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Anotace 

Bakalářská práce řeší potenciál Jezera Most v souvislosti s rozvojem turismu 

ve městě Most. Formou zjišťování relevantních výsledků je dotazníkové šetření. 

Respondenti měli možnost vyjádřit se pro nejvhodnější formu příměstské rekreace v okolí 

Jezera Most, která by zajistila pravidelnou a četnou návštěvnost této oblasti.  

Klíčová slova: Most, vodní rekultivace, Jezero Most, potenciál, turismus 

Summary 

This bachelor‘s thesis solves potential of Lake Most in connection with the 

development of tourism in Most. Identifying relevant results in the form of a questionnaire. 

Respondents had the opportunity to comment on the Most appropriate form of suburban 

recreation around the Lake Most, which would ensure regular and numerous traffic through 

this area. 
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1 ÚVOD 

Odstraňování škod po hornické činnosti je světovým problémem, kterému je 

potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Tedy i v Mostecké pánvi, kde leží známé hornické 

město Most.  

Staré hornické město Most má svoji slávu už dávno za sebou. Starý Most musel 

ustoupit těžbě hnědého uhlí a výstavba nového města Most nemá se starým už nic 

společného, pouze jméno. Okolí krajiny bylo tak zdevastované, že se přemýšlelo, jak krajinu 

obnovit a využít. Z mnoho variant, jak nevzhlednou krajinu rekultivovat vyhrála varianta - 

zatopit lomy vodou. Tedy vodní rekultivace, která by mohla být základem pro atraktivity 

související s příměstskou rekultivací. 

Tématem bakalářské práce je potenciál Jezera Most pro rozvoj turismu. Celkový 

turismus patří k nejrozšířenějším odvětvím po celém světě. Každý už někdy cestoval 

z důvodu poznávání nebo odpočinku. Turismus je tedy činnost lidí cestující mimo 

své bydliště, za účelem trávení volného času. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretickou a praktickou. 

První až třetí kapitola se věnuje spíše teoretické části, kdy charakterizuje obecně danou 

oblast, její klima a geologii. Zaměřuje se na stručnou historii Mostu, těžbu hnědého uhlí 

a historii bývalého dolu Ležáky. Třetí kapitola se soustřeďuje na Jezero Most. Obecné 

informace, postupné napouštění a týkající se zajímavosti k jezeru. Čtvrtá kapitola řeší 

praktické části, přesněji analyzuje dotazníkové šetření.  

Cílem závěrečné práce je tedy vyhodnotit informovanost a zájem respondentů o 

využití potenciálu příměstské rekreační zóny Jezera Most. Vyhodnocené odpovědi jsou 

zobrazeny formou grafů. Dotazníkové šetření bylo zpracováno s cílem zjistit názor 

veřejnosti na potenciál Jezera Most a jeho přínos pro rozvoj turismu na Mostecku. 
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Obrázek č. 1: Severozápadní Čechy [32] 
Obrázek č. 2: Most a sousední města [31] 

2 TĚŽBA HNĚDÉHO UHLÍ 

Již po staletí jsou obyvatelé mostecké oblasti doprovázeni hornickou činností, 

přesněji s těžbou hnědého uhlí. Těžba uhlí byla především prováděna povrchovým 

dobýváním, která se výrazně promítla ve tváři mostecké krajiny. Pro okolní obce těžba 

znamenala hospodářský rozkvět, ale pro některé z nich i jejich zánik. Na konci 40. let se naší 

zemi přezdívalo „kovárna východní Evropy“. Vytěžení hnědouhelných zásob bylo vyšší než 

jinde ve světě. Důsledkem spalování vytěženého uhlí vedlo k zatížení životního prostředí 

v severozápadních Čech. Proto také, v roce 1991 česká vláda rozhodla o vyhlášení útlumu 

těžby. Stanovila pro uhelné revíry tzv. ekologické limity, hranice rozsahu těžby. Došlo tak 

v severočeském hnědouhelném revíru k poklesu až o 3 miliardy tun.[5,6] 

2.1 Charakteristika území 

Město Most se rozkládá v jednom našich 14 krajů ČR v kraji Ústeckém. Přesněji 

leží v severozápadních Čechách, ve střední části Ústeckého kraje, jak zobrazuje obr. č. 1. 

Rozloha města činní 86,94 km2 a řadí se ke středně velkým městům ČR se svými 67 089 

obyvateli (k 1. 1. 2015). Most sousedí s pěti městy – Litvínovem, Bílinou, Louny, Žatcem 

a Chomutovem znázorněno na obr. č. 2. [23,33] 

Jednoznačným kladem města Mostu patřila hlavně jeho okolní příroda. Ačkoliv 

v minulosti tomu bylo jinak, díky těžbě hnědého uhlí, byla okolní příroda spíše odstrašujícím 

příkladem. Pomocí rekultivací se daří okolní krajinu vrátit do přijatelného stavu, 

který poslouží k odpočinkovým a sportovním aktivitám. [33] 
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Příroda je velmi rozmanitá, pestrá a na zdánlivě malou rozlohu má relativně velký 

výškový rozdíl. Nejvyšším místem se stala Loučná se svými 956 m n. m. v Krušných horách, 

zatímco nejnižším místem ležící v údolí říčky Bíliny ve výšce 200 m n. m. [2] 

Jezero Most se nachází v bývalém lomu Ležáky, který se nacházel mezi městem 

Most, areálem chemických závodů Česká rafinérská a.s., Unipetrol a.s. a obcí Braňany 

zobrazeno na obr. č. 3. [19]   

2.2 Klimatické podmínky 

Oblast Mostu spadá do dešťového stínu Krušných hor, Doupovských vrchů 

a  Českého Středohoří, kde se vlivem nadmořské výšky vlhkost srazí a rázně ochladí. Dále 

se zkondenzuje a vrací zpět v podobě dešťových kapek, následně srážky spadnou dřív, 

než stačí do Mostu dorazit. V důsledku má Most nízké srážky, nižší oblačnost a větší kolísání 

teplot. To souvisí i s nedostatkem vody v mostecké kotlině, málo přírodních vodních ploch. 

[2, 3] 

K dominantě Mostecka patřilo Komořanské jezero rozlohou 5 600 ha, které bylo 

obklopeno močály a rašeliništi. Díky hnědouhelnému dobývání bylo jezero od roku 1831 

uměle odvodňováno. [12] 

Většina vodních ploch vznikla činností člověka k vodohospodářským účelům nebo 

v souvislosti rekultivací hornické činnosti. 

Obrázek č. 3: Vymezení Jezera Most [ 22 + Holubová, 2016] 
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Hydrologicky není Most příliš bohatý, městem protéká řeka Bílina. Město se může 

pochlubit ale svými vodními plochami, které vznikly rekultivací přesněji zatopením 

bývalých lomů. Areál Benedikt nabízí spoustu sportovních a vodních atrakcí, dále areál 

Matylda vybudována v prostoru Lomu Vrbenský, kde je vybudována cyklostezka či in-line 

dráha o délce 4 km. I Jezero Most, které bude sloužit k příměstské rekreační oblasti. [33] 

Zásobárnou pitné vody na Mostecku slouží vodní přehrada Fláje. 

2.3 Geologie   

Mostecká pánev leží v sv. části riftově založeného údolí. Ohraničena je Krušnými 

horami, Českým Středohořím a erodovaným vulkánem Doupovských hor viz obrázek č. 4. 

Její centrální část se nachází mezi městy Litvínov, Osek a obcemi Lom a Mariánské Radčice. 

Celková rozloha pánve činní 1 420 km2, z nichž zhruba 870 km2 zaujímá ložisko hnědého 

uhlí. Jde o největší a také nejdůležitější podkrušnohorskou pánev. Mocnost slojového 

souvrství činní v průměru 30 m, v nejbohatší části výjimečně až 60m.[17,30] 

Sedimentární výplň pánve leží na horninách krušnohorského krystalinika 

a  reprezentuje období od svrchní křídy přes neogenní fázi (svrchní oligocén – miocén) 

až po pestrou škálu kvartérních uloženin, zejména hlinotokamenitých a kamenitohlinitých 

svahů, štěrků, písků, jemných naplavenin a spraší. Významnou součástí pánevního 

komplexu jsou také produkty neogenního vulkanismu.[17] 

Obrázek č. 4: Severočeská hnědouhelná pánev [4] 
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Obrázek č. 5: Lomy těžící uhelnou sloj [21] 

Na velkých plochách mostecké pánve je vyvinutá uhelná sloj v hnědouhelné fázi. 

Sloj vznikla z vrstev organických materiálů rostlinného původu, které se v miocénu ukládaly 

v mělkých močálech a bažinách. Při zahlubování pánve byly tyto vrstvy postupně zaplaveny 

a organické sedimenty. Tlakem nadloží a zvýšenými teplotami byla hnědouhelná sloj. [30] 

V současné době je uhelná sloj těžena ve čtyřech lokalitách – lomech Bílina, 

Libouš, Vršany a ČSA. Lomy provozují Severočeské doly, a.s. Chomutov a Vršanská 

uhelná, a.s. a Litvínovská uhelná, a.s., jak znázorňuje obr. č. 5. Aktuálně byla ukončena těžba 

na  dole Centrum, posledním hlubinném dole v pánvi. Jeho další osud je nejistý.[17] 

 

2.4 Stručný popis historie 

Most prošel v dlouhé historii změnami, které nemůže zaznamenat kterákoliv jiné 

město. Těžba nerostných surovin, která dala práci tisícům lidí, přineslo rozkvět celému 

regionu. Hlubinná a zejména povrchová těžba změnila v posledních dvou staletích tvář 

krajiny. Jen těžko lze nalézt stará známá místa. Změnily se silnice, železnice. Zcela zmizely 

vesnice a vyrostla nová sídliště. V dávných dobách bylo město pestré a bohaté, lidé zde 

rozvíjeli hornictví již od pradávna.[4,7] 
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2.5 Historie Mostu 

Počátky města Mostu jsou zmíněny v kronice Kosmově Kronice české v roce 1040. 

„Pons Gnevit iuxta fluvium Belinam“ (Hněvův most nad řekou Bílinou), je líčen 

ve válečných událostech v letech 1039 – 1040. Na konci 12. století začali město ovládat 

mocný rod Hrabišiců a později přešel Most do držení českého krále Václava I. [27] 

Název města je odvozen od brodu a mostu přes řeku Bílinu na stezce z Prahy 

do Saska. Most byl nejprve tržní osadou na křižovatce dálkových cest. V roce 1247 je poprvé 

zmiňován Most jako město. Ve 13. století je povýšen na královské město a dále získávalo 

mnoho práv jak mílové tak právo nuceného skladu kupeckého zboží atd. [27] 

Z hospodářského a ekonomického života patřil Most k nejvýznamnějším 

ekonomickým centrům, důvodem toho byla geografická poloha města, které leželo mezi 

Prahou a Mišní. Což mělo za následek rozvoj řemesel a obchodu. Prosperita města trvala 

až do husitských válek. [3] 

V roce 1515 vypukl požár, který nebyl první ani poslední, ale byl to nejhorší ničivý 

požár, které město zažilo. Při požáru byl poškozen i mostecký farní kostel z roku 1253–1257. 

V dalších letech následovaly opakované pády Mostu.  Hlavně díky boji proti Ferdinandovi 

I. a zadlužení města. Dále napadnutí města smrtelným morem.[27] 

Počátkem 19. století byla zahájena těžba hnědého uhlí na dole Zlatá trojka, jednalo 

se o primitivní dolování. Od 2. pol. 19. století začal rozvoj průmyslové revoluce, co vedlo 

k mnoho změn stěhování obyvatel do měst, výstavba bytů a objevily se i společenské třídy 

– buržoazie a proletariát.[3,27,33 ] 

Posledním mezníkem se stal rok 1964, kdy vláda vydává rozhodnutí o likvidaci 

Mostu z důvodu dobývání hnědého uhlí. Realizace nového města Mostu byla ukončena 

v roce 1982. Ze starého Mostu byly zachovány, děkanský kostel a hrad na kopci Hněvín. 

Starý Most ustoupil díky 100 mil. tun uloženého hnědého uhlí.[27,3] 
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2.6 Historie těžby hnědého uhlí na Mostecku  

Těžba v severočeské pánvi tzv. mostecké pánvi je známá už od středověku. 

Mostecká pánev se rozpíná mezi Krušnými horami, Děčínskou vrchovinou a Českým 

středohořím. Plocha činní 1 105 km2. [11] 

Začátky o dobývání uhlí spadají do středověku, kdy se obracely k jinému zdroji 

paliva, než je dřevo. Nejstarší dochovaná historická zpráva je z roku 1403, z městské knihy 

duchcovské. Další ověřený záznam o dobývání uhlí je z roku 1550, kdy Bohuslav Felix 

Hasištejnský požádal krále Ferdinanda I. o privilegium dobývání uhlí. [3] 

Těžbu v 16. – 17. století brzdila třicetiletá válka. Další zachovaná zmínka o těžbě 

uhlí na Mostecku se vztahuje k roku 1613, kdy císař Matyáš udělil kutací právo na těžbu 

uhlí v okolí Mostu Janu Weidlichovi. Nejprve docházelo k primitivnímu dobývání, kdy těžba 

byla velmi obtížná a technické vybavení poměrně žádné. K rozvoji dobývání dochází 

v 18. - 19. století po první průmyslové revoluci. Rostoucí potřeba průmyslu vyžaduje více 

a více uhlí. Uhlí se tak stalo dobývanou surovinou pro zisk.[3,33] 

V 17. století kapitalisté zakládají hnědouhelné doly s kapitalistickými podmínkami. 

Vykořisťování, nedostatečná bezpečnost, těžké pracovní podmínky, malé výdělky atd. 

Světová hospodářská krize v první pol. 30. let těžce zasáhla těžbu a přenesla důsledky těžby 

na horníky. V tuto dobu vzniká u nás silná dělnická třída, která v minulosti dokázala 

rozpoutat revoluční stávky např. tzv. Velkou Mosteckou stávku. Stávka byla příkladem pro 

boj proti kapitalismu. Veškeré nerostné bohatství bylo znárodněno. [10] 

Charakter hornické práce se změnil, heslo: „Já jsem horník, a kdo je víc“ byl vznik 

nové hrdosti horníka. Lomy byly vybaveny novými velkorypadly, pásovými a žlabovými 

dopravníky a lokomotivní dopravou. [9] 

Rok 1948 počátek hospodářského rozvoje, kdy horník se z vykořisťovaného 

proletáře mění v nadšeného budovatele, který zajišťuje a upevňuje společnost v České 

socialistické republice. [9]  
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Obrázek č. 6: Lom Ležáky [10] 

2.7 Důl Ležáky – Most 

Lom Ležáky byl součástí severočeské hnědouhelné pánve, která na západě 

a na severu hraničí s Krušnými horami, jižní okraj hraničí s okresem Chomutov, Most, 

Teplice a na západní části hraničí s jednotlivými doly patřícím k okresu Ústí nad Labem. 

V minulosti vznikl, Lom Ležáky v prostoru bývalého královského města Mostu, které 

muselo ustoupit těžbě hnědého uhlí zobrazeno na obr. č. 6. Těžba uhlí byla definitivně 

ukončena k 24. 8. 1999. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti dnešního Jezera Most začalo dobývání hnědé uhlí koncem 19. století, 

kdy byl v blízkosti města Mostu založen hlubinný důl Richard a dále povrchový důl Richard. 

Přesněji v roce 1899 koupil Richard Baldauf a Hermann Rudolph důl Mariahilfe – Zeche 

u Mostu. Po čase koncentrují těžbu do dolu Richard a budují nově budovanou šachtu prvním 

těžebním strojem v severočeské hnědouhelné pánvi. Stavějí zde vlastní elektrárnu, 

která slouží k pohonu těžních strojů, lanovce, osvětlení lomu a i k pouličním lampám města 

Mostu. Využívají jak hlubinné tak i povrchové dobývání. Za necelé dva roky se stal důl 

Richard nejmodernějším dolem v severočeské pánvi.[10] 

Dne 23. 1. 1918 dochází ke stávce na dole Richard a v jeho blízkém okolí, díky 

mzdovým poměrům. V roce 1920 se stává novým vlastníkem dolu „ Česká obchodní 

společnost v Ústí nad Labem“. Po několika letech se těžba hnědého uhlí dotkla vrcholu. Psal 

se rok 1924 a v tomto roce bylo vytěženo 407 000 tun uhlí. V roce 1932 nastala tzv. Velká 

mostecká stávka, kdy se revír zastavil. Dne 20. 4. více jak po třech týdnech nastupují opět 



Jana Holubová: Potenciál Jezera Most pro rozvoj turismu 

 

2016  9 

 

horníci do práce. Stále klesá odbyt uhlí, krize pro těžaře neskončila, ale pokračovala. Horníci 

chtěli skoncovat s minulostí, se kterou je spojovalo jméno dolu, a proto se rozhodli v roce 

1945 o přejmenování dolu na Důl Ležáky. Ležáky byla obec vypálená fašisty. Na žádost 

o znárodnění, se dne 24. 10. 1945 stává důl majetkem státu. [10] 

Důl Ležáky se stává roku 1952 národním podnikem Důl Ležáky v Mostě a je 

začleněn do národního podniku Severočeské hnědouhelné doly v Mostě. Dne 1. 1. 1952 je 

připojen i sousední důl Evženie. V roce 1950 bylo, k dolu Evženie připojen důl Mistr Jan 

Hus, který přejmenoval na Důl Ležáky II. [10] 

Národní Důl Ležáky jsou sloučeny v roce 1956 s národním podnikem Důl Hrabák 

v Čepirozích, pod název národní podnik Důl Ležáky v Mostě. V roce 1970 přibyl Lom Most, 

kterému vadilo porubní fronty mnoho budov, nemocnice i děkanský kostel. Důsledkem 

kvalitního a mělce uloženého uhlí stála likvidace historického královského města Most.[10] 

Záchranná akce děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie proběhla v roce 

1975, po projednání několika variant, jako je rozebrání, likvidace či přesun kostela dle 

obr. č. 7. Byla to obdivuhodná akce, která měla poukázat na technologickou a sociální 

vyspělost pro záchranu církevní stavby. Přesun začal 30. 9. – 27. 10 1975. Kostel 

se přesouval bez věže, která byla rozebrána. Torzo děkanského kostela vážilo 12 tis. tun, 

měřilo 60 m na délku, 31,5 m na šířku a jelo na 53 podvozcích tlačených hydraulickými 

válci. Posunul se o 841 m průměrnou rychlostí 2,8 cm/min. Přesun trval přibližně 500 hodin 

a stál cca 130 mil. Kčs. [26] 

  

Obrázek č. 7:  Přesun děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie [15] 
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Dobývací prostor Most – Ležáky jsou svědky hlubinného i povrchového dobývání, 

likvidace starého Mostu i okolních obcí. Hnědouhelná těžba zde roku 1957 intenzivně rostla 

díky novým vybavením lomu. Škodovka dodala první elektronickou lokomotivu, 

která nahradila parní lokomotivu, zakladač Z-1200/4,řetězák nahrazen první pásovkou. 

Pásový dopravník pro odtah uhlí, kolesové rypadlo K-300/1. Lom Ležáky dosahoval 

2,5 – 3,4 mil. tun ročního obratu. Modernizace těžby i dopravy měla za následek odloučení 

od hlubinné těžby k povrchovému dobývání.[10] 

Aktivní těžba byla zastavena k 24. 8. 1999. Roku 1. 1. 2004 byla část majetku 

společnosti Kohinoor a.s., Lom Ležáky a Lom Kohinoor, prodána státnímu podniku 

Palivový kombinát Ústí. Od samotného začátku sanační skrývky Lomu Ležáky – Most se 

počítalo s hydrologickou rekultivací. [3,10] 
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Obrázek č. 9: Území Jezera Most v letech 2011 a 1911[12] 

3 JEZERO MOST 

Povrchová těžba hnědého uhlí na Mostecku měla velmi negativní vliv na okolní 

krajinu. Během rekultivace byl Lom Ležáky v rámci hydrické rekultivace zatopen vodou. 

To dalo za vznik Jezera Most znázorněno na obrázek č. 9 a obrázek číslo 10. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

Sanace lomu zprostředkovává sdružení GEOSAN GROUP, a.s., Kolín III. 

a AQATEST, a.s., Praha. Prostředky na sanaci lomu zobrazeny na obr. č. 9, byly uvolněny 

ze státního rozpočtu z 15 miliard, určené pro ekologické škody narušené těžební činností 

hnědouhelných podniků. [16]  

Obrázek č. 8: Jezero Most (Holubová, 2016) 
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Obrázek č. 10: Návrh revitalizační a sanačních prací na Jezeře Most [13] 

 Důl Ležáky ukončily těžbu ke dni 31. 8. 1999 a už v roce 1990 byly zahájeny 

sanace k rekultivačnímu území. K sanačním a rekultivačním pracím, patřila i rekultivace 

zbytkové jámy. V úvahu byly brány různá řešení, jak suchá varianta, tak mokrá varianta. 

V případě Lomu Ležáky-Most se počítalo s hydrickou rekultivací, tedy mokrou variantou 

už dávno před tím, než byl znám termín ukončení těžby. Byly realizovány zemědělské, 

lesnické rekultivace na okolních výsypkách lomu. Probíhající rekultivační práce 

představovala především zatravněné plochy, odvodňování a budování cest. [3,19] 

K suché variantě nedošlo kvůli nedostatku zeminy, aspoň pro částečné zasypání 

zbytkové jámy. Cílem rekultivační snahy je vytvoření na území bývalého Lomu 

Ležáky - Most ekologickou a estetickou krajinou s vodní plochou pro příjemné prostředí. 

Výměra hydrické rekultivace činní 1 264 ha.[3] 

Vodní nádrž o rozloze 309,4 ha je jedno z největších jezer vodních ploch České 

republiky. Jde tedy o nejrozsáhlejší hydrickou rekultivaci v ČR. 

Dnes je Jezero Most ve zkušebním režimu a hladina vody kolísá kolem 199 m n. m. 

Vstup na území není veřejně přístupné a vstup je zde zakázán. Prostor se stále nachází 

v dobývacím prostoru a vstup je možný jen s povolenkou Palivového kombinátu Ústí.[20] 
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3.1 Založení jezera 

Volba vhodné rekultivace je jedna z nejdůležitějších záležitostí. Je podmíněna 

jak typem destrukce plochy, tak rekultivačním cílem. Rekultivační práce Lomu 

Ležáky- Most byly zahájeny už v 60. - 70. let 20. století. Bylo zahájeno zalesňování, obnova 

silniční komunikace Most – Mariánské Radčice. Kolem jezera je vybudovaná na břehu 

provozní obvodová komunikace. Rekultivace pokračovaly vysazením zeleně, do které 

se vrátila původní flóra i fauna. Dále zemědělská rekultivace, navezením ornice a spraše. 

[1,3,5] 

Do roku 1996 pokračovala zemědělská a lesnická rekultivace i úprava sklonu terénu 

1:10. V tomto roce byl aplikován i osmiletý agrocyklus. Biologická rekultivace zahájena 

návozem organických hmot, terénními úpravami, úpravou zeminy, zatravňováním 

a výsadbou dřevin, jak poukazuje obr. č. 10, vedlo k vzniku travných ploch. Přesněji vysoké 

zeleně, louky a travnaté plochy.[1,3] 

Rekultivace pracují s rekultivačními prvky, které májí různé cíle.  

 Technická rekultivace – odstranění stavebních sutí, odpadů. Byly zde 

zahrnovány terénní úpravy  

o Příjezdové komunikace – délka příjezdové a obslužné komunikace 

je stanovena na délku 8,88 km kolem celého jezera. Komunikace 

budou sloužit k výstavbě či cyklostezce. 

 Biologická rekultivace – výsadbová plocha stromů, keřů, zatravněných 

ploch a samovolně vzniklých porostů [1] 

Dále činnosti pokračují v cílech: 

• Lesnický cíl – pozemky k funkci lesa, lesní pozemky, dřeviny a lesní školky  

• Zemědělský cíl – zahrady, vinice, ovocné sady, orné půdy, travnaté louky 

• Hydrický rekultivační cíl – vodní plochy – rybníky, vodní toky, vodní nádrže 

• Ostatní rekultivační cíl – komunikační síť, ubytovací plochy, sportoviště, 

rekreační plochy [1] 
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3.1.1 Parametry 

 Zatopením zbytkového Lomu Ležáky- Most a díky hydrické rekultivaci vzniklo 

Jezero Most. V současné době je zatopená plocha jezera 309,4 ha s objemem vody 70,5 mil 

m3. Hladina vody je ve výšce 199 m n. m. a maximální hloubka dosahuje až 75 m. Kóta 

hladiny se bude udržovat dopouštěním v důsledku odparem vodní plochy. Obnova břehové 

linie kolem jezera činní 9 380 m. Napouštění Jezera Most začalo v říjnu 2008 a ukončení 

napouštění v září 2014. Znázorněno v tabulce číslo 1. [25] 

Tabulka č. 1: Parametry jezera [ 25+ Holubová, 2016] 

 

3.2  Napouštění Jezera Most 

Pomocí rekultivací a revitalizací se území zasaženo hornickou činností stane 

místem k rekreaci a regeneraci obyvatelstva. [3] 

Před zatápěním zbytkové jámy bylo potřeba realizovat mnoho sanačních zásahů. 

Proto bylo zapotřebí myslet na faktory, které by v budoucnu ovlivnily stabilitu svahů, vody 

Parametry Jezera Most 

Parametry Hodnota 

Plocha 309,4 ha  

Objem vody 70,5 mil m3 

Hladina 199 m n. m. 

Max. hloubka 75 m 

Obvod  9 380 m 

Ukončení napouštění jezera 2014 

Obrázek č. 11: Lesnická rekultivace, výsadba dřevin (Holubová, 2016) 
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Obrázek č. 12: Převáděná voda z Ohře 2008 – 2014 [24] 

 

v jezeře nebo její kvalitu. V letech 2004 – 2007 bylo realizováno těsnění dna jezera, 

stavebním způsobem. K utěsnění dna sloužily vrstvy jílů, které byly zhutněny až do mocnosti 

800 mm. Dále byly překryty vrstvou zeminy. [3,24] 

Roku 2008 byly ukončeny úpravy břehové linie a provozní obvodové komunikace 

o šířce 4 m a délce 9 380 m. [24] 

Hlavním zdrojem vody je řeka Ohře, i když původně měla jezero napouštět řeka 

Bílina. Ta se, ale díky své kvalitě vody nedoporučuje k rekreačnímu využití. Svým malým 

a pomalým průtokem by neumožňovala napouštění jezera po dobu celého roku.  Zdrojem 

vody se stala řeka Ohře, přiváděna z přehrady Nechranice nedaleko Chomutova zobrazováno 

na obr. č. 12. V k. ú. Třebušice je již napojena turbína, která je v množství 0,8 m3/s vody 

z Ohře dopravována do Jezera Most. Přivaděč o celkové délce 4,9 km. [24] 

Přístupným zdrojem vody jsou také povrchové odtoky z přirozeného povodí 

zbytkové jámy.[3] 

Na obr. č. 11 je možno vidět uklidňovací nádrž, která je 2 m hluboká. Z té vytéká 

voda do kanálu obr. č. 12 vybudovaný, kamennými gabiony a kamenným pohozem 

do hladiny Jezera Most.[24] 
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Obrázek č. 14: Napouštěcí kanál 

(Holubová, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezero bude sloužit spíše k rekreačním účelům, proto musí být kvalita vody 

monitorována. Na jezeře je nainstalovaná meteostanice, která sleduje klimatické podmínky. 

Je především měřena teplota vzduchu i vody, vlhkost, síla a směr větru. Dále tlak, 

průhlednost vody, obsah sinic i pH vody. [18] 

Průhlednost vody ke dni 12. 4. 2016 činní 5,32 m, měřeno 1x za 14 dní – OŽP. PH 

vody naměřeno 15. 2. 2016 – Povodím Labe 8,2, měřeno 1x za měsíc. Tyto hodnoty jsou 

hlídány vyhláškou č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hranicí ploch. [18] 

Aby hladina jezera nepřekročila maximální kótu 199 m n. m., byla vybudována 

čerpací stanice nadbilančních vod, která přečerpá nadbytečnou vodu do řeky Bíliny. [24] 

Napouštění Jezera Most bylo dne 24. 10. 2008 slavnostně zahájeno do doby 

ukončení napouštění jezera z důvodu naplnění smlouvy o dodávce vody, znázorňuje 

na obr. č. 12. V době udržování hladiny vody na 198 m n. m. probíhají nutné sanační úpravy. 

V roce 2014 bylo Jezero Most napuštěno do konečné, stálé hladiny 199 m n. m. [20,24] 

Obrázek č. 13: Uklidňovací nádrž 

převaděče (Holubová, 2016) 
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3.3 Zajímavosti k Jezeru Most 

 V roce 2011 – 2013 byla vysázena rybí obsádka, která má velmi dobrý vliv 

na kvalitu vody. Celkové množství ryb v jezeře se odhaduje okolo 15 – 20 kg/ha. Je zde 

vysazeno 10 % dravých ryb tabulka číslo 2. Skutečnost, že je zde takové množství ryb 

zaručuje minimální negativní dopad na kvalitu vody. [28]  

 Tabulka č. 2: Druhy ryb [28+ Holubová, 2016] 

 

Jezero Most je nejen unikátní díky své rozloze, ale i své hloubce, která činní 75 m, 

může být zajímavá pro potápěče. Jezero by mělo splňovat mnohostranné využití, jak jde 

vidět na obr. č. 14. [25] 

 Estetické, ekologické, sportovní a rekreační  

 Tři hlavní zóny jezero: plavecká zóna, zóna pro lodní dopravu a vodní sporty, 

klidová zóna 

Druhy ryb v Jezeře Most 

Obecný název  Latinský název 

Lín obecný Tinca tinca 

Okoun říční Perca fluviatilis 

Sumec veliký Silurus glanis 

Plotice obecná Rutilus rutilus 

Síh maréna Coregonus maraena  

Obrázek č. 15: Převaděč po ukončení napouštění 

jezera (Holubová, 2016) 
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Obrázek č. 16: Rozdělení jezera na zóny [25+ Holubová, 2016] 

 Pláže by měly být rozděleny na nudistickou pláž, písčitou pláž a psí pláž  

3.4 Projekt Jezera Most 

Projekt Jezera Most v rámci realizované koncepce “15 ekomiliard“ a rozvoj lokality 

kolem jezera. Koncepce 15 ekomiliard vzniklo v roce 1993, kdy došlo k privatizaci 

hnědouhelných podniků. V rámci koncepce stát převzaly nejen hnědouhelné revíry, 

ale i  různá území k rekultivaci. [14] 

ČR odsouhlasila ke dni 16. 1. 2002 vyčlenění částky 15 mld. Kč na náklady 

revitalizace krajiny narušené těžební činností. V roce 2003 si Fond národního majetku 

zpracoval koncepci „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 

hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“. Hnědouhelné 

těžební škody s rekultivací území tvoří takzvané ekologické škody.[14] 

Projekt Lom Ležáky o celkové rozloze 98,8 ha. Biologické rekultivační práce, 

zde byly zahájeny již v roce 1998. V současné době rekultivační práce probíhají od roku 

2004-2009. Probíhá především krajinotvorná péče a lesní výsadba. Předpokládané náklady 

na sanaci činní 16,7 mld. Žadatel Palivový kombinát Ústí, s. p. [29] 
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Obrázek č. 17: Projekt využití ploch kolem Jezera Most [11] 

Projekt rozvoje lokality Jezera Most viz obrázek č. 17.  

Kdy první (1) z nich je Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – pláže. Tato část 

obsahuje pláže, plochy pro sporty a komunikační síť, která je rozdělena pro chodce 

a cyklostezky. Druhá (2) část středisko starý Most – jde o vybudování parku pro geologické 

a historické expozice z bývalého hornického města. Navazuje na projekt Mini Most (4). Třetí 

(3) část rekultivace Lomu Ležáky, břehová linie jezera – jednalo se o sypanou hráz 

zpevněnou kamenivem. Bude sloužit pro přístaviště, kotviště lodí, plovoucím molům atd. 

Čtvrtá (4) část Mini Most – jde o repliku starého Mostu, regionu, modely lomů a dolů. [11] 

V páté (5) části Jezero Most komunikační a inženýrské sítě – výstavba silnice Most 

– Braňany, která bude sloužit jako komunikační síť rodinným domům a klidových zón. Řeší 

i inženýrské sítě. Šestá (6) část obnovení silnice Most – Braňany – příjezd k Jezeru Most 

a napojení na komunikaci Most – Mariánské Radčice. Sedmá (7) část středisko starý Most – 

vytvoření a umístnění sousoší Jana Nepomuckého v areálu děkanského kostela Nanebevzetí 

Panny Marie v Mostě. Osmá (8) část obnova silnice Most – Mariánské Radčice -

komunikační síť kolem celé lokality Jezera Most. Podél komunikace provedena cyklostezka. 

Devátá (9) část pravoslavný kostel – dřevostavba pravoslavného kostela postavena 

bez jediného hřebíku. Desátá (10) část základní strom arboreta – ke dni 23.3 2007 byla 

zasazena metasekvoje čínská, první strom arboreta.[11] 
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4 ANALÝZA POTENCIÁLU JEZERA MOST 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit názory obyvatel města Most a jeho 

blízkého okolí, na význam potenciálu Jezera Most pro rozvoj turismu Ústeckého kraje. 

Dotazníků bylo celkem rozdáno 80 ks ve formě tištěné. 36 dotazníků bylo vyřazeno 

z vyhodnocení, z důvodu neúplnosti. Internetových dotazníků bylo 98, z toho 87 dotazníků 

bylo použito. Celkem se tedy dotazníkového šetření zúčastnilo 178 respondentů. 

K vyhodnocení je 131 dotazníků. Návratnost tedy činila 93,8 procent.  

Dotazník s názvem „Potenciál Jezera Most pro rozvoj turismu“ byl předložen 

k vyplnění respondentům na VŠB-TUO Institut kombinovaného studia v Mostě, na Střední 

škole technické v Mostě a v OC Most. Dále byl k dispozici na internetových stránkách, 

přesněji na facebookových stránkách E-Chomutovska a na profilu samotné autorky práce. 

Internetový dotazník byl tvořen pomocí stránky www.survio.com. 

Dotazníkové šetření trvalo deset dnů a probíhalo v termínu 21. 3. - 31. 3. 2016. 

Výsledky jsou zpracovány v programu Microsoft Excel. Dotazníky jsou na CD, 

které je přílohou závěrečné práce. 

Respondenti jsou v úvodu dotazníků seznámeni s důvodem žádosti o vyplnění 

a s anonymitou dotazníků. 

Dotazník obsahuje 19 otázek. Z toho jsou první 2 otázky obsahové. Pouze 3 otázky 

jsou ve formě otevřených otázek. Uzavřených otázek dotazník obsahuje 13, z toho 2 otázky 

jsou dichotomické, 3 trichotomické a 8 je polytomických. Jen jedna otázka je typu 

polootevřené otázky.  

Obsahové otázky se vztahovaly k samotnému respondentovi. Přesněji sloužily 

k identifikaci pohlaví a věku respondenta. Dále následovaly otázky k šetření dotazníku. 

Zjišťovalo se, zda jsou respondenti spokojeni s možností trávení volného času na Mostecku, 

zda jsou v dostatečné míře informováni o vodní rekultivaci Jezera Most a zda jsou ochotni 

v budoucnu jezero navštívit. V otázkách byl prostor i na samotné vyjádření svého vlastního 

názoru co se týče nápadů na využití a podnětů na rozvoj Jezera Most. Respondenti měli 

možnost teoreticky rozhodnout o budoucí podobě Jezera Most. Mohli rozhodnout, jaké 

atrakce by na zrekultivovaném území nejraději viděli.  
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4.1 Vyhodnocení dotazníku 

Pohlaví a věk respondentů 

Otázka č. 1 dotazníkového šetření zobrazuje počet respondentů ženského 

a mužského pohlaví. Žen se zúčastnilo 87, což je 66,4 %. Muži odpovídali 44 (33,6 %). 

Výsledky této odpovědi zobrazuje obrázek číslo 18. 

V obrázku zobrazující pohlaví respondentů je znatelně vidět, že dotazníkového 

šetření se zúčastnily spíše ženy než muži. Přesněji 66,4 % žen a 36,6 % mužů. 

V otázce číslo 2 se zjišťuje věková kategorie respondentů, kteří měli na výběr 

ze čtyř kategorií. Kategorie od 15 – 30, od 31 – 45, od 46 – 60 a nad 60 let. Otázka 

je vyobrazena na obrázku číslo 19. 
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Obrázek č. 18: Pohlaví respondentů (Holubová, 2016) 

Obrázek č. 19: Věková kategorie respondentů (Holubová, 2016) 
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Z všech odevzdaných dotazníků nejvíce respondenti patřili do věkové kategorie 

od 15 – 30 let s počtem 72 dotazovaných, tedy 55 %. Na druhém místě skončila kategorie 

od 31 – 45 let s 40 respondenty (30,5 %). Dále následovala kategorie 46 – 60 s počtem 

18 dotazovaných (13,7 %) a pouze 1 respondent přesahoval věku nad 60 let (0,7 %). Pořadí 

věku ovlivnil fakt, že dotazníky byly rozdány mezi studenty VŠB-TUO a Střední škole 

technické v Mostě.  

Možnost trávení volného času na Mostecku 

V otázce číslo 3 respondenti odpovídali, zda jsou spokojeni s možností trávení času 

na Mostecku. Na výběr měli ze čtyř odpovědí „Ano“, „Spíše ano“, „Ne“ a „Spíše ne“. 

Jak vyhodnocuje obrázku číslo 20. 

 

Většina respondentů odpovědělo, že jsou s trávením času na Mostecku spokojeni. 

S počtem 84 odpovědí (64 %) zvolili odpověď „Ano“ a „Spíše ano“. Tedy je zjevné, 

že respondenti jsou s trávením času na Mostecku spokojeni. Ze 131 odpovědí bylo 

47 odpovědí, což je 36 % zodpovězeno, že nejsou nebo spíše nejsou spokojeni s trávením 

času v dané lokalitě. 

Možnosti volno časových aktivit mimo město Most 

První z otevřených otázek je otázka číslo 4, kde se zjišťuje, kam a proč, jezdí 

respondenti trávit volný čas mimo město Most.  

Respondenti nejčastěji cestují do Chomutova za Kamencovým jezerem nebo 

do Zooparku, který patří k největším v ČR. Dále se v dotazníku objevovali nejčastěji také 
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Obrázek č. 20 Trávení času na Mostecku (Holubová, 2016) 
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města Ústí nad Labem a Praha. Respondenti sem cestují z důvodu kulturního využití 

např. kina, ZOO nebo za přírodou. Respondenti také velmi často cestují za přírodou 

např. na Moldavu, do Hřenska a do Krušných hor, či České Středohoří. Tímto dali 

dotazovaní najevo vztah k přírodě. Respondenti by uvítali v okolí Jezera Most turistická 

místa. Jako např. naučné stezky, procházky, cyklotrasy, vyhlídky nebo lanovky. 

Mnoho respondentů odpovědělo v dotazníkovém šetření, že cestují po celé ČR 

z důvodu geocaching. 

30 respondentů odpovědělo, že za volným časem nedojíždí nikam. Tedy 

22,9 % dotazovaných tráví svůj volný čas ve městě Most. 

Vodní rekultivace 

V následující otázce se zjišťovalo, zda účastníci slyšeli o vodní rekultivaci Jezera 

Most. Dotazovaní museli odpovědět na jednu z odpovědí „Ano“ či „Ne“. Obrázek číslo 

21 zobrazuje, jak jednotlivé respondenti odpovídali. Více, jak polovina dotazovaných 

odpovědělo, že ano. Slyšeli o vodní rekultivaci.  

Skoro jednoznačně se dotazovaní shodli, že o vodní rekultivaci Jezera Most 

už slyšeli. Dohromady 117 respondentů odpověděli „Ano“, což je 89,3 %. Pouhých 

14 dotazovaných zodpovědělo, že o vodní rekultivaci nikdy neslyšeli. Celkem tedy 

10,6 % respondentů. 
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Obrázek č. 21: Vodní rekultivace jezera Mostu (Holubová, 2016) 
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Informovanost 

V otázce č. 6 odpovídali respondenti, zda jsou dosti informováni o Jezeře Most. 

Měli možnost vybrat z odpovědí „Ano“, „Ne“. V následujícím obrázku č. 22 je jasně 

zobrazeno, že více jak polovina respondentů odpovědělo na otázku odpovědí „Ne“. 

Jednotlivé odpovědi jsou zobrazované v obrázku. 

Z obrázku jednoznačně vyplívá, že 105 respondentů, což je 80 %, jsou respondenti 

nespokojeni s informovaností jezera nebo vůbec nevědí o Jezeře Most. Pouhých 

26 dotazovaných (20 %) zodpovědělo „Ano“.  

Turismus 

V následující otázce č. 7 jsou respondenti dotazováni, zda si myslí, že Jezero Most 

bude vést k rozvoji turismu v dané oblasti Mostu. Dotazník měl na výběr ze tří odpovědí. 

Jedna z nich „ Ano“, „Ne“ nebo „Nevím“. Obrázek č. 23 vyhodnocuje výsledky šetření. 
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Obrázek č. 22: Informovanost o Jezeře Most (Holubová, 2016) 

Obrázek č. 23: Rozvoj turismu v Mostě (Holubová, 2016) 
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Obrázek číslo 23 zobrazuje výsledky, ze kterých je zřejmé, že více jak polovina 

respondentů zodpovědělo „Ano“, že Jezero Most přispěje k rozvoji turismu v dané lokalitě 

s počtem 107 odpovědí. Tedy 81,7 % respondentů takto odpovědělo. Jen 24 respondentů 

(18,3 %) si myslí, že jezero nebude mít vliv na turismus nebo nevědí, jak na otázku 

odpovědět.  

Možnosti volno časových aktivit mimo Most 

Otázka číslo 8 se zjišťuje, zda by respondenti byli ochotni trávit čas na jezeře Most. 

Jestli mají zajímavé nápady či podněty k rozvoji jezera. 

61 respondentů (46,6 %) odpovědělo, že by se rádi podíleli na využitelnosti Jezera 

Most. 3 respondenti (2,9 %) odpověděli, že nevědí. A 66 dotazovaných by se nechtělo 

podílet na využitelnosti Jezera Most. Tedy 50,4 % respondentů. 

V dotazníkovém šetření se velmi často objevuje velmi populární geocaching. 

Jak už víme, jsme národ pejskařů a to se i odvíjelo v dotazníkovém šetření. Respondenti 

myslí na své mazlíčky a přejí si pláže pro psy. Dále by rádi uvítali na Jezeře Most restaurace, 

bary i hotely. Dotazovaní by okolí jezera využili i pro své děti, kdy by tu zřídili příměstský 

tábor.  

Ostatní respondenti, by okolí jezera využilo ke sportovnímu a odpočinkovému 

využití, což jsou procházky, cyklostezky, kina, vodní atrakce nebo pláže pro veřejnost.  

V dotazníku se objevilo, že respondenti vidí velký problém v nedaleké chemičce. 

Představa o rekreaci blízko chemičky je nemístná. 

Návštěvnost 

V následující otázce č. 9 dotazníkové šetření zjišťuje, zda budou respondenti 

ochotni Jezero Most v budoucnu navštěvovat. Na výběr měli z odpovědí „Ano“, „Ne“ 

a „Nevím“. Jak je patrné z obrázku většina dotazovaných zodpovědělo, že Jezero Most bude 

v budoucnu navštěvovat. Výsledky jsou znázorněny v obrázku číslo 24. 
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V obrázku č. 24 jsou zobrazovány odpovědi jednoznačné. Více jak polovina 

respondentů, přesněji 116 dotazovaných, by Jezero Most v budoucnu navštívily. Druhá část 

dotazovaných se součtem 15 odpovědí, jezero nenavštíví nebo konktrétně ještě neví. 

Po součtu procent má jezero 88,5 % potencionálních návštěvníku a 11,5 %, kteří nemají 

jezero v plánu navštívit nebo nevědí.  

Aktivity 

Na otázku č. 10, které aktivity by více ocenili na Jezeře Most. Mohli zvolit 

z odpovědi „ Sportovní aktivity“, „Volno časové aktivity“ či „ Rodinné aktivity“. Je zřejmé, 

že v této odpovědi respondenti nejvíce volili odpověď „Volno časové aktivity“. 

V následujícím obrázku č. 25 jsou zobrazované odpovědi respondentů. 
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V předchozím obrázku největší počet respondentů s 64 hlasy, by jezero volilo 

k volno časovým aktivitám. Tedy 48,9 % potencionálních návštěvníků. Na druhém místě 

s 39 hlasy se umístily rodinné aktivity s 29,8 % dotazovaných. 31 respondentů by jezero 

využili ke sportovním aktivitám, tedy 23,7 % dotazovaných. Z obrázku tedy vyplívá, 

že respondenti hledají spíše místo pro klid a odpočinek. 

Sportovní aktivity 

V otázce č. 11 respondenti odpovídali, které sportovní aktivity preferují. Otázka 

obsahovala různé sporty od „Vodní sporty“, „Cyklostezku, in-line dráhu“, „Volejbal“, 

„Nohejbal“, „Basketbal“ po „Fotbal“ nebo i „Plážové sporty“. Z grafu je patrné 

že respondenti preferují spíše cyklostezky a in-line dráhu. Obrázek č. 26 vyhodnocuje 

odpovědi. 

V následujícím obrázku č. 26 respondenti volí ke sportovním aktivitám s počtem 

72 odpovědí variantu cyklostezky a in-line dráhy. Celkem tuto odpověď volilo 

55 % dotazovaných. Není to nic překvapujícího. K jízdě na kole či na bruslích, nepotřebuje 

jedinec nikoho, jen sám sebe. Potřeba kolektivu lidí, jako např. k basketbalu nebo 

k nohejbalu atd. není nezbytná. Vodním sporty jsou individuální. Jelikož v Mostě jsou 

dostupná střediska jako např. Aquaparky, rekreační střediska Matylda a Benedikt. Bylo 

by vhodné pro Jezero Most nalézt jiné využití než stávající vodní plochy. Proto doporučuji 

půjčovnu lodiček a šlapadel. Kotviště pro motorové čluny, výletní lodě. Pláže pro nudisty 

i pro psy. Naučné stezky nebo pořádání různých veřejných slavností, oslavy jara, dětí atd. 

Jezero Most by mohlo nabídnout také pohled do minulosti pomocí repliky starého Mostu, 
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vysazení aleje kudy byl tažen děkanský kostel nebo Mostecko v minulosti i s a jeho 

zaniklými vesnicemi.  

Na druhém místě skončili „vodní sporty“ s počtem 37 odpovědí, tedy 28,2 % 

respondentů. Hned za vodními sporty s počtem 21 odpovědí skončili plážové sporty (16 %). 

„Volejbal“ s počtem 13 odpovědí na třetím místě (9,9 %), za ním těsně s počtem 10 odpovědí 

„Fotbal“ (7,6 %). „Basketbal“ a „Nohejbal“ se mezi dotazovanými moc nevyskytoval. 

Respondenti s počtem 4 odpovědí (3 %) se přikláněli k basketbalu a 2 odpovědi k Nohejbalu, 

tedy 1,5 %.  

Volno časové aktivity 

Otázka číslo 12 zní, jaké sporty preferujete k volno časové aktivitě? Dotazovaní 

měli na výběr z mnoha variant, jako „ Naučné stezky“, „Rybaření“, „Lodičky“, 

„Kempování“, „Ohniště, grily“, „Šlapadla“, „Mini golf“ nebo „ Pláže“. Volno časové 

aktivity jsou chápany tak, co člověk nejraději dělá, když nemá žádné povinnosti. Čím 

se člověk odreagovává od stereotypu nebo kde člověk nabírá sílu pro další den. V obrázku 

číslo 27 jsou zobrazovány dané odpovědi. Jak jde vidět, odpovědi jsou různé.  

Z následujícího obrázku vyplývá, že nejvíce respondentů k volno časovým 

aktivitám preferují spíše „Pláže“. S počtem 43 odpovědí, tedy 32,8 %. V závěsu skončili 

„Naučné stezky“ s 31 odpovědí (23,7 %). Tím dali respondenti najevo, že historie Mostu, 

tedy „Mini Most“, replika starého Mostu je moc nezajímá. Mini Most skončil na posledním 
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místě s 8 hlasy. Tedy 6,1 %. Ohniště a grily skončili na třetím místě s 28 hlasy (21,4 %). 

Hned za nimi skončila „Šlapadla“ s počtem 26 odpovědí (19,8 %). „Kempování“ skončilo 

na krásném pátém místě s 23 hlasy (17,6 %). Dále skončili lodičky s 18 hlasy (13,7 %). 

A celkem k překvapení, hit rybaření skončilo až na sedmém místě s počtem 11 odpovědí, 

což je 8,4 % respondentů.  

Rodinné aktivity 

Otázka číslo 13, která zní, co preferujete k rodinným aktivitám. Byly nabídnuty 

různé varianty. Varianta dětského hřiště, „Klouzačky, prolézačky“, „Pláže“, „Brouzdaliště“ 

či „Mini ZOO“. Výsledky jsou zobrazeny v obrázku číslo 28. 

Z obrázku vyplývá, že respondenti by rodinný aktivity nejčastěji trávili v „Mini 

ZOO“, kdy tuto odpověď zvolilo 52 dotazovaných, tedy 39,7 %. Na druhém místě skončila 

„Dětská hřiště“ s počtem 36 odpovědí (27,5 %). V těsném závěsu s 32 odpovědí skončili 

pláže. „Pláže“ vybralo 24,4 % respondentů. Odpověď „Brouzdaliště“ vybralo 

17,5 % respondentů s 23 hlasy. „Klouzačky, prolézačky“ vybralo 22 dotazovaných (16,8 %).  

Záměry Jezera Most 

Otázka číslo 14 se týkala, který ze záměrů by ocenili respondenti na Jezeře Most. 

Na výběr měli z „Mini Mostu“, „Cyklostezka či in-line dráha kolem jezera“, „Pláže“, 
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„Přístaviště“, „Vodní sporty“, „Potápění“ vzhledem k tomu, že jezero hloubkou 75 m je dosti 

hluboké je možné, že bude zajímavé jak pro aktivní potápěče tak pro amatérské. 

„Kempování“, „Turistika, naučné stezky, procházky“, „Kulturní zábavné zařízení“ nebo 

k „Stravovacím a ubytovacím zařízením“. Odpovědi číslovali podle zájmu. Číslem 1 byl 

označen velký zájem, číslem 2 byl označen malý zájem, číslo 3 představovalo ani dobrý, 

ani špatný, číslem 4 zvolili nezájem a číslem 5 odpověděli nevím. Výsledky jsou zobrazeny 

v obrázku číslo 29.  

V předchozím obrázku respondenti odpovídali na každou odpověď zvlášť.  

„Mini Most“ o tento zájem jevilo pouze 75 respondentů. Číslem 1 a 2 tedy dobrý 

nápad. Vyjádřeno v procentech 57,3 % respondentů. 30 dotazovaných (22,9 %) 

zodpovědělo, že Mini Most není ani špatný, ani dobrý nápad. 26 respondentů rozhodlo, že 

by o tento záměr nejevili žádný zájem nebo nejsou schopni odpovědět. V procentech 19,8 % 

dotazovaných.  

„Cyklostezka, in-line dráha“, jak se dalo předpokládat, k tomuto zájmu přihlíží 

111 dotazovaných. Tedy 84,7 % respondentů. 11 dotazovaných (8,4 %) se tento zájem nejeví 
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ani jako dobrý, ani jako špatný. Jen 9 respondentům (6,9 %) ještě nevědí nebo nemají zájem 

o cyklostezku, ani o in-line dráhu. 

„Pláže“ se jeví 116 dotazovaným (88,5 %), jako dobrý nápad. 12 respondentům 

(9,1 %) nepřijdou pláže ani dobré, ani špatné. Pouze 3 dotazovaným (2,2 %) se tento zájem 

nelíbí.  

„Přístaviště“ se 78 respondentům se jeví jako dobrý nápad (59,5 %). 

30 dotazovaných (22,9 %) se shodlo, že přístaviště není ani dobrý, ani špatný nápad. 

Ze 131  dotazovaných se 23 shodlo (17,5 %), že nevědí nebo nemají zájem přístaviště 

rozvíjet na jezeře.  

O „Vodní sporty“ mají zájem108 dotazovaných (82,4 %). Jen 12 respondentů 

(9,1 %) se tento nápad nejeví jako dobrý, ani jako špatný. Pouze 11 dotazovaných (8,4 %) 

se záměr vodní sporty nelíbí. Tedy nemají zájem tento záměr rozvíjet nebo ještě nevědí.  

„Potápění“ vzhledem k jeho hloubce by se tento zájem líbil pouze 58 dotazovaných 

(44,3 %). 28 respondentů (21,3 %) vnímají potápění jako dobrý, ani jako špatný nápad. 

Se 45 odpovědí (34,3 %) přišli respondenti, že tento zájem by na jezeře nechtěli rozvíjet 

nebo ještě nevědí.  

„Kempování“ se 78 respondentům (59,5 %) jeví jako dobrý nápad. Ani špatný, 

ani dobrý nápad to přijde 31 respondentům (23,6 %) a 22 dotazovaným (16,8 %) 

o kempování nejeví zájem nebo nevědí. 

„Naučné stezky“ chtějí 108 respondentů (66,4 %). 14 dotazovaných (10,6 %) 

hodnotí tento záměr ani jako dobrý, ani jako špatný nápad. Pouze 9 respondentů (6,8 %) 

ještě nevědí nebo nemají zájem. 

„Kulturně zábavní zařízení“ o tento záměr by mělo zájem 106 respondentů 

(80,9 %). Pouze 13 dotazovaných (9,9 %) se záměr rozvíjet na jezeře kulturně zábavné 

zařízení nepřijde jako dobrý, ani špatný nápad. 12 respondentům (9,1 %) by tento zájem na 

jezeře nechtěli rozvíjet nebo nevědí.  

„Stravovací a ubytovací zařízení“ 108 respondentů (82,4 %) by mělo zájem rozvíjet 

tento záměr. Jen 12 dotazovaným (9,1 %) to nepřijde jako špatný, ani jako dobrý. 

A 11 odpovědí (8,4 %) zvolilo, že respondenti nemají zájem o stravovací a ubytovací 

zařízení nebo ještě nevědí. 
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Nejčastější sport 

Jako jediná z polootevřených otázek, otázka číslo 15 se zaměřuje na nejčastější 

sporty, kterým se respondenti věnují. Měli na výběr z „Fotbalu“, „Tenis“, „Běh“, „Plavání“, 

Bruslení“, „Jízda na kole“, „Sportu se nevěnuji“, „Rybaření“, „Jiný sport, jaký?“. Abychom 

mohli vymýšlet a rozvíjet sporty na jezeře a v jeho okolí musíme vědět, jakým sportům 

se respondenti nejčastěji věnují. Respondenti jak jde vidět na obrázku, se často shodují. 

Následující obrázek číslo 30 zobrazuje odpovědi dotazovaných.  

V předchozím obrázku číslo 30 jde vidět, jak respondenti na jednotlivé odpovědi 

odpovídali. Na prvním místě k nejčastějším sportům, kterým se respondenti věnují, s počtem 

34 odpovědí skončilo „Bruslení“ a „Jízda na kole“ se stejným počtem odpovědí. Tedy 

26 % respondentů se věnuje bruslení a jízdě na kole. Jak už vyplívá z předchozích otázek. 

Cyklostezka a in-line dráha tyto dva záměry respondenti preferují a i těmito sportům se rádi 

věnují.  

21 dotazovaných (16 %) se nejčastěji věnuje jinému sportu, než měli na výběr. 

Z nejčastějších odpovědí bylo uváděno posilování nebo fitness. Dále nejrozšířenější mezi 

dotazovanými byl taky volejbal, lyžování nebo zimní sporty, jako například lyže a hokej. 

Objevili se sporty i jako chůze, jízda na koni, běh nebo plavání. 

„Fotbal“ a „Běh“ skončili také se stejným počtem respondentům. Těmto sportům 

se věnuje celkem 26 dotazovaných. Tedy 19,8 %.  
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Obrázek č. 30: Nejčastější sport (Holubová, 2016) 
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Pouze 7 respondentů (5,3 %) se věnuje „Rybaření“ nebo se sportu nevěnuje. Jen 

3 dotazovaní se věnují nejčastěji tenisu. Tedy 2,3 % respondentů. 

Kempování, ohniště nebo grily 

V otázce číslo 16 se zjišťuje, či respondenti by využili v okolí Jezera Most kempy, 

zda by zde stanovaly. Nebo jestli by zde grilovaly či pořádali ohniště. Z odpovědí „Ano“, 

„Ne“ a „Nevím“ je znatelné, že dotazovaní s počtem 87 odpovědí, by zde rádi trávili čas. 

Obrázek číslo 31 zobrazuje výsledky otázky číslo 16.  

V předchozím obrázku je evidentní, že 87 respondentů by mělo zájem o kempování, 

stanování, grilování či opékání. Tedy Jezero Most má 66,4 % potencionálních zájemců 

se podílet na tomto záměru. Dohromady 44 respondentů nemá zájem tento záměr využít 

nebo ještě nevědí. 33,6 % dotazovaných by tento záměr nedoporučili.   

Vodní atrakce 

Otázka číslo 17 zní, jaké vodní atrakce by respondenti na jezeře představovali. Měli 

na výběr ze tří variant. První z nich je spíše odpočinková „Šlapadla, lodičky, výletní lodě“, 

druhá adrenalinová „ Skútr, vodní lyže, wakeboardu, nafukovací kruh či banán, 

aquazorbing“ a třetí varianta zábavná „Klouzačky, tobogány“. Atrakce jako v předchozí 

otázce číslo 14 číslovali podle zájmu. Číslem 1 - velký zájem, číslem 2 - malý zájem, 

3 – ani dobrý ani špatný, 4 - nezájem a 5 - nevím. Výsledky jsou zobrazeny v obrázku číslo 

32.  
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Obrázek č. 31:  Kempy, grily, ohniště (Holubová, 2016) 
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Z předchozího obrázku číslo 32 je patrné, že o „Šlapadla, lodičky a výletní lodě“ 

mají dohromady zájem 111 respondentů. Tedy 84,7 % dotazovaných. Pouhých 

11 respondentů (8,4 %) se jeví vodní atrakce jako ani dobrá, ani špatná. 9 dotazovaných 

nejeví žádný zájem o tyto atrakce nebo nevědí. Tuto odpověď zvolilo 6,9 % dotazovaných.  

Adrenalinové atrakce jako „Skútr, vodní lyže, wakeboard nafukovací kruh či banán, 

aquazorbing“ mají zájem 83 dotazovaných, čili 63,3 %. 27 respondentů (20,6 %) si není 

jisto, zda jsou tyto atrakce dobrý nápad, či ne. Jen 21 dotazovaných nemají zájem o vodní 

atrakce nebo ještě nevědí. Tedy 16 % respondentů by tyto atrakce nevyužili.  

„Klouzačky, tobogány“ by využila 106 potencionálních návštěvníků (81 %). Jen 

15 respondentům (11,4 %) si nejsou jistí, zda jsou dobrým či špatným nápadem. Pouze 

10 dotazovaný (7,6 %) by tyto atrakce nevyužil nebo ještě neví.  

Atrakce na jezeře  

Otázka číslo 18 se vztahuje k atrakcím, které by v okolí Jezera Most nejvíce 

přivítali. Měli možnost volit z odpovědí „Minigolf“, „Trampolíny“, „Dětská hřiště“, 

Sportoviště – fotbal, volejbal, basketbal, nohejbal, stolní tenis“, „Ubytování a stravování“, 

„Lanové centrum“, „Mini ZOO“, „Půjčovna kol“, „Lanovka Jezero Most – Hněvín“. Tyto 

atrakce jako v předchozích otázkách respondenti číslovali podle zájmu. Číslem 1 - velký 

zájem, číslem 2 - malý zájem, 3 - ani dobrý, ani špatný, 4 - nezájem, 5 - nevím. Následující 

obrázku číslo 32 zobrazuje výsledky.  
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Jak je patrné z předchozího obrázku na každou otázku odpovídal respondent zvlášť. 

„Minigolf“ o tuto atrakci jeví zájem celkem 97 respondentů, což je 74 %. Jen 

19 z dotazovaných (14,5 %) si není jisto, zda je atrakce dobrý, či špatný nápad. A pouze 

15 respondentů (11,5 %) nejeví žádný zájem o minigolf nebo ještě nevědí.  

„Trampolíny“ by navštívilo 89 respondentů (67,9 %). 24 dotazovaných (18,3 %) 

se nezdá, že by trampolíny byli dobrý nebo špatný nápad. A zbytek 18 respondentů (13,7 %) 

si myslí, že o tuto atrakci by nemělo zájem nebo nevědí.  

O „Dětské hřiště“ jeví zájem 103 respondentů, tedy 78,6 % dotazovaných. Jen 

11respondentů (8,4 %) neví, zda by to byl dobrý, či špatný nápad. 17 dotazovaných (13 %) 

odpovědělo, že by o tyto atrakce nejevili žádný zájem nebo nevědí.  

„Sportoviště - fotbal, volejbal, basketbal, nohejbal, stolní tenis“ o tyto atrakce jeví 

zájem dohromady 87 dotazovaných, tedy 66,4 % což není moc. 15 respondentů (11,4 %) 

si není jisto, zda je to dobrý, či špatný nápad. A 19 dotazovaných (14,5 %) by nejevilo žádný 

zájem.  
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„Ubytování a stravování“ by jevilo zájem celkem 110 respondentů. Vyjádřeno 

v procentech 84%. 14 dotazovaných (10,6 %) nepřijde ubytování a stravování jako dobrý, 

ani špatný nápad. Pouze 9 respondentů (6,9 %) by nevyužívalo tyto služby nebo ještě neví. 

„Lanové centrum“ se líbí 114 respondentům, tedy 87% by navštěvovalo lanové 

centrum. Jen 14 dotazovaných (10,9 %) neví, jestli je to dobrý, či špatný nápad. Pouze 

5 respondentů (3,8 %) odpovědělo, že by lanové centrum nenavštívilo nebo ještě neví.  

„Mini ZOO“ by navštívilo 99 respondentů, čili 75,6 %. 15 dotazovaných (11,4 %) 

si není jisto, zda je to dobrý, či špatný nápad. Respondenti odpověděli 17x (13 %), že by 

Mini ZOO nenavštívili nebo nevědí. 

„Půjčovna kol“ by využilo celkem 81 respondentů. Vyjádřeno v procentech 61,8 % 

dotazovaných. 27 respondentů (20,6 %) odpovědělo, že neví, jestli je to dobrý, či špatný 

nápad. A zbylých 23 dotazovaných (17,5 %) by půjčovnu kol nevyužili nebo ještě nevědí.  

„Lanovka Jezero Most – Hněvín“ o tuto atrakci jeví 104 respondentů zájem 

(79,4 %). 12 dotazovaných (9,1 %) neví, jestli je to dobrý, či špatný nápad a 16 respondentů 

(12,2 %) by lanovku nevyužili nebo ještě nevědí. 

Atrakce, aktivity, které by chtěli respondenti rozvíjet 

V poslední otázce dotazníkového šetření, otázka číslo 19 zjišťuje, jaké atrakce, 

aktivity a nápady by chtěli respondenti, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření.  

Jak už je uvedeno výše, respondenti by uvítali na jezeře nebo v okolí jezera 

geocaching. Dále sportovní atrakce, jako skútry a vodní hrady. Ocenili by i kulturní akce, 

jako jsou například hudební akce, festivaly nebo koncerty. Pro děti by bylo příznivé zřídit 

tábory, pořádat na jezeře akce typu den dětí, ukončení školního roku, pouštění draků nebo 

pálení čarodějnic. Sportovci by uvítali venkovní centrum nebo venkovní fitness. Pejskaři 

by rádi psí agility nebo psí cvičiště. Nápad cyklostezek, in-line dráhy a naučné stezky jsou 

příznivé. V okolí jezera by je respondenti velmi uvítali. V dotazníkovém šetření se objevil 

i požadavek týkající se koní, vyjížďky na koních atd. 

V dotazníku se stále dokola objevovaly odpovědi, které jsou zmiňovány výše, 

že rekreační centrum nedaleko chemičky není příliš rozumné.  

Z nejzajímavějších nápadů je umělý ostrov ve středu jezera. Je zajímavé, že tento 

nápad měl i Palivový kombinát Ústí a.s., ale díky tomu že jezero nemá žádný průtok, voda 
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tu stojí. Kolem vytvořeného umělého jezera by se hromadili sinice a nečistoty 

by se tu udržovaly. Jeden z nápadů, jak tento problém vyřešit by byl. Umělý ostrov vy plaval 

na jezeře. Tím by se nečistoty neměli, kde shlukovat.  

40 respondentů odpovědělo, že neví jaké atrakce nebo aktivity by chtěli rozvíjet 

na Jezeře Most, čili 30,5 %. 

4.2 Využití potenciálu Jezera Most 

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, viz předchozí kapitola, Jezero Most přispěje 

k rozvoji turismu ve městě Most a celému Ústeckému kraji. Je ale důležité přijít na zajímavý 

a hlavně dobrý záměr. Vytvořit z bývalého hnědouhelného dolu příměstské jezero, se jeví 

jako výborný nápad. Pozitivní je i fakt, že respondenti Jezero Most vítají a rovněž jsou 

ochotni jezero v budoucnu navštěvovat. Z dotazníkového šetření vyplívá, že obrovské mínus 

se jeví skutečnost, že respondenti nejsou dostatečně informováni o jezeru. Nevědí, 

zda je jezero v plném proudu využívání nebo zda je ve stavu napouštění aj.  

Pro turisty, zde mohou být nabídnuty potenciální cíle kolem jezera, jako např. 

přesunutý děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl přesunut z důvodu těžbě 

hnědého uhlí. Kostel to tak proslavilo, že patří ke světovým unikátům. Dále v okolí může 

být nabídnut pravoslavný kostel, který je postaven bez jednoho jediného hřebíku aj. 

Respondenti by Jezero Most nejvíce využili k volno časovým aktivitám, ke kterým 

převážně patří pláže, naučné stezky či kempy a grily. Pláže z poloviny tvořeny jemným 

pískem a druhá polovina z menších kamínků. U každé pláže, jak veřejné tak nudistické 

by byly rozmístěny stánky s občerstvením. Součástí veřejné pláže by byla dvě hřiště. Jedno 

určené k volejbalu a druhé k určení návštěvníka. K faktu, že respondenti se věnují 

geocachingu, by mohla být vhodná i tato lokalita k zřízení skříňky geocachingu. Například 

by mohla býti zřízena uprostřed jezera. Turisti by museli využít vodního dopravního 

prostředku k uspokojení potřeb geocachingu. Z šetření je patrné, že by respondenti uvítali 

pořádání různých kulturních akcí od koncertů po stánky s občerstvením. K tomu by byla 

vytvořená zóna kultury, kde by stálo pódium. 

K rodinným aktivitám by jezero mohlo přispět pořádáním akcí pro děti. 

Jak už je zmiňováno v předchozí kapitole, respondenti by uvítali tábory, pořádání dětských 

dnů, ukončení školního roku nebo pouštění draků. Neočekávaným výstupem dotazníkového 
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šetření byl velký úspěch, který sklidil záměr Mini ZOO. V blízkosti pláží by byla zřízena 

dětská hřiště s prolézačkami, houpačkami a pískovištěm pro děti. Dále brouzdališť i lanové 

centrum.  

Ke sportovnímu vyžití respondentům bezpochybně chyběla cyklostezka a in-line 

dráha, která by vedla kolem celého jezera. Sloužila by mimo jiné i pro pěší chůze. Po celé 

své délce by byly rozmístěny lavičky k odpočinku. K dráze bezpochybně navazovala zřízena 

půjčovna kol a koloběžek pro turisty, kteří zde budou například kempovat. Více jak polovina 

dotazovaných by trasu využívali. Neodmyslitelně k sportu patří vodní aktivity, především 

vodní skútry a další z mnoha aktivit. Respondenti by uvítali nejraději v okolí jezera venkovní 

fitness a plážové kurty či hřiště pro fotbal nebo basketbal. K tomuto faktu, by jezero přilákalo 

mnoho skupin sportovců. 

Z mnoha dalších nápadů, jak rozšířit potenciál Jezera Most, je zřídit Lanovku Jezero 

Most – Hněvín nebo založit psí cvičiště s agility. Kempy by sloužily pro turisty, 

kteří upřednostňují přírodu před hotely. Hotely a chatky umístěny nedaleko kempu 

s výhledem na jezero. Součástí této zóny by byla restaurace se suvenýry. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že respondenti nejeví až takový zájem o Mini 

Most nebo o přístaviště. Místo přístaviště by mohla býti založena půjčovna loděk, šlapadel 

a vodních skútrů. 

Za největší problém shledávají dotazovaní chemičku nedaleko rekreačního Jezera 

Most. Vyřešením k tomuto danému problému vede snad jen zalesnění svahu směrem 

chemičce. Sice to problém nevyřeší, ale aspoň pobyt zpříjemní z estetické části.  
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5 ZÁVĚR 

V bakalářské práci je charakterizováno území Mostecka, jeho historie a zaniklé 

staré město Most. Dále těžba hnědého uhlí lomem Ležáky n. p., na území dnešního Jezera 

Most. Jeho historie, průběh napouštění, parametry nově vzniklého jezera a zajímavosti 

vztahované k této oblasti. Je třeba zdůraznit, že samotné Mostecko se během několika let 

změnilo k nepoznání. Hlavní zásluhu na tom mají rekultivační a revitalizační práce, 

které z „měsíční krajiny“ vybudovaly příjemné a navštěvované rekreační areály. Mohou býti 

zmíněny například areály Benedikt a Matylda, které patří k uměle vytvořeným vodním 

plochám v Mostě. Další zrekultivované plochy slouží jako Autodrom, Hipodrom nebo také 

golfové hřiště.  

Cílem práce bylo zjistit potenciál Jezera Most vzhledem k rozvoji turismu 

na Mostecku. Tento potenciál byl zjišťován formou dotazníkového šetření.  Respondenti 

navrhovali, které aktivity by měli být nejdůležitějším cílem jezera při jeho rozvoji. 

Jde hlavně o to, aby jezero lidé navštěvovali a využívali k relaxačním aktivitám dle vlastních 

potřeb. Z dotazníkového šetření vyplývá, že lidé z Mostu, ale i z okolí nejsou dostatečně 

informováni o plánech budoucího využití Jezera Most. Bez masivní a všeobecné 

informovanosti široké veřejnosti a zároveň bez splnění požadavků a záměrů vyjádřených 

respondenty k využití dotčené plochy přijde Most a celý Ústecký kraj o jednu z největších 

příměstských rekreací v daném okolí. Doposud vynaložená práce a úsilí by nebyly využity.  

Pro zjištění potřeb a záměrů obyvatelstva v souvislosti Jezera Most byl sestaven 

dotazník, který byl rozdán mezi studenty VŠB-TUO v Mostě, Střední škole technické 

v Mostě a v OC Most. Dále byl dotazník šířen na internetových stránkách. Celkem byl 

dotazník zodpovězen 131 respondentem. Vyhodnocení a analýza dotazníkového šetření je 

zpracována v kapitole s názvem „Vyhodnocení dotazníku“.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, na základě podnětů respondentů, jaké atrakce 

a záměry by se na jezeře měly nejvíce rozvíjet, aby Jezeru Most bylo atraktivní lokalitou 

pro co nejvíce návštěvníků. Daná území má velký potenciál, který by mohl přispět nejen 

k rozvoji turismu na Mostecku ale i celému Ústeckému kraji.
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