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Anotace 

Diplomová práce pojednává o odstraňování ekologických škod vzniklých hnědouhelnou 

těţbou v regionu města Mostu a ekonomické dopady na město Most. Popisuje legislativní 

rámec řešení ekologických škod a následnou revitalizaci. Dále řeší úlohu města 

v revitalizačních projektech a popisuje vybrané revitalizační projekty města Mostu. V práci 

jsou porovnány vynaloţené finanční prostředky z koncepce 15 ekomiliard, ze zdrojů města 

Mostu a od soukromých investorů. Závěrem je konstatováno, ţe je nutná pomoc státu při 

řešení revitalizačního procesu a rovněţ je nutné řešit legislativní opatření pro stanovení 

dalších finančních zdrojů pro revitalizace, neboť zdroje 15 ekomiliard jsou omezené. 
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Summary 

Diploma thesis deals with the elimination of environmental damages caused by brown coal 

mining in the Most region and economic impacts on the city of Most. It describes the 

legislative framework to address environmental damages and subsequent revitalization. 

Also deal with the role of the municipality in the revitalization projects and also describes 

selected revitalization projects of the city of Most. The thesis contains comparation of 

spent funds from the „15 miliard conception“ budget, city of Most budget and financial 

resources from private sector. In conclusion, the State assistance in dealing with the 

revitalization process is needed and it is also necessary to solve the legislative measures to 

getting additional funding sources for revitalization, because financial resources of "15 

miliard conception" are limited. 

 

Keywords: reclamation, revitalization, brown coal, projects 

 

  



 

OBSAH 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 1 

2 ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH PŘED PRIVATIZACÍ 

HNĚDOUHELNÝCH SPOLEČNOSTÍ ................................................................................ 2 

2.1 Legislativní úprava současného řešení ekologických škod ..................................... 2 

2.2 Směrnice meziresortní komise ................................................................................ 3 

2.3 Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těţebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji .................................................. 4 

2.4 Globální plán revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech ..................... 6 

2.5 Územní plán města Mostu ....................................................................................... 8 

2.6 Program rozvoje statutárního města Mostu na roky 2004 aţ 2010 (2011 – 2015) . 9 

3 ÚLOHA MĚSTA MOSTU V REKULTIVAČNÍM A REVITALIZAČNÍM 

PROCESU ........................................................................................................................... 12 

3.1 Rekultivační a revitalizační projekty města Most ................................................. 13 

3.2 Lokalita „Sportovně rekreačního areálu Most – Velebudice“ .............................. 15 

3.2.1 Investice města Mostu a soukromé investice lokalitě Sportovně rekreačního 

areálu Most – Velebudice ............................................................................................ 17 

3.3 Lokalita vodní nádrţe Matylda ............................................................................. 18 

3.3.1 Investice města Mostu a soukromé investice v lokalitě vodní nádrţe Matylda

 19 

3.4 Lokalita lomu Leţáky – budoucího jezera Most ................................................... 20 

3.4.1 Investice města Mostu a soukromé investice v lokalitě budoucího jezera Most

 24 

4 ANALÝZA EKONOMICKÝCH DOPADŮ PŘI ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD 

NA MĚSTO MOST ............................................................................................................. 26 

4.1 Nevhodné rekultivace či revitalizace v okolí města Mostu .................................. 26 

4.1.1 Lokalita lomu Benedikt ................................................................................. 26 

4.1.2 Lokalita Čepiroţské výsypky ......................................................................... 26 

4.1.3 Lokalita lomu Vrbenský - část Matylda ........................................................ 27 

4.2 Ostatní rekultivace či revitalizace v okolí města mostu ........................................ 29 

4.2.1 Lokalita Velebudické výsypky ...................................................................... 29 

4.2.2 Lokalita lomu Leţáky - budoucí jezero Most ................................................ 31 

4.2.3 Lokalita lomu Hrabák .................................................................................... 32 

4.2.4 Lokalita Střimické výsypky ........................................................................... 32 

4.3 Budoucí náklady .................................................................................................... 33 



 

4.4 Vyuţití revitalizovaného území v návaznosti na efektivnost revitalizace ............ 34 

4.5 Shrnutí investic při řešení ekologických škod vzniklých těţbou v hnědouhelném 

revíru města Mostu .......................................................................................................... 36 

5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ ...................................................................................... 39 

6 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 41 

7 LITERATURA ............................................................................................................ 42 

8 SEZNAM TABULEK ................................................................................................. 45 

9 SEZNAM GRAFŮ ...................................................................................................... 46 

 

 

  



 

České zkratky 

15 ekomiliard Finanční prostředky čerpané dle Koncepce řešení ekologických škod 

vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji 

GPR Globální plán revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech 

ID Identifikační číslo 

Koncepce Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací 

hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 

MF Ministerstvo financí 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NN Nízké napětí 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PD Projektová dokumentace 

PRMM Program rozvoje statutárního města Mostu 

Sb. Sbírka zákonů 

Směrnice Směrnici meziresortní komise k řešení těţebně ekologických škod 

vzniklých před privatizací těţebních hnědouhelných společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji 

SRN Spolková republika Německo 

VN Vysoké napětí 

 

Cizojazyčné zkratky 

SWOT SWOT analýza je způsob analytické techniky zaměřené na zhodnocení 

vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace při 

dosahování jejích strategických cílů. Vnitřní faktory zahrnují silné 

stránky (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses) organizace a příleţitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats), které souvisí s vnějším prostředím 

organizace. SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů 

jednotlivých faktorů. 
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1 ÚVOD 

Téma řešení ekologických škod vzniklých hnědouhelnou těţbou mě zaujalo, protoţe se mě 

dotýká jako občana města, které bylo výrazně postiţené těţbou hnědého uhlí. Cílem této 

diplomové práce bylo zjistit, zda se město Most podílí na revitalizačních projektech, jak se 

podílí na projektech hnědouhelné společnosti a stát a rovněţ, jak jsou tyto projekty 

finančně nákladné. 

Mostecko je krajina, která byla vţdy, díky svým přírodním zdrojům, předurčena k těţební 

činnosti. Přibliţně v 10. století, se započalo v Krušných horách s postupným odkrýváním 

loţisek nerostných surovin, těţily se ţelezné rudy a barevné rudy drahých kovů. Rozvoj 

rudného hornictví vytvořil dispozice pro budoucí dobývání hnědého uhlí. První zmínky 

o těţbě uhlí pod Krušnými horami pochází jiţ z r. 1403. V prvopočátku nebylo uhlí 

vyuţíváno, jako palivo, jak je tomu dnes, ale pouţívalo se zejména pro výrobu kamence 

a popelného hnojiva. Novodobá fáze uhelného hornictví započala ve třicátých letech 19. 

století. Uhlí se stalo primární surovinou pro výrobní činnost. Těţba uhlí přinesla rozvoj 

průmyslu souvisejícího s těţbou uhlí. Další velký rozmach těţby hnědého uhlí přišel 

ve druhé polovině 19. století a následně ještě za první republiky a druhé světové války. 

Největší těţba a devastace kraje však proběhla aţ ve druhé polovině 20. století. Naštěstí 

tak, jak rostla ekologická vzdělanost obyvatelstva, rostla i snaha státu řešit problém 

s devastací krajiny související s těţbou. Rekultivace a ochrana půdy byla v našem právním 

systému známá uţ za Rakouska – Uherska, ale teprve aţ 20. století přineslo její reálnou 

podobu, a to nejen vydáním zákonů, které se touto problematikou zabývaly, ale 

i praktickou realizací rekultivace a ochranou půdy [1].  

Rekultivací však bylo dosaţeno pouze odstranění negativních zásahů po hornické činnosti 

a obnovení biologických funkcí krajiny. Teprve aţ revitalizace krajiny však přináší kýţený 

výsledek v podobě oţivení krajiny ve všech jejích funkcích. Proto je důleţité revitalizaci 

podporovat a pokračovat v ní. K revitalizaci i k rekultivaci, se však váţou nemalé finanční 

náklady, které jsou nezbytné k jejich realizaci. Území města Mostu bylo zařazeno mezi 

obce, jejichţ území jsou velkou měrou dotčená těţební činností. Tato diplomová 

práce analyzuje ekonomické dopady na město Most při řešení ekologických škod 

vzniklých těţbou v hnědouhelném revíru, respektive přímé a nepřímé ekonomické náklady, 

které vznikají městu Mostu v souvislosti s realizací projektů na rekultivaci a revitalizaci. 
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2 ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH PŘED 
PRIVATIZACÍ HNĚDOUHELNÝCH SPOLEČNOSTÍ 

2.1  Legislativní úprava současného řešení ekologických škod 

Intenzivní a rozsáhlá hornická činnost v podobě hnědouhelných dolů v okolí města Mostu 

v Ústeckém kraji způsobila celkovou devastaci celé pánevní oblasti. Jedním 

z nejváţnějších dopadů povrchových dolů je celkový vzhled krajiny, změna základní 

biologické funkce krajiny a celkově nepříznivý vliv na ţivotní prostředí a lidi, jeţ zde ţijí 

[1]. 

