologické podmínky příslušného 

lomu a akceptuje požadavky vzniklé z projednávání plánovací dokumentace pro těžbu, kdy 

obce a města, jako účastníci řízení, uplatňují své nároky i z pohledu budoucího využití 

území zejména ve vazbě výhledové období jejich územních plánů. Vzájemná koordinace 

a znalost problematiky těžby, včetně sanací a rekultivací a územního plánování musí po 

ukončení sanací a rekultivací vytvářet podmínky pro další sociálně ekonomické 

i ekologické využití území v dlouhodobém výhledu. Uplatňování tohoto přístupu tak vede 

k tomu, že může být plánovitě naplňována jak potřeba využívání nerostů, tak nové využití 

území po těžbě v rámci územního plánování s cílem efektivního rozvoje regionu. 

Bez respektování a znalosti uvedeného budou lidé vnímat naši krajinu jako 

měsíční či mrtvou, jak je na Mostecko mnohdy ještě pohlíženo. Postupným uvolňováním 

pozemků z potřeb provozu těžebních lokalit a po provedených sanacích a rekultivacích 

vzniká nová – technicky vytvořená krajina. Vznikají zcela nové krajinné prvky, rozsáhlé 

deprese, jezera, novotvary převýšených výsypek, které v kontaktu s městy a obcemi 

předznamenávají nové využití této krajiny, které je zpravidla zcela odlišné od využití 

území před zahájením těžby. Rekultivace jsou chápány společností jako tvorba nové 

krajiny se všemi nově vznikajícími ekologickými funkcemi a naplňují jako závěrečná etapa 

báňské činnost ustanovení zákona č. 44/88Sb., O ochraně a využití nerostného bohatství. 

Tato tématika svým celkovým objemem přesahuje rozsah této práce. Proto byly 

vybrány tři nejvýznamnější akce charakterizující rekultivaci a revitalizaci na Mostecku.  
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3.7.1. Rekultivace a revitalizace oblasti jezera Most 

Již v průběhu sanace zbytkové jámy Ležáky/Most se počítalo s vodohospodářskou 

rekultivací, konečné rozhodnutí padlo v roce 1995. V současnosti se blíží k závěru vlastní 

napouštění jezera. Jde zatím o nejrozsáhlejší hydrickou rekultivaci v České republice 

a získané zkušenosti bude možné v budoucnosti využít při budování dalších, podstatně 

rozsáhlejších, jezer ve zbytkových jamách povrchových dolů.   

Sanační práce byly zahájeny již po rozhodnutí o útlumu těžby hnědého uhlí v roce 

1995 a urychleny po ukončení těžby v roce 1999. Šlo zejména o úpravu svahů budoucího 

jezera a zajištění těsnění dna s překrytím zbytků uhelné sloje. Postupně zde byly 

rozprostřeny a uhutněny tři vrstvy jílů o mocnosti 280 mm, 280 mm a 560 mm 

(po zhutnění 200 mm, 200 mm a 400 mm). Celková mocnost těsnění tedy činí 800 mm. 

Roku 2008 skončily úpravy břehů, jejich zpevnění i stavba 4 m široké obvodové 

komunikace[11]. 

Na stavební a sanační práce navázala rekultivace břehů 11. Tyto plochy navazují 

na mostecko – litvínovskou aglomeraci. Jezero Most bude citlivě začleněno do území 

vnějších a vnitřních výsypek povrchového dolu Ležáky/Most, které již byly postupně 

zrekultivovány. Břehy jižní a jihovýchodní části jezera jsou určeny pro rekreační 

a komerční využití. Na pláže zde naváže přístav sportovních lodí, jihovýchodní část bude 

tvořena systémem parků se vzdělávacími, ubytovacími, gastronomickými 

a tělovýchovnými zařízeními. Jejich významnou součástí bude arboretum a MiniMost – 

miniaturní přesný model starého Mostu. Ostatní svahy nad břehovou linií jsou postupně 

rekultivovány lesnicky [11]. 

Vlastní napouštění jezera Most přivaděčem bylo zahájeno 24. 10. 2008. 

Za realizaci projektu zodpovídá Palivový kombinát Ústí, s.p. Hlavním zdrojem vody je 

řeka Ohře. Voda byla přiváděna průmyslovým vodovodem Nechranice z čerpací stanice 

Stanná pod Nechranickou přehradou. Na tento zdroj je v k. ú. Třebušice napojen přivaděč, 

který dopravil do Jezera Most 0,6-1,2 m
3
 vody za sekundu. Druhým povoleným zdrojem 

byly důlní vody z hlubinného dolu Kohinoor, v němž byla ukončena těžba. Třetím zdrojem 

je i dnes přirozené povodí jezera. Napouštění bylo dokončeno na podzim 2014. Vznikla tak 

vodní plocha o celkové výměře 311 ha a maximální hloubce 75 m. Celkový objem vody 
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dosáhl 68,9 mil. m
3
 a provozní hladina v nadmořské výšce 199 m může kolísat o 0,3 m. 

Ukázka lesnické rekultivace břehů jezera Most je vidět na obrázku č. 9. 

 

Obrázek 9   Lesnická rekultivace svahu jezera Most  [Zdroj: Vlastní] 

3.7.2. Dostihová dráha na Velebudické výsypce 

Jde o vnější výsypku dolu Jan Šverma, která svou celkovou plochou cca 790 ha 

patří k největší v Mostecké pánvi. Od roku 1952 jsou zde ukládány skrývkové písčito-

jílovité zeminy a do části výsypky i sprašové hlíny v mocnosti až 75 m. Terénní úpravy 

a zalesňovací práce na nejnižších etážích byly zahájeny v roce 1965. I zde je v současné 

době upřednostňována rekultivace pro rekreační využití. 

Od roku 1986 se pokračuje v rozsáhlé technické rekultivaci na základě stabilitních 

posudků, plocha byla rozčleněna do pěti částí, s upřesněním komplexu staveb 

pod celkovým názvem „Rekultivační park Velebudice“. Ten byl rozčleněn do pěti 

zájmových ploch. První z nich je dostihové závodiště, druhou plochu tvoří lesoparková 

úprava s výsadbami lesních porostů, výcvikové středisko na třetí ploše doplňuje první 

plochu o provozní, skladovací a sociální objekty. Pozemky na čtvrté ploše tvoří 

zemědělská a lesnická rekultivace a posledním územím je naučný park [10]. 

Patrně nejvýznamnější je první plocha tvořená dostihovým závodištěm. Celkem 

67 ha představuje dostihovou dráhu s travnatým povrchem, která umožňuje provozování 
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všech druhů cvalových rovinných závodů, dostihů přes proutěné překážky a soutěží 

překážkových (steeplechase). Její součástí jsou komunikační a ostatní zpevněné plochy, 

parkovací plochy pro motorová vozidla a tribuny pro diváky. Vlastní farma pro chov 

závodních koní počítá s kapacitou cca 360 ustájených koní. 

 

Obrázek 10  Areál dostihových sportů - Proměny bývalého lomu [Zdroj: MmM] 

3.7.3. Přemístění děkanského kostela v Mostě a úprava okolních pozemků 

Významnou rekultivační akcí byla úprava okolí děkanského kostela v Mostě. 

Přesun pozdně gotického chrámu z let 1517-1549, postaveného Jakubem Heillmannem 

ze Schweinfurtu, o 841,10 m byl v roce 1975 realizován z důvodu využití energetických 

zásob uhlí pod historickým městem Most na základě vládního usnesení z 12. května 1971. 

Přemístění kostela spojeného s pevnou prostorovou ocelovou konstrukcí 

na 53 čtyřnápravových vahadlových podvozcích do prostoru zachovaného původního 

středověkého špitálu a kostela sv. Ducha umožnilo zachovat tuto památku a současně 

vytvořit historickou dominantu nového Mostu. Dotvoření rekultivačních parkových úprav 

okolí děkanského kostela bylo realizováno od roku 1986 ve čtyřech etapách na celkové 

ploše 14,75 ha, včetně vybudování komunikačního propojení prostoru kostela s areálem 

nového hřbitova. 

V roce 1994 byly zahájeny technické práce rekultivačního charakteru s cílem 

vybudovat průtočné vodní nádrže s plochou 1,83 ha, zásobované z vodoteče Bílina 

napájecím objektem. Voda je před vstupem do nádrže upravována v popílkovém filtru, 
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vypouštěcí objekt je zaústěn zpět do Bíliny. Ukončené rekultivační práce jsou od roku 

1996 postupně předávány do užívání města Mostu. 

 

Obrázek 11   Přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie, r. 1975 [Zdroj: Vlastní] 

 

 

Obrázek 12   Současný stav kostela Nanebevzetí Panny Marie, r. 2014 [Zdroj: Vlastní] 
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Závěr 

V této práci jsem se zaměřila na zhodnocení dobývání nerostných surovin 

a následné rekultivace na Mostecku ve vazbě na ÚP. V první části práce jsem vyhodnotila 

historii těžby. Širší okolí Mostecka zaujímá v historii hornictví České republiky zcela 

výjimečné místo. Nachází se zde několik historických rudních revírů, jejichž prosperita 

v některých obdobích ovlivňovala vývoj českého státu. Pozoruhodná byla též těžba 

některých ozdobných kamenů.  Tyto historické lokality však nemají přímou vazbu na 

Mostecko, takže byly zhodnoceny jen stručně. Již od 18. století mělo pro Mostecko 

mnohem větší význam dobývání hnědého uhlí. V této části práce je stručně popsána  

i geologická situace Mostecka, které patří k Mostecké pánvi.  

Ve druhé části jsem se věnovala územnímu plánu v kontextu „stavební zákon 

× horní zákon“.  Dále jsem poukázala na problém obcí v ORP Most a Ústeckého kraje, 

kterým komplikuje v rozvoji zákonem vyhlášená CHLÚ. 

Třetí, nejrozsáhlejší část práce, je věnována současné situaci a perspektivě 

hlavních aktivních těžebních lokalit Mostecka, které byly vybrány na základě zhodnocení 

geologické situace a dnešní těžby v konfrontaci s ÚP Mostu. Jde o povrchový důl Vršany, 

těžebnu bentonitu Černý vrch u Braňan a fonolitový lom na Želenickém vrchu. Je zde 

vyhodnocena geologická situace těchto těžebních lokalit, charakterizována dobývaná 

surovina a zhodnocena perspektiva lokalit. Vzhledem k celkovému významu, objemu 

těžby a dlouhodobé perspektivě je největší pozornost věnována povrchovému dolu Vršany. 

K dobývání nerostných surovin patří neoddělitelně i zahlazování následků 

hornické činnosti. Historii a současnosti rekultivace a revitalizace na Mostecku je rovněž 

věnována tato část práce. Vzhledem k rozsahu problematiky jsou podrobněji popsány tři 

nejvýznamnější akce.  Jde o hydrickou rekultivaci a úpravu svahů bývalého povrchového 

dolu Ležáky/Most, vybudování rekultivačního parku Velebudice se známou dostihovou 

dráhou a přemístění děkanského kostela v Mostě včetně úpravy jeho okolí. 

Závěrem lze konstatovat, že dobývání nerostných surovin má na Mostecku 

staletou tradici a lze předpokládat jeho pokračování nejméně do poloviny tohoto století. 

Současně se díky rozvoji rekultivačních i revitalizačních prací a díky promyšlenému 

a diferencovanému přístupu k jednotlivým lokalitám, se těžbou poškozené lokality 

Mostecka postupně organicky začleňují do krajiny pod Krušnými horami. 
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