Odstraňování ekologických škod z hornické činnosti ošetřuje v českém právním prostředí 

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 

předpisů (horní zákon). Právní předpisy týkající se odstraňování ekologických škod 

vzniklých hornickou činností však nebyly před rokem 1989 dostatečně dodrţovány a jejich 

porušování uspokojivě vymáháno. Po roce 1989, se zvyšující se „ekologickou vzdělaností 

obyvatel“, došlo k novelizaci horního zákona, který nově uloţil organizacím povinnost 

zabezpečit sanaci a rekultivaci pozemků, které byly dotčeny těţbou a dále povinnost 

vytvářet finanční rezervu - § 31 odst. 5 a 6 horního zákona (zákon č. 541/1991 Sb., který 

novelizoval horní zákon): „organizace je povinna zajistit sanaci, která obsahuje 

i rekultivace podle zvláštních zákonů, všech pozemků dotčených těţbou a monitorování 

úloţného místa po ukončení jeho provozu. Sanace pozemků uvolněných v průběhu 

dobývání se provádí podle plánu otvírky, přípravy a dobývání (§ 32). Za sanaci se 

povaţuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur. 

K zajištění činností podle odstavce 5 je organizace povinna vytvářet rezervu finančních 

prostředků. Výše rezervy vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat potřebám sanace 

pozemků dotčených dobýváním. Tyto rezervy jsou nákladem na dosaţení, zajištění 

a udrţení příjmů.“ 

Do roku 1991 byla sanace a rekultivace realizována, ale nebyla vytvářena systematická 

finanční rezerva pro nejnákladnější projekty z oblasti nápravných opatření, jako jsou 

rekultivace a revitalizace krajiny. Neexistující finanční rezerva od začátku hornické 

činnosti do data privatizace těţebních společností představuje ekologickou zátěţ vzniklou 

z důlní činnosti tzv. ekologickou škodu. Sanační a rekultivační práce, které byly jiţ 

realizovány, nejsou do těchto ekologických škod zahrnovány [20]. 

Na základě Zprávy o hospodářské situaci Ústeckého kraje, Vláda České republiky svým 

usnesením č. 50 ze dne 16. 1. 2002 a č. 189 ze dne 20. 2. 2002, uznala naléhavou potřebu 

řešení ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných těţebních 

společností v roce 1991 a před účinností novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Souhlasila se záměrem 

postupně vyčlenit částku 15 mld. Kč z privatizačních výnosů s první tranší ve výši do 

3 mld. Kč na účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těţební činností 

státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území Ústeckého a Karlovarského kraje 

[9, 11]. 
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Vláda České republiky svým usnesení č. 272 ze dne 18. 3. 2002 následně přijala návrh na 

čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod, které vznikly před privatizací 

hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém kraji a Karlovarském kraji. Vláda 

schválila uvolnění finančních prostředků z Fondů národního majetku České republiky
1,2

. 

V příloze uvedeného usnesení byl definován pojem „ekologická škoda, tzn. škoda na 

životním prostředí“ – ekologickou škodou se rozumí takový stav území narušeného těţbou, 

který je v rozporu s ekologicky či hygienicky únosným stavem a s obecně závaznými 

právními předpisy. Dále byl definován soubor prací na odstraňování škod na ţivotním 

prostředí, jejímţ cílem je realizování revitalizace krajiny s vyuţitím sanačních 

a rekultivačních prací [12, 20]. 

Dále Vláda České republiky svým usnesení č. 446
3
 ze dne 29. 4. 2002 odsouhlasila sloţení 

meziresortní komise a komise pro posuzování a hodnocení nabídek k řešení ekologických 

škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém kraji 

a Karlovarském kraji. Činnost komisí a jmenování nových členů komise byla delegována 

na místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu [13]. Dne 20. 4. 2005 Vláda České 

republiky svým usnesení č. 468
4
 ustanovila komisi pro posouzení a hodnocení nabídek 

podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů
5
 [14]. Komise na základě předloţených expertíz od 

odborníků se znalostí dané problematiky určuje lokality a vymezuje území, které je určeno 

k odstraňování ekologických škod vzniklých z hornické činnosti. Hlavní priority, na které 

je brán zřetel, je naplňování příslušné legislativy (např. báňská legislativa, legislativa 

k ochraně ţivotního prostředí), řešení ekologických škod s důrazem na předpokládaný 

rozvoj krajů a tvorba potenciálních pracovních míst [20]. 

2.2 Směrnice meziresortní komise 

Další legislativní rámec nebyl v oblasti rekultivací a revitalizací stanoven. Pro předcházení 

nekoordinovanému postupu a nekoncepčnímu sniţování objemu finančních prostředků ze 

schválených 15 mld., vydala meziresortní komise [13] v prosinci roku 2002 „Směrnici 

meziresortní komise k řešení těţebně ekologických škod vzniklých před privatizací 

těţebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“. Ve směrnici byly 

                                            
1
 ust. § 18 odst. 2 písm. b) bod 4 zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech 

převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 
2
 zákon č. 171/1991 Sb. byl k 1. 1. 2006 zrušen zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního 

majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon 

o zrušení Fondu národního majetku); majetek Fondu národního majetku České republiky byl převeden na stát 

a jeho působnost na Ministerstvo financí České republiky 
3
 usnesení vlády ze dne 30. 11. 2006 č. 1356 mění usnesení vlády ze dne 29. 4. 2002 č. 446, ke jmenování 

členů meziresortní komise a členů komise pro posuzování a hodnocení nabídek k řešení ekologických škod 
4
 usnesení vlády č. 53 ze dne 17. 1. 2007 mění usnesení vlády č. 468 ze dne 20. dubna 2005 

5
 zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byl k 1. 7. 2006 nahrazen 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
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stanoveny rámcové kroky pro regulaci nápravy ekologických škod vzniklých před 

privatizací hnědouhelných těţebních společností:  

- výzva k předloţení projektů,  

- ţádost o zařazení do programu – ţádosti uplatňují těţební hnědouhelné společnosti 

v Ústeckém a Karlovarském kraji, orgány Ústeckého a Karlovarského kraje 

a v gesci krajů i obce a města obou těţebních oblastí, 

- posouzení a schvalování projektů meziresortní komisí,   

- výběr zhotovitele zakázky dle zákona o veřejných zakázkách, 

- uzavření dohody o součinnosti – zhotovitel uzavře s předkladatelem „dohodu 

o součinnosti“, která vymezí práva a povinnosti obou subjektů, 

- uzavření realizační smlouvy, 

- kontrola procesu a dokumentace průběhu zakázky - je zajišťována průběţnou 

supervizní kontrolou, pravidelnými a mimořádnými kontrolními dny, etapovými 

zprávami a závěrečnou zprávou, 

- úprava garance a navyšování rozpočtu - případné navyšování rozpočtu a úprava 

garance výše úhrady nákladů na realizaci státem budou upravovány dle konkrétních 

podmínek tzv. metodickou změnou či dodatky smluv, popřípadě formou 

dodatečných návazných akcí, 

- ukončení procesu nápravných opatření - zhotovitel nápravných opatření vypracuje 

závěrečnou zprávu, kterou předloţí předkladatel příslušným orgánům k posouzení 

a po obdrţení všech stanovisek proběhne závěrečný kontrolní den [25]. 

Směrnice meziresortní komise byla aktualizována v r. 2005 a r. 2008. 

2.3 Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před 
privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém 
a Karlovarském kraji 

Komplexní řešení rekultivace a revitalizace vlastně neexistuje a není legislativně dáno 

(vyjma platných právních předpisů). Řešení se skládá z jednotlivých dílčích částí – 

příslušné zákony, usnesení vlády, směrnice meziresortní komise atd. Mezi tato dílčí řešení 

patří i „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těţebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“ [22]. 

Fond národního majetku, který v r. 2003 obhospodařoval správu finančních prostředků 

vyhrazených na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těţebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (tzv. 15 mld.) zadal v r. 2003 

zpracování Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těţebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji. Koncepce byla zveřejněna 

23. 10. 2003. Koncepci zpracoval Výzkumný ústav hnědého uhlí, a. s. ve spolupráci 

s Báňskými projekty Teplice, a. s., Rekultivační výstavbou Most, a. s. a R-Princip Most 

spol. s r. o. [22]. 

Cílem koncepce bylo předejít nekoncepčnímu čerpání 15 mld. a vymezit rozsah území, na 

něţ se vztahuje usnesení Vlády ČR č. 272 ze dne 18. 3. 2002. Dále stanovit jednotlivá 
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opatření z oblasti rekultivačních a revitalizačních projektů ve vymezeném území 

a vydefinovat potřebné finanční náklady na realizaci jednotlivých opatřeních, po dobu 

platnosti vládního usnesení, tj. od roku 2002 do roku 2012. Koncepce byla konzultována se 

všemi dotčenými orgány – zadavatel, krajské úřady, důlní společnosti, dotčené obce 

a města. Koncepce tak obsahuje konkrétní návrhy revitalizačních projektů [22]. 

Koncepce byla schválena mezirezortní komisí v červnu 2004 a zároveň byla schválena její 

pravidelná aktualizace. První aktualizace byla zveřejněna 13. 9. 2006. Obsahem 

aktualizace bylo zrevidování rekultivačních a revitalizačních projektů a optimalizace 

struktury koncepce. Druhá aktualizace byla vydána v březnu roku 2010. Předmětem 

aktualizace bylo zejména zhodnocení finančních nákladů projektů zařazených do koncepce 

z pohledu reálného financování z alokovaných finančních prostředků v max. výši 15 mld. 

Kč. Obsahem druhé aktualizace bylo rovněţ reálné vyčíslení potřebných finančních 

prostředků na úspěšné ukončení rekultivačních a revitalizačních projektů v zájmovém 

území Ústeckého a Karlovarského kraje [22, 23, 24]. 

I přes existenci Směrnice mezirezortní komise a Koncepce řešení ekologických škod, 

dochází k nekoordinovaným krokům při předkládání rekultivačních a revitalizačních 

návrhů opatření v rámci regionu. Prvotní Koncepce řešení ekologických škod řešila celé 

území jako celek. Po provedení aktualizací se začaly objevovat u revitalizačních opatření 

zájmy jednotlivých obcí a měst bez podrobnější znalosti širších souvislostí rekultivovaných 

území důlními společnostmi. Rovněţ i u města Mostu se v minulosti tyto znaky 

u jednotlivých navrţených opatření určitým způsobem projevovaly. V současné době však 

město Most změnilo přístup.  

Vedení města Mostu v r. 2009 pověřilo organizační útvar „oddělení rozvojových zón“ 

odboru rozvoje a územního plánu Magistrátu města Mostu výkonem činností souvisejících 

s revitalizačními projekty. V oddělení rozvojových zón jsou 2 pracovníci vyhrazeni právě 

na tuto činnost. Zároveň politické vedení města Mostu prohloubilo intenzivní nepravidelné 

schůzky se zástupci důlních společností a rovněţ si smluvně zajistilo odborného externího 

konzultanta s dlouholetou praxí z oblastí rekultivací. V rámci této spolupráce 

a koordinované činnosti došlo k úspoře finančních prostředků, a to jak na straně 

rekultivačních projektů, tak na straně revitalizačních projektů města. Jako příklad uvádím 

domluvenou koordinaci vedení cyklistických stezek s obsluţnými komunikacemi 

realizovanými v rámci rekultivačních prací a pozastavení výsadby rozptýlené zeleně na 

plánovaných místech apod.  

Rovněţ došlo k přehodnocení prioritních akcí města Most, především v návaznosti na 

charakter a rozsah jednotlivých akcí a stav jejich přípravy. Z priority I. byla vyřazena 

stavba „Mostecký a cykloturistický okruh“, u které probíhalo sloţité majetkoprávní 

vypořádání pozemků s nejasným výsledkem. Do prioritních akcí byla zařazena akce 

„Rekreační plocha Matylda – komunikace a inţenýrské sítě“ – zasíťování lokality vodní 

nádrţe Matylda. V prioritních akcích tak byly ponechány pouze strategické projekty města 

Most řídící revitalizaci těţbou postiţených území (lokalit).  
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Oddělení rozvojových zón odboru rozvoje a územního plánu města Mostu navazuje 

spolupráci se soukromým sektorem v rámci přípravy investičních akcí, u nichţ je 

předpokládaná spoluúčast vyšší, neţ jsou finanční moţnosti města Mostu: 

- jedná se o projekt „Sportovně rekreační areál Most – Velebudice“, u kterého se 

podařilo získat strategického investičního partnera Golf Most, s. r. o. a dále 

sdruţení I. Golf Club Most, o. s.,  

- dále se jedná o projekty z 15 ekomiliard zařazené do 2. prioritní osy, u nichţ se 

město Most zavázalo k dokončení těchto projektů či některých jejich dílčích kroků. 

Připravuje se projekt prezentace lokalit budoucího jezera Most a vodní nádrţe Matylda na 

investičních veletrzích (především EXPO REAL Mnichov a REAL Vienna) k zajištění 

soukromých investic do těchto lokalit – zajišťuje oddělení rozvojových zón odboru rozvoje 

a územního plánu – předpoklad realizace od 2012. 

Jako odrazový můstek pro tyto aktivity byly zpracovány studie budoucího řešení jezera 

Most. V jednom případě ve spolupráci s fakultou architektury z Českého vysokého učení 

technického v Praze a odborem rozvoje a územního plánu města Mostu byly zpracovány, 

jako ročníkové architektonické práce, studie zástavby budoucího jezera Most. Ve druhém 

případě na základě zadání města Mostu v rámci mezinárodního projektu COBRAMAN, 

jehoţ hlavním cílem je řešení potřeb profesionálního řízení revitalizačního procesu, bylo 

zadáno zpracování technicko - urbanistické studie a ekonomicko – marketingové studie 

celé lokality jezera Most.  

2.4 Globální plán revitalizace pánevních oblastí severozápadních 
Čech 

Dalším dokumentem, který koordinuje jednotlivé revitalizační priority a cíle je Globální 

plán revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech (GPR), zpracovaný v roce 1999 

Hospodářskou a sociální radou Mostecka a Sokolovska. Cílem GPR je konkretizovat 

střednědobou i krátkodobou činnost státu, regionálních a místních orgánů 

i podnikatelských subjektů tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro úspěšný rozvoj 

a restrukturalizaci severozápadních Čech. GPR stanovil program pro kriticky postiţené 

pánevní okresy na dobu 10 let a představuje politický konsensus pro společnou strategii 

rozvoje postiţených regionů. GPR vychází z provedené analýzy postiţených pánevních 

oblastí: Most, Teplice, Chomutov, Louny, Sokolov. GPR řeší krátkodobé a dlouhodobé 

opatření rozdělených do sedmi základních priorit vedoucích k sníţení zaměstnanosti, 

diverzifikaci výrobního prostředí, rozvoji cestovního ruchu apod. GPR byl Vládou ČR 

schválen usnesením č. 122 dne 2. 2. 2000 [9, 30]. 

Následně vznikl dodatek č. 1 GPR pro rok 2001-2002, který reagoval na stále rostoucí 

nepříznivé ekonomické a sociální problémy, jeţ jsou doprovázeny výrazně zvýšenou 

nezaměstnaností v okresech Most, Chomutov, Teplice, Louny a Sokolov. Tento dodatek 

zohledňoval „Koncepci restrukturalizace hnědouhelného hornictví v kontextu vládního 
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usnesení o dostavbě JETE a prognózy sociálních dopadů na postiţené regiony“
6
, ze které 

vyplýval úbytek pracovních míst v hornické činnosti v postiţených regionech o cca 6 400 

aţ 3 600 míst. Dodatek č. 1 GPR reaguje na tento nepříznivý vývoj a konkretizuje 

střednědobé a dlouhodobé cíle GPR. Dodatek č. 1 GPR byl schválený usnesením Vlády 

ČR č. 460 dne 6. 5. 2002 [30]. 

Na GPR a dodatek č. 1 GPR navazuje dodatek č. 2 GPR, který rozpracovává priority 

určené k řešení především v letech 2003 – 2004 a navazuje na úkoly, které vláda jiţ 

podporuje, např. řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těţebních organizací, budování strategické průmyslové zóny „Triangle“ na ploše bývalého 

letiště Ţatec, rozvoj dopravní infrastruktury apod. Přestoţe byl dodatek č. 2 GPR 

Ministerstvem pro místní rozvoj v září 2003 připraven k předloţení do Vlády ČR, nebyl 

tento materiál projednán a nedošlo k uvolnění finančních prostředků. Nepodařilo se 

odstranit některé dlouhodobě přetrvávající rozpory s příslušnými resorty, především 

u priority „Dopravní dostupnost regionu“. Proto, bylo v r. 2004 rozhodnuto o aktualizaci 

jeho cílů pro roky 2005 – 2006. Aktualizovaný dodatek č. 2 GPR pro roky 2005 – 2006 

v souladu se střednědobou strategií GPR omezil pro roky 2005 – 2006 počet priorit. 

Kladen byl zásadní důraz na řešení následující problematiky: revitalizace krajiny narušené 

těţební činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území, dopravní 

infrastruktura regionu, rozvoj zaměstnanosti a lidských zdrojů, rozvoj sociální oblasti 

a vzdělávání. Aktualizovaný dodatek představoval „zásobník projektů“, které v souladu se 

zpracovanými strategiemi vedou k revitalizaci a resocializaci území severozápadních Čech 

[30]. 

V roce 2006 byl hospodářskými a sociálním radami zpracován dodatek č. 3 GPR. Cílem 

tohoto dodatku je aktualizovat projekty GPR na období 2007 – 2008 a vytvořit „zásobník 

projektů“ podporovaných hospodářskými a sociálním radami jednotlivých okresů (nově 

i Děčín) a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Důraz byl kladen na projekty 

vedoucí k posílení ekonomické základny regionu, revitalizaci území severozápadních 

Čech, zlepšení ţivotního prostředí a na rozvoj lidských zdrojů. Z oblasti města Mostu 

a mosteckého okresu se jednalo např. o projekty [30]: 

Priorita: Revitalizace krajiny narušené lidskou činností na území SZ Čech 

- Komplexní revitalizace území „Růţodol I, II“ – budoucí jezero Most část pro město 

Most 

- „Velebudická výsypka a okolí“ 

- Arboretum 

- Dobudování areálu hipodromu v Mostě 

- Dobudování golfového hřiště v Mostě 

- Rozšíření golfového hřiště – technické zázemí – výuková plocha 

- Western park – komunikace +inţenýrské sítě 

Priorita: Rozvoj zaměstnanosti a lidských zdrojů  

                                            
6
 Koncepci zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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- Průmyslová zóna Joseph  

- Podkrušnohorské technické muzeum    

- MiniMost 

Priorita: Rozvoj sociální oblasti a vzdělávání  

- Rekreační plocha Matylda + břehové linie jezera Matylda     

- Druhá etapa výstavby Polygonu Most – cvičné plochy pro nákladní a osobní 

vozidla Offroad dráha   

2.5 Územní plán města Mostu 

Důvodem pro zpracování funkčního Územního plánu města Mostu byla zastaralá 

dokumentace původního územního plánu schváleného v r. 1981 a další faktory související 

se změnou politického klimatu v ČR v r. 1989. Cílem nového Územního plánu města 

Mostu bylo vytvořit podmínky pro předpokládaný vývoj a rozvoj města, tj. vytvořit 

předpoklady pro vznik nových rozvojových ploch, rozvoj všech forem bydlení, změnu 

poměru bydlení v nájemních domech a v rodinných domech, vyhovující občanskou 

vybavenost, systémy technické vybavenosti a transformování ekonomické struktury města 

se vzrůstajícím podílem nevýrobních činností a zařízení. Územní plán byl Zastupitelstvem 

města Mostu schválen ze dne 24. 10. 2002 usnesením č. 10/2002/C/16. Nadřízený orgán 

územního plánování vydal souhlasné stanovisko dne 16. 10. 2002 pod č.j.: RR/1085/02/Va. 

Další změny územního plánu byly pořízeny v r. 2003, a to 1. a 2. změna Územního plánu 

města Mostu. V roce 2006 byla pořízena 3. a 4. změna a v roce 2007 pak 5. změna 

územního plánu. V současné době probíhá pořízení 6. a 7. změny územního plánu. 

Všechny změny vycházejí z nových potřeb města Mostu a dále z poţadavků právnických 

a fyzických osob na změny funkčního vyuţití území [28]. Do roku 2015 by mělo mít město 

Most zpracovaný nový územní plán a v současné době se chystá poslední změna územního 

plánu, která by měla zachytit potřeby města právě do r. 2015. 

Územní plán vymezil řešené území, které vychází z členění města Mostu dle katastrálních 

území o cca 86,9 km
2
. Statutární město Mostu je administrativně členěno na 7 městských 

částí a 18 územně-technických částí vycházející z katastrálního území. 

V dokumentaci Územního plánu města Mostu byly zapracovány realizované a plánované 

rekultivace, které byly brány v potaz při dalším plánování budoucího rozvoje města Mostu: 

- ukončené rekultivace Velebudické výsypky s areálem hipodromu a golfového 

hřiště, 

- rekultivovaná výsypka Vrbenský – areál vodních sportů Matylda a areál 

mosteckého autodromu, tato výsypka navazuje přes původní vrch Ressl na 

rekultivovanou výsypku Kopisty,  

- rekultivovaná Střimická výsypka navazující svou jiţní částí na původní vrch Špičák 

a Keřový vrch, 

- plánovaná a realizovaná rekultivace lomu Leţáky – areál Mosteckého jezera, 

- rekultivace lomu Šverma – Vršany – spojení do lokality Vršany a budoucího 

zatopení a vytvoření jezera, 

- rekultivace po těţbě v lomu ČSA předpokládá zatopení zbytkové jámy lomu. 
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Územní plán stanovil potřeby nových rozvojových ploch, zejména pro potřebu řešení 

nezaměstnanosti místního obyvatelstva, stanovuje rozvojové lokality na katastrálním 

území města Mostu a způsob zintenzivnění vyuţití stávajícího zastavěného území města. 

Mimo standardní problematiku, jako dopravní klid, regenerace bytového fondu, výstavba 

atd., vytváří územní plán na základě vymezených cílů sanace krajiny poškozené těţbou 

hnědého uhlí, předpoklad pro aretaci souladu přírodních a civilizačních poţadavků 

v krajině, v nezastavěném území, s ohledem na revitalizaci území s ukončenou těţbou. 

Územní plán města Mostu vymezil plochy veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav. 

Stanovené plochy vymezily budoucí postup města v revitalizačních projektech. Na základě 

průzkumu demografického vývoje, odhadu vývoje stavu nezaměstnanosti, struktury 

ekonomické sloţky v sekundární a terciální sféře a odhadu budoucího vývoje útlumu těţby 

hnědého uhlí a s ním související restrukturalizace průmyslu byla v územním plánu 

stanovena polyfunkční území, monofunkční plochy, přírodní prostředí a území 

se zvláštním reţimem, systém ekologické stability a ideové řešení krajiny a místní systém 

ekologické stability (pozn: dnes „územní systém ekologické stability“) po skončení 

těţebních a rekultivačních prací. V územním plánu jsou včleněny poţadavky z územně 

plánovací dokumentace vyššího stupně, tj. 2. změn a doplňků Územního plánu velkého 

územního celku Severočeské hnědouhelné pánve, včetně nadregionálního systému 

ekologické stability [28]. Samotný Území plán městu Most nevyřešil strategické plány 

města v oblasti revitalizačních projektů. Proto bylo na základě usnesení č. 264/7 Rady 

města Mostu ze dne 24. 3. 2003 schváleno pořízení Programu rozvoje statutárního města 

Mostu (PRMM). 

2.6 Program rozvoje statutárního města Mostu na roky 2004 až 
2010 (2011 – 2015) 

Zadání PRMM bylo schváleno Zastupitelstvem města Mostu usnesením č. 3/2003/C/17 ze 

dne 29. 5. 2003. PRMM se skládal ze tří etap. 1. etapa byla tvořena základní analýzou dat 

pro PRMM a byla realizována stanovenou pracovní skupinou v období června aţ září 

2003. 2. etapa zahrnovala vlastní strategii rozvoje města. 3. etapa obsahovala vypracování 

Akčního plánu rozvoje města do r. 2007 [29]. 

Na základě SWOT analýzy byl definován dlouhodobý záměr rozvoje města. Následně byly 

stanoveny vize a strategické cíle rozvoje města Mostu a v katalogu vymezeny opatření 

a projekty nutné pro naplnění vizí a strategických cílů rozvoje města. Z katalogu opatření 

a projektu byly vybrány prioritní projekty, které se měly stát hlavním nástrojem pro plnění 

PRMM v krátkodobém a střednědobém horizontu 2004 aţ 2007. Oba stěţejní dokumenty 

PRMM – Strategie a Akční plán rozvoje byly schváleny usnesením č. 5/2004/B/17 

Zastupitelstvem města Mostu konaném dne 24. 6. 2004 [29]. 

PRMM stanovil několik oblastí zájmů tzv. pilířů, celkem bylo definováno 5 pilířů. 

Postupným naplňováním se mělo dosáhnout napravení nepříznivého stavu, změny image 

města, zatraktivnění nabídky k bydlení a sluţeb, zvýšení absolventů vysokých škol 

a udrţení absolventů v regionu. Další oblastí zájmu PRMM bylo vybudování zařízení pro 

volný čas, rozvoj cestovního ruchu, kulturního a obchodního centra. Pro rozvoj cestovního 
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ruchu a propagaci Mostu se PRMM zaměřil na významné kulturní a sportovní události a na 

místní hornické tradice a hornickou historii. Bylo rozhodnuto o vyuţití revitalizace krajiny 

narušené těţební činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území 

Ústeckého kraje. V rámci PRMM bylo rozhodnuto, ţe k realizaci projektů bude vyuţito 

i externích zdrojů, tedy i finanční prostředky k řešení ekologických škod, které vznikly 

před privatizací hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském 

kraji (usnesení Vlády ČR č. 272 ze dne 18. 3. 2002). Za tím to účelem byly navrţeny kroky 

k naplnění cílů jednotlivých pilířů. V krajině postiţené těţbou hnědého uhlí ve městě Most 

a jeho přilehlém okolí se jednalo o následující dílčí projekty naplňující stanovené cíle [29]: 

Pilíř – Ekonomicky prosperující město 

Podpora a další rozvoj strategických rozvojových ploch a připravit 

na revitalizovaném území nové plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit, např.: 

- Rozvojová zóna Benedikt – východ, 

- Rozvojová zóna Joseph, 

- Průmyslová zóna Pod Lajsníkem, 

- Rozvojové plochy a projekty v území Růţodol – Kopisty. 

Pilíř – Společenské centrum 

Podporovat další rozvoj a zkvalitňování stávajících areálů a vznik nových areálů 

na nových revitalizovaných plochách, např.: 

- Rozvoj areálu Benedikt, 

- Rozvoj areálů v prostoru Velebudické výsypky, 

- Rekonstrukce a dostavba areálu na výsypce - Autodrom Most, formou 

dostavby polygonu a následnou dopravní výchovou, včetně sanace a úprava 

terénu, 

- Dobudování areálu Matylda, 

- Rozvoj přírodního areálu Ressl, 

- Projekt MINIMOST, 

- Budování a rozvoj Podkrušnohorského technického muzea, 

- Volnočasové aktivity v prostoru „Jezera Vrbenský“. 

Propagace Mostu, jako atraktivního města s tematicky zaměřenou nabídkou 

v oblasti cestovního ruchu, např.: 

- Mostecké dromy (autodrom – vybudovaný na výsypce, hipodrom, 

aquadrom) – prezentační publikace, 

- Vinařský Most (vinice na zrekultivovaných plochách). 

Pilíř – Město příjemné pro ţivot 

Zajištění podmínek pro výstavbu rodinných domů v příměstských oblastech 

a rozvojových lokalitách, např.: 

- Zajištění podmínek pro výstavbu rodinných domů na rekultivovaných 

plochách. 
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Pilíř – Komunikující město 

Vytvářet podmínky pro aplikaci projektového a strategického řízení ve veřejné 

správě, např.: 

- Technická a organizační podpora při vytváření systému projektového 

a strategického řízení a konkrétních projektů do národních a mezinárodních 

programů pro realizaci projektů týkající se rekultivovaného či 

revitalizovaného území. 

Pilíř – Funkční základ rozvoje 

Vybudovat dopravní infrastrukturu v nových rozvojových lokalitách, např.: 

- Nové komunikační napojení Most – Braňany, 

- Obnova silnice Most – Mariánské Radčice, 

- Páteřní komunikace Vtelenské sady, 

- Místní, regionální a dálkové cyklostezky. 

PRMM byl základním dokumentem, ze kterého vycházely následně zpracované projekty. 

Výše uvedené dílčí cíle, byly situovány na území, které se nacházelo v krajině narušené 

těţební činností státních hnědouhelných podniků a město Most tak mohlo přistoupit 

k zpracování revitalizačních projektů a čerpání finančních prostředků určených k řešení 

ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných těţebních společností 

v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji (usnesení Vlády ČR č. 272 ze dne 18. 3. 2002). 

PRMM byl rovněţ podnětem ke změně Územního plánu města Mostu. V prosinci 2010 

skončila platnost Programu rozvoje statutárního města Mostu na roky 2004 – 2010. 

V současné době odbor strategií a dotací Magistrátu města Mostu připravuje nový Program 

rozvoje statutárního města Mostu na roky 2011 – 2015 [29]. 
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3 ÚLOHA MĚSTA MOSTU V REKULTIVAČNÍM 
A REVITALIZAČNÍM PROCESU 

Cílem revitalizace těţbou postiţených území města Mostu je proměna na standardní čtvrti 

města, respektive jejich aktivní integrace do struktury města a v neposlední řadě změna 

vnímání tohoto území. Revitalizované území by se do kaţdodenního ţivota města mělo 

začlenit tak, aby se stalo místem, kam docházejí či přijíţdějí obyvatelé města či regionu za 

prací, vzděláním či zábavou. Vedle neopomenutelné úlohy hnědouhelných společností má 

statutární město Most jako ostatní samosprávy klíčovou úlohu v nastartování a mnohdy 

i realizování revitalizačních projektů. Nezanedbatelná je i úloha státu jako iniciátora 

investic z veřejných zdrojů.  

Město Most musí řešit míru potřebné revitalizace, která je spojena s pokračováním 

dosavadního vývoje území, tedy území bez revitalizace nebo území s částečnou 

revitalizací. Rovněţ jako správce veřejných zdrojů musí vedení města Mostu zvaţovat, 

jakého efektu bude dosaţeno vynakládáním veřejných prostředků. Město Most musí brát 

i v úvahu vyšší efektivity revitalizačních projektů při finančním zapojení soukromého 

investora do revitalizačního projektu. Zapojování soukromých investorů se nedaří městu 

Mostu realizovat u kaţdého projektu. V revitalizačních projektech, u kterých se to 

podařilo, se jednalo o nezanedbatelné finanční částky soukromých zdrojů. 

Neopomenutelnou úlohou města je rovněţ zajištění udrţitelnosti realizovaných projektů. 

V potaz rovněţ musí brát město i demografickou integraci – mělo by se zbavovat 

nevyváţené vzdělanostní struktury obyvatel a úbytku obyvatel. Revitalizační projekty 

města musí zohledňovat věkové sloţení obyvatelstva, dostupnost revitalizovaného území, 

nová pracovní místa, dostatek prostoru pro trávení volného času a zelených míst, která jsou 

atraktivní pro rodiny s dětmi, mnoţství školských a předškolních zařízení atd. Pokud se 

městu Most a státu nepodaří předejít sociálnímu a fyzickému úpadku území poškozených 

těţbou, lze přepokládat, ţe veřejné finance očekávají v budoucnu mnohem vyšší výdaje při 

řešení společenských problémů v ghettech a sociopatologických jevů. Coţ znamená 

mnohem vyšší náklady na udrţení bezpečnosti a pořádku, sociální sluţby, výplaty 

sociálních dávek. 

Město Most si je vědomo, ţe kvalitní revitalizační projekty mající tzv. nadregionální 

význam, jsou důleţitým kapitálem pro budoucí vývoj města Mostu. Příkladem praktické 

realizace kvalitního projektu nadregionálního významu můţe být lokalita budoucího jezera 

Most, do jehoţ přípravy musí být zainteresováni minimálně hnědouhelné společnosti, 

město Most, Ústecký kraj a stát. V tomto směru se zdařilo městu Most prosadit v letošním 

roce při zpracování koncepce kraje „Zásady územního rozvoje kraje“ lokalitu budoucího 

jezera Most jako lokalitu s nadregionálním významem. V rámci tohoto projektu by mohlo 

být dosaţeno i přeshraničního dosahu do sousední Spolkové republiky Německo. Dalším 

příkladem můţe být projekt „Sportovně-rekreační areál Most – Velebudice“, který bude 

slouţit pro relaxaci a krátkodobou rekreaci zejména občanů města Mostu, Ústeckého kraje, 

ale z důvodů kvality vybavení a rozsahu projektu, také ostatních přilehlých regionů 

a přeshraničních oblastí. 
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3.1 Rekultivační a revitalizační projekty města Most 

Úspěch revitalizačních projektů spočívá v reálně stanovených a konkrétních cílech. Na 

podaných revitalizačních projektech města [39] je patrné, ţe stanovení cílů revitalizačních 

projektů je mnohdy záleţitostí momentální idey bez hloubkové znalosti problému 

a provedení analýzy. Vnímání stanovených cílů revitalizačních projektů rovněţ odvisí na 

vnímání vztahu k přírodě v dané lokalitě z biocentrického nebo antropocentrického 

hlediska. K ekologickým cílům se připojuje momentální postoj politického vedení města 

a jejich cíle politické, sociální apod. I přes výše uvedené se současné vedení města Mostu 

snaţí v posledních letech o určitou koordinaci revitalizační činnosti a spolupráci 

s hnědouhelnými společnostmi, vč. racionálního zvaţování revitalizačních projektů, tj. na 

jaké projekty revitalizace pouţít veřejné prostředky a jak zapojit soukromý kapitál do 

revitalizačních projektů. Město Most k únoru r. 2011 podalo k mezirezortní komisi 42 

projektů, určených na revitalizaci území poškozených těţbou hnědouhelných společností.  

 

Tabulka č. 1  – Celkový objem plánovaných a přijatých revitalizačních projektů městem Most[39]   

 

Celkem evidováno 42 podaných projektů z toho 

22 projektů neschváleno 

20 schváleno mezirezortní komisí 

42 projektů zaměřeno na revitalizaci 

48 % úspěšnost v podání projektů 

2 538 850 000 Kč celkové předpokládané náklady u všech projektů 

1 963 559 000 Kč předpokládané náklady u schválených projektů 

 

Pro účely této diplomové práce byly k bliţšímu popisu revitalizačních projektů města 

Mostu vybrány, z hlediska kofinancování z různých zdrojů, lokality: „sportovně 

rekreačního areálu Most – Velebudice“, „vodní nádrţe Matylda“ a „budoucího jezera 

Most“. U starších projektů, vzhledem k dlouhé době od rekultivace, nelze mnohdy 

investované finanční prostředky dohledat (rekultivace či revitalizace před r. 1989 či 

začátkem devadesátých let).  
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Tabulka č. 2 – Přehled připravovaných projektů  města Mostu v 1. prioritě 

Č. 

pr.
Název projektu

Náklady v mil. 

Kč vč. DPH

Náklady v mil. 

Kč vč. DPH

Náklady v mil. 

Kč vč. DPH

Náklady v mil. 

Kč vč. DPH

Připravované projekty - 1. priorita
Předpokládané 

náklady

z toho 

poskytovatel 

dotace

z toho 

ţadatel dotace 

(město Most)

investice nad 

rámec 

projektu

1
Obnovení silnice III/2565 Most - 

Radčice (ID 708)
                 599                    599    

bez 

spoluúčasti
40,4

2
Středisko Starý Most - MiniMost (ID 

635)
                   92                   58,5    34 20

3
Jezero Most - napojení na komunikace 

a inţenýrské sítě (ID 637)
                 106                      95    11 0

4
Rekreační plocha Matylda – sítě (ID 

362)
              72,59                      71    1,59 0

5
Sportovně rekreační areál Most - 

Velebudice (ID 631)
                 204                    144    60 40

6
Western park – příjezdová komunikace 

I. etapa (ID 688)
                30,4                   30,4    

bez 

spoluúčasti
0

7

Revitalizace území pro oddech, sport a 

individuální výstavbu – jiţní svahy 

budoucího jezera Most (ID 641)

                 267                    266    1 300

Celkem        1 370,99            1 263,9    107,09 400,4
*1

kvalifikovaný odhad města Mostu na základě zpracované studie (výstavba rodinných domů) 

Tabulka č. 3 – Přehled připravovaných projektů města Mostu v 2. prioritě 

Č. 

pr.
Název projektu

Náklady v mil. 

Kč vč. DPH

Náklady v mil. 

Kč vč. DPH

Náklady v mil. 

Kč vč. DPH

Náklady v mil. 

Kč vč. DPH

Připravované projekty - 2. priorita
Předpokládané 

náklady

z toho 

poskytovatel 

dotace

z toho 

ţadatel dotace 

(město Most)

investice nad 

rámec projektu

1
Revitalizace břehové linie jezera 

Matylda (ID 365)
29,7

bude 

stanoveno PD

bude 

stanoveno PD
0

2

Individuální výstavba Velebudická 

výsypka -Nové Skyřice, Nové Ţidovice 

(ID 686)

61,8
 bude 

stanoveno PD 

 bude 

stanoveno PD 
0

3
Čepirohy – hydrogeologický průzkum, 

stabilizace území (ID 382)
65,45

 bude 

stanoveno PD 

 bude 

stanoveno PD 
0

4

Mostecký cyklistický okruh – část po 

Střimické, Velebudické, Slatinické 

výsypce a výsypce lomu Vrbenský (ID 

685)

49,6 48,7 0,9 0

5
Individuální výstavba na výsypce 

bývalého lomu Hrabák (ID 634)
45 41 4 0

6
Jezero Most - oddechová pobřeţní 

zóna (ID 481)
29,7 29,7  bez spoluúčasti 0

7
Středisko Starý Most - Arboretum (ID 

482)
29,7 29,7  bez spoluúčasti 0

Celkem 310,95 149,1 4,9 0  
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Tabulka č. 4 – Přehled ukončených projektů města Mostu 

 

Č. 

pr.
Název projektu

Náklady v mil. 

Kč vč. DPH

Náklady v mil. 

Kč vč. DPH

Náklady v mil. 

Kč vč. DPH

Náklady v mil. 

Kč vč. DPH

Zrealizované projekty
Předpokládané 

náklady

z toho 

poskytovatel 

dotace

z toho 

ţadatel dotace 

(město Most)

investice nad 

rámec projektu

1

Rekultivace lomu Leţáky, břehová linie 

Jezera Mot - II. etapa. Technické 

opatření pro přístaviště lodí (ID 630)

14,5 14,5  bez spoluúčasti 0
*1

2
Komunikační propojení Čepiroţská 

výšina  II. etapa – 1.část b) (ID 618) 45,9 45,9
 bez spoluúčasti 1000

*2

3

Areál vodní nádrţe Matylda v Mostě 

(cyklostezky, stezky pro bruslaře a 

cesty pro pěší) (ID 629) 26,3 25,5

0,8 0

4

Středisko Starý Most – umístění 

sousoší sv. Jana Nepomuckého v 

areálu děkanského kostela v Mostě 

(ID 687)

2,3 2,3  bez spoluúčasti 0,5

5
Obnovení silnice III/2538 Most – 

Braňany (ID 639)
18 18  bez spoluúčasti 0

6
Sanace sesuvu svahu výsypky v ul. 

Sportovní v Mostě (havarijní stav)
26,2 26,2  bez spoluúčasti 0

7 Dřevěný pravoslavný kostel 
*3 0 0                  1,85    1,2

Celkem 133,2 132,4                 2,65    1001,7
*1 

v současnosti nejsou investice nad rámec projektu vyčísleny, ale jsou plánovány, vyčísleny budou na 

základě předprojektové studie 
*2

 další nevyčíslené a nedohledané investice města Most nad rámec projektu za výkup pozemků   
*3

 projekt nebyl realizován z koncepce 15 ekomiliard 

3.2 Lokalita „Sportovně rekreačního areálu Most – Velebudice“ 

Sportovně rekreační areál Most – Velebudice je projekt, který město Most zpracovalo 

v souladu s Koncepcí řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těţebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s Globálním revitalizačním 

plánem (projekt: Komplexní revitalizace území „Velebudická výsypka a okolí“). Projekt 

navazuje na řešení předmětného území z hlediska odstraňování ekologických škod na 

ţivotním prostředí vzniklých v souvislosti s těţební činností před privatizací 

hnědouhelných společností dle usnesení Vlády ČR č. 272 ze dne 6. 3. 2002. Projekt byl 

nejprve řešen jako 3 samostatné projekty, ale dne 25. 2. 2010 schválila Meziresortní 

komise k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji na svém 38. jednání sloučení projektů: 

- část 1 - ID 631 Sportovně rekreační areál Most – Velebudice,  

- část 2 - ID 480 Sportovně rekreační areál Most – Velebudice, výuková plocha,  

- část 3 - ID 368 Sportovně rekreační areál Most – Velebudice, technické zázemí,  

pod jednu akci s názvem „Sportovně rekreační areál Most – Velebudice“ s ID 631.  
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Projekt pod číslem 631 byl schválen Meziresortní komise k řešení ekologických škod 

vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém 

a Karlovarském na svém jednání č. 39 dne 6. 5. 2010. 

První část projektu řeší realizaci „Sportovně rekreačního areálu Most – Velebudice“ na 

bývalé Velebudické výsypce. Tato akce byla schválena k realizaci Meziresortní komisí 

k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji dne 22. 12. 2005. Pro tuto část projektu je 

zpracována realizační projektová dokumentace a jsou vydána veškerá stavební povolení. 

Jedná se o stavbu veřejného 18 jamkového golfového hřiště. Stavba se nachází jiţně od 

města Mostu ve sportovně rekreačním areálu Most - Velebudice, na rekultivované 

Velebudické výsypce. Území je schváleným Územním plánem města Mostu určeno pro 

trávení volného času. Součástí stavby jsou terénní úpravy, ohumusování, osetí a výsadba 

drobných dřevin. Dále budou provedeny rozvody uţitkové (závlahové) vody apod. Stavba 

je samostatným celkem, nicméně přímo navazuje na projekty „Sportovně rekreační areál 

Most – Velebudice“, výukové plochy a „Sportovně rekreační areál Most – Velebudice, 

technické zázemí“.  

Aktuální rozpočtové náklady stavby - v rámci realizační projektové dokumentace byl 

zpracován poloţkový rozpočet stavby, přičemţ celková předpokládaná cena činí 125 mil 

Kč vč. DPH. 

V druhé části projektu je řešena stavba v rekreačním a sportovním areálu města Mostu – 

Velebudice. Účelem stavby je vybudování tréninkového zázemí pro budoucí sportovně 

rekreační areál Most - Velebudice. Výuková plocha - cvičná louka - bude slouţit zejména 

pro výuku sportovních činností a trénink mládeţe a bude upravena jako tréninkové hřiště. 

Stavba je umístěna ve výše uvedeném areálu, kde je umístěno stávající 9 jamkové golfové 

hřiště, cyklistické stezky, hipodrom a další plochy pro trávení volného času obyvatel. 

Stavba je samostatným celkem, nicméně přímo navazuje na projekty „Sportovně rekreační 

areál Most – Velebudice“ a „Sportovně rekreační areál Most – Velebudice, technické 

zázemí“. V současné době je zpracována dokumentace pro územní řízení a je podána 

ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Předpoklad dokončení dalšího stupně 

dokumentace (DPS) včetně vydání příslušných povolení a sloučení dokumentace 

s ostatními částmi projektu je cca do 5/2011. 

Aktuální rozpočtové náklady stavby - orientační náklady stavby statutárního města Most 

„Sportovně rekreační areál Most – Velebudice, výuková plocha“ činí cca 22,7 mil. Kč vč. 

DPH. 

Třetí část projektu řeší technické zázemí. Účelem stavby je vybudování technického 

zázemí pro budoucí sportovně rekreační areál Most - Velebudice, jelikoţ plánované území 

je v současné době bez dostatečného mnoţství vody a elektrické energie. Komunikace byly 

navrţeny s minimálními zemními pracemi. Jde o jednoduchou stavbu sestávající 

z realizace inţenýrských sítí a rozšíření stávající komunikace. Realizací se zlepší 

dostupnost a technické vybavení stávajícího a plánovaného sportovně rekreačního areálu. 

Konkrétně budou v rámci této stavby pro nový sportovně rekreační areál Most - 
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Velebudice vybudovány přípojky VN, NN, vodovodu a příjezdové komunikace včetně 

okruţní křiţovatky. Stavba je samostatným celkem, nicméně přímo navazuje na projekty 

„Sportovně rekreační areál Most – Velebudice“ a „Sportovně rekreační areál Most – 

Velebudice, výuková plocha“. V současné době je zpracována dokumentace pro územní 

řízení a je podána ţádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Předpoklad dokončení 

dalšího stupně dokumentace (DPS) včetně vydání příslušných povolení a sloučení 

dokumentace s ostatními částmi projektu je cca do 6/2011.  

Aktuální rozpočtové náklady stavby - orientační náklady stavby statutárního město Most 

„Sportovně rekreační areál Most – Velebudice, technické zázemí“ činí cca 57 mil. Kč vč. 

DPH.  

Předpokládané rozpočtové náklady všech tří částí projektů činí 204,7 mil. Kč vč. 

DPH. 

Tabulka č. 5 - předpokládané rozpočtové náklady všech tří částí projektů 

Projekt ID 631 Cena v mil. Kč vč. DPH

Sportovně rekreační areál Most – Velebudice 125,0

Sportovně rekreační areál Most – Velebudice, výuková plocha 22,7

Sportovně rekreační areál Most – Velebudice, technické zázemí 57,0

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY CELKEM 204,7  

Předpokládané náklady na realizaci 204,7 Kč vč. DPH, z toho: 

- poskytovatel dotace (MF ČR) – 144 Kč vč. DPH 

- ţadatel (město Most) – 60,7 Kč vč. DPH 

V rámci „Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těţebních 

hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“ byla pro všechny tři části 

stavby schválena částka 144 mil. Kč vč. DPH. Navazující projekt, který řeší stavby 

v předpokládané ceně 60,7 mil. Kč vč. DPH, které nelze hradit z 15 ekomiliard, by mělo 

hradit město Most. V návaznosti na současný trend cenových nabídek v rámci veřejných 

obchodních soutěţí dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, lze však předpokládat, ţe oproti rozpočtovým cenám dojde k úsporám 

ve výši min 15 %.  

3.2.1 Investice města Mostu a soukromé investice lokalitě Sportovně 
rekreačního areálu Most – Velebudice 

Z koncepce 15 ekomiliard bude uhrazena předpokládaná výše uvedená částka. Zbývající 

chybějící finanční prostředky 60,7 mil. Kč se statutární město Most smluvně zavázalo 

uhradit. Proto bylo nutné hledat strategického partnera. Město Most vstoupilo do jednání 

s firmou Golf Most, s. r. o., a sdruţení I. Golf Club Most, o. s. Strategickým partnerem 

města Mostu k tomuto projektu je firma Golf Most, s. r. o., která se zavázala uhradit 

stavby, které nelze hradit z koncepce 15 ekomiliard. Jedná se např. o: clubhouse, hotel 

u golfového hřiště, zázemí golfového hřiště s driving range, putting green a chipping green. 

Předpokládaná částka, kterou soukromý investor plánuje investovat je cca 100 mil. Kč, coţ 
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představuje i stavby nad rámec projektů zařazených do koncepce 15 ekomiliard. 
Termín plánovaných realizací je 2011 a 2012.  

Investicí ze strany města jsou pozemky Velebudické výsypky, které vloţilo do projektu 

město Most. Jedná se o pozemky o rozloze 802 309 m
2
 vloţené do projektu ze strany 

města Mostu na základě smlouvy s firmou Golf Most, s. r. o., ze dne 10. 2. 2010 – vloţeno 

799 309 m
2
 pozemků v k. ú. Ţidovice u Mostu a k. ú. Skyřice a smlouvy ze dne 

27. 10. 2010 3 000 m
2
 pozemků. Celková hodnota pozemků je 190 949 542 Kč (1 m

2
 za 

238 Kč dle projektu). 

Podaří-li se projekt úspěšně realizovat za účasti soukromého investora, je to ideální způsob 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti revitalizačních projektů. 

3.3 Lokalita vodní nádrže Matylda 

Lokalita vodní nádrţe Matylda byla zrekultivovaná do r. 1989. Ze současného pohledu se 

jeví jako nevhodná, neboť se nedbalo na následnou revitalizaci. Tyto negativní výstupy 

velmi sloţitě řeší nyní město Most. V současnosti uvaţuje město Most v lokalitě vodní 

nádrţe Matylda o 3 revitalizačních projektech, z nichţ 1 je jiţ zrealizován: 

1) Revitalizace břehové linie jezera Matylda (2. prioritní osa), 

2) Rekreační plocha Matylda – komunikace a inţenýrské sítě (1. prioritní osa), 

3) Matylda – cyklostezky, stezky pro pěší a bruslaře (jiţ dokončeno). 

První revitalizační projekt „Revitalizace břehové linie jezera Matylda“ (ID 365) jehoţ 

účelem jsou stavby k odstranění škod vzniklých v souvislosti s těţební činností 

a revitalizace břehové linie jezera Matylda vč. zlepšení podmínek pro vyuţívání jezera za 

účelem rekreace (koupání). Stavba řeší pouze revitalizaci břehové linie. Projektová 

dokumentace plně respektuje rozdělení jezera Matylda na tzv. přírodní a rekreační část. 

Celá stavba je členěna na inţenýrské objekty: F2 01 příprava území a bourací práce, F2 02 

pláţe a F2 03 mola. Řešené území leţí v severozápadní okrajové části města Mostu 

v katastrálním území Souš, pod severním úpatím Hněvína a Širokého vrchu. Lokalita byla 

v minulosti významně ovlivněna povrchovou těţbou uhelné sloje lomu Vrbenský a nyní je 

tvořena převáţně vnitřní výsypkou vyplňující zbytkovou jámu tohoto lomu. V nejniţších 

partiích vnitřní výsypky byla vytvořena vodní nádrţ nazývaná podle bývalého těţebního 

úseku Matylda. V současné době je území vyuţíváno především k rekreační činnosti 

(koupání, vodní sporty, rybaření atd.). Blízké okolí jezera není v současné době zastavěno, 

do budoucna lze předpokládat další výstavbu rodinných domu v městské části Souš [30, 6]. 

Předpokládané náklady na realizaci 29,7 mil. Kč vč. DPH, z toho: 

- poskytovatel dotace (MF ČR) – částka bude stanovena v PD, 

- ţadatel (město Most) – částka bude stanovena v PD. 

Druhý revitalizační projekt „Rekreačních plocha Matylda – komunikace a inţenýrské 

sítě“ (ID 362) jehoţ účelem jsou stavby a práce k odstranění škod vzniklých v souvislosti 

s těţební činností hnědouhelných společností. Jedná se např. o projektové a průzkumné 

práce, stavby typu parkoviště, komunikace, vodovod, kanalizace atd., inţenýrské práce, 
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přeloţky, zaměření atd. Souhrnné předpokládané náklady stavby Rekreační plocha 

Matylda – sítě: 

- 1. etapa:  

předpokládané náklady na realizaci 72,59 mil. Kč vč. DPH, z toho: 

- poskytovatel dotace (MF ČR) – 71 mil. Kč vč. DPH, 

- ţadatel (město Most) – 1,59 mil. Kč vč. DPH, 

- 2. etapa: 

předpokládané náklady na realizaci 51,4 mil. Kč vč. DPH, z toho: 

- poskytovatel dotace (MF ČR) – z koncepce 15 ekomiliard nebude ţádná částka 

hrazena, 

- město Most – 51,4 mil. Kč vč. DPH [31]. 

V rámci 2. etapy stavby probíhá sloţité majetkoprávní vypořádání pozemků, proto byla 

celá 2. etapa vyjmuta z koncepce 15 ekomiliard a město Most po vypořádání pozemků 

zrealizuje tyto práce na vlastní náklady. 

Vybudování inţenýrských sítí a páteřních komunikací kolem vodní nádrţe Matylda je 

strategickým projektem, a proto byl zařazen do koncepce jako stavba prioritní. Realizací 

této stavby budou pokryty veškeré poţadavky města na budoucí rozvoj této lokality. 

Třetí revitalizační projekt „Matylda – cyklostezky, stezky pro pěší a bruslaře“ (ID 

629) byl jiţ dokončen. Opět se jedná o projekt, jehoţ účelem byly stavby a práce 

k odstranění škod vzniklých v souvislosti s těţební činností hnědouhelných společností. 

Byly vybudovány 3 trasy pro cyklisty, pěší a in-line bruslaře. Trasa č. 1 o celkové délky 4 

077,29 m je vedena okolo břehů nádrţe, v trase současné účelové komunikace. Poloha je 

navrţena tak, aby umoţňovala plánovanou revitalizaci břehů nádrţe. Souběţně s hlavní 

stezkou ve vzdálenosti cca 50 m od jiţního břehu je vedena trasa střední stezky č. 2, jejíţ 

délka je 1424,42 m. Je určena převáţně pro cyklisty (pro pěší není vstup zakázán) a je 

propojena v západní části s hlavní trasou. Ve východní části je napojena na budoucí 

přístupovou komunikaci. Trasa č. 3 je vedena ve vzdálenosti 150 - 200 m od jiţního břehu 

nádrţe a navazuje na stezku č. 2 a na stávající (výhledově přístupovou) komunikaci. Délka 

stezky je 1 476,42 m. Vzhledem ke značnému převýšení je určena pro náročnější cyklisty 

(pro pěší není vstup zakázán). Je propojena v západní části s hlavní trasou a ve východní 

části se napojuje na budoucí přístupovou komunikaci [7]. 

Předpokládané náklady na realizaci 26,3 mil. Kč vč. DPH, z toho: 

- poskytovatel dotace (MF ČR) – 25,5 mil. Kč vč. DPH, 

- město Most – 0,8 mil. Kč vč. DPH [31]. 

3.3.1 Investice města Mostu a soukromé investice v lokalitě vodní 
nádrže Matylda 

V lokalitě vodní nádrţe Matylda byl v roce 2010 zrealizován nákup a instalace odkládacích 

skříněk pro cyklisty, pěší i in-line bruslaře v celkové částce cca 420 tis. Kč firmou 

Vršanská uhelná, a. s.  
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Město Most investovalo do sportovního zařízení určeného pro návštěvníky v celkové 

částce 278 262 Kč vč. DPH (6 ks posilovacích strojů fitness v přírodě). 

Další plánované investice ze soukromých zdrojů firmy A-ProSystem, s. r. o., v roce 2011 – 

2012 jsou ve výši cca 1,5 mil. Kč na vybudování lanového centra vč. kompletního zázemí.  

Město Most dle projektových záměrů bude hledat soukromé investory k dofinancování 

dalších staveb, jedná se např. o výstavbu: hotelu, rybářského klubu, yacht clubu. Rovněţ, 

jak bylo jiţ výše uvedeno, vyřazená 2. etapa z projektu „Rekreačních plocha Matylda – 

komunikace a inţenýrské sítě“ bude hrazena čistě z finančních zdrojů města Mostu, 

předpokládané náklady na realizaci 51,4 mil. Kč vč. DPH. 

3.4 Lokalita lomu Ležáky – budoucího jezera Most  

V lokalitě budoucího jezera Most, které vzniká na území původního města Mostu 

zlikvidovaného hnědouhelnou těţbou, je budována městská část současného statutárního 

města Mostu, a to na základě rekultivační a revitalizační činnosti Palivového kombinátu 

s. p. a revitalizačních projektů města Mostu. Vytváří se různorodá a esteticky kvalitní 

krajina s velkou vodní plochou, čímţ se zvýší zájem soukromých investorů o tuto 

městskou část, zvýší se cestovní ruch a tím i zaměstnanost na Mostecku.  

Za účelem zkoordinování urbanistických řešení celého území budoucího jezera Most s jiţ 

probíhajícími a projekčně připravovanými stavbami v rámci koncepce 15 ekomiliard se 

město Most přihlásilo do mezinárodního projektu COBRA-MAN, který nabízel formou 

dotace z EU zpracování projekčních podkladů tohoto charakteru pro jakýkoliv brownfield. 

Na základě zadání města Mostu byla zpracována, v rámci projektu COBRA-MAN, analýza 

jednak technického a územního řešení budoucího rozvoje lokality jezera Most 

a ekonomického zhodnocení území jezera Most. Na základě utřídění projektů a technicko-

územní a ekonomické analýzy bylo identifikováno a vyhodnoceno 11 projektů, které jsou 

nebo budou realizovány Palivovým kombinátem, s. p., na základě projektů města Mostu. 

Dalších 31 záměrů bylo vyhodnoceno jako budoucí projekty financované spíše z jiných 

zdrojů neţ z 15 ekomiliard. 

Rekultivované a revitalizované území budoucího jezera Most je ve vlastnictví Palivového 

kombinátu, s. p. Na základě usnesení Vlády ČR by mělo být postupně předáváno do 

vlastnictví města Most. Plochy budoucího jezera Most budou do vlastnictví města 

předávány etapovitě – I. etapa do r. 2011, II. etapa do r. 2013 a III. etapa do r. 2017. Avšak 

s ohledem na neukončené lesnické rekultivace a moţné problémy při napouštění jezera 

Most (stabilita svahů) můţe dojít k časovému posunu pro předání předmětného území 

městu Most. 

Revitalizační projekty jsou od začátku koncipovány tak, aby tato městská část mohla 

slouţit k příměstské rekreaci, turistice, oddychu, sportovnímu vyţití na vodě i na souši. 

Dále ke kulturním záţitkům a ostatním činnostem nejen obyvatel města Mostu. Vzhledem 

k rozsáhlosti této lokality má tato lokalita nadregionální význam, tato skutečnost byla 

stvrzena i v dokumentu „Zásady územního rozvoje kraje“. S ohledem na umístění lokality 

jsou plánované i další funkce jako je bydlení, související občanská vybavenost, apod.  
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PROJEKTY V 1. PRIORITĚ V TÉTO LOKALITĚ:  

 PROJEKTY DOKONČENÉ: 

Obnovení silnice III/2538 Most – Braňany (ID 639) 

V roce 2010 byla dobudována obnovená silnice Most – Braňany, která představuje páteřní 

komunikaci pro příjezd k plánovaným stavbám v jiţní části budoucího jezera Most včetně 

spojení mezi obcemi. Vybudovány byly rovněţ silniční komunikace a nové chodníky 

a cyklostezky.  

Náklady na realizaci 18 mil. Kč vč. DPH, z toho: 
- poskytovatel dotace (MF ČR) – 18 mil. Kč vč. DPH,  

- ţadatel (město Most) – bez spoluúčasti. 

Rekultivace lomu Leţáky, břehová linie jezera Most – I. etapa, Technické opatření 

pro přístaviště lodí - přístaviště (ID 630) 

Přístaviště bylo dokončeno a je situováno ve východní části jezera Most. Projekt navazuje 

na opevnění břehové linie a vytváří předpoklady pro finální vybudování přístavu pro jachty 

a drobná plavidla v návaznosti na plánovanou komplexní výstavbu yacht clubu.  

Náklady na realizaci 14,5 mil. Kč vč. DPH, z toho: 
- poskytovatel dotace (MF ČR) – 14,5 mil. Kč vč. DPH,  

- ţadatel (město Most) – bez spoluúčasti. 

Úprava okolo Děkanského kostela; Středisko Starý Most – umístění sousoší sv. Jana 

Nepomuckého v areálu děkanského kostela v Mostě (ID 687) 

Hlavním cílem úprav bylo zlepšení dopravní obsluţnosti stávajícího areálu v okolí kostela 

a druhého (jiţního) vchodu na hřbitov, zajištění odstavných a parkovacích ploch pro 

návštěvníky kostela a restaurace, dotvoření a zkulturnění nejbliţšího okolí kostela, zejména 

náhradou betonových ploch dlaţbou, zpřístupnění a parková úprava celého okolí kostela, 

komplexní řešení vzrostlé zeleně v celém areálu, pohledové oddělení kulturních objektů od 

rekultivovaných ploch a.s. MUS. V roce 2009 bylo v areálu děkanského kostela umístěno 

sousoší sv. J. Nepomuckého, které bylo hrazeno z koncepce 15 ekomiliard. Investice města 

Mostu nad rámec projektu jsou uvedeny v kapitole č. 3.4.1.   

Náklady na realizaci 2 309 368 Kč vč. DPH, z toho: 
- poskytovatel dotace (MF ČR) – 2,3 mil. Kč vč. DPH,  

- ţadatel (město Most) – bez spoluúčasti. 

 PROJEKTY V REALIZACI: 

Dřevěný pravoslavný kostel 

Vybudování dřevěného pravoslavného kostelu je iniciativa města Mostu a není 

financováno z ţádného dotačního programu. V letošním roce byl vybudován na 

jihozápadním cípu jezera v blízkosti vodní plochy a Děkanského kostela pravoslavný 

kostel. Projekt vybudování pravoslavného kostela je doplněn o úpravu prostranství 

a napojení na komunikace a inţenýrské sítě. Výstavbu kostela hradí Rumunská republika 
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cca 1,2 mil. Kč vč. DPH. Dále budou realizovány přilehlé stavby kostela, a to kaple 

a monastýr. V současné době nejsou vyčísleny předpokládané náklady na další stavby ani 

konečná cena dřevěného kostela.   

Náklady na realizaci 3,05 mil. Kč vč. DPH, z toho: 
- poskytovatel dotace – bez finančních prostředků z dotačního programu,  

- město Most – 1,85 mil. Kč vč. DPH, 

- soukromý investor (Rumunsko) – 1,2 mil. Kč vč. DPH, další náklady dosud 

nevyčísleny. 

 PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ: 

Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice (ID 708) 

Obnovení silnice Most – Mariánské Radčice za cca 599 mil. Kč, která bude dokončena 

v roce 2012, předcházelo v roce 2009 majetkoprávní vypořádání k pozemkům, které budou 

dotčeny touto regionálně významnou investiční akcí. Statutární město Most vynaloţilo na 

výkup pozemků od 5 vlastníků 40 377 630 Kč. Stavba je rozdělena na dvě části. 1. část 

obsahuje vybudování komunikace od Mariánských Radčic k budoucí účelové komunikaci 

lihovaru budovaného firmou N&S&N Consultants, s. r. o., Most. 2. část stavby řeší 

pokračování silnice aţ do Mostu a cyklostezku Most – Mariánské Radčice. Byla vydána 

stavební povolení a kompletní dokumentace včetně všech příloh byla předána v 05/2010 na 

MPO a MF. 

Předpokládané náklady na realizaci 599 mil. Kč vč. DPH, z toho: 
- poskytovatel dotace (MF ČR) – 599 mil. Kč vč. DPH,  

- ţadatel (město Most) – bez spoluúčasti, 

- investice města Most – 40,4 mil. Kč vč. DPH. 

Středisko Starý Most – MiniMost (ID 635) 

Středisko Starý Most – MiniMost bude umístěno v jihozápadní části území budoucího 

jezera Most v klidové a odpočinkové zóně. Záměrem projektu je vybudování parku, jehoţ 

dominantou by měly být v 1. etapě modely vybraných budov (které byly nuceny ustoupit 

těţbě hnědého uhlí) či významných částí starého města Most v měřítku 1:25 umístěné pod 

otevřeným nebem. V rámci této etapy se uvaţuje i s prezentací hornictví a proměn 

mostecké krajiny, a to opět ve formě modelů – miniaturních modelů lomů, dolů, 

dobývacích mechanismů, proměn krajiny kolem města Most atd., jako např. modelů 

budov, dolů Evţen, Jan a Leţáky a model výsypky Rudolice, které budou názornou 

ukázkou povrchové těţební činnosti. Ve 2. etapě by v miniparku měly být prezentovány 

významné či turisticky zajímavé stavby Ústeckého kraje, opět jako vnější expozice.  

Předpokládané náklady na realizaci 92 mil. Kč vč. DPH, z toho: 
- poskytovatel dotace (MF ČR) – 58,5 mil. Kč vč. DPH,  

- ţadatel (město Most) – 33,5 mil. Kč vč. DPH. 

U tohoto projektu se město Most snaţí o 3 zdrojové financování celého projektu. Město 

bude ţádat o dotaci z Regionálního operačního programu a dále město podá ţádost 

o dotační titul z program Cíl3 ve výši 20 mil. Kč vč. DPH. 
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Jezero Most - napojení na komunikace a inţenýrské sítě (ID 637) 

Jezero Most - napojení na komunikace a inţenýrské sítě - cílem akce je na základě 

v budoucnu zpracované projektové dokumentace příprava území z hlediska dostupnosti 

a zavedení inţenýrských sítí do lokality tak, aby celá jihovýchodní zóna budoucího jezera 

Most byla včas připravena pro budoucí vyuţití návštěvníky i investory v lokalitě [4, 5]. 

Zpracovatelem projektu je společnost Báňské projekty Teplice s.r.o. Vydání územního 

rozhodnutí se očekává v 03/2011. V současné době je jiţ dopracovávána realizační 

dokumentace stavby. Vydání stavebního povolení se předpokládá ve 05/2011. 

Předpokládané náklady na realizaci 106 mil. Kč vč. DPH, z toho: 
- poskytovatel dotace (MF ČR) – 95 mil. Kč vč. DPH,  

- ţadatel (město Most) – 11 mil. Kč vč. DPH. 

Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – jiţní svahy budoucího 

jezera Most (ID 641) 

Revitalizace území pro oddech, sport a individuální výstavbu – jiţní svahy budoucího 

jezera Most. Lokalita u budoucí vodní plochy jezera Most se nachází na vnitřní výsypce 

Lomu Most a navazuje na upravené okolí Děkanského kostela a zbylé části staveb Starého 

Mostu. Přiléhající pozemky směrem k budoucímu okraji jezera představují velkou územní 

rezervu. Jsou zde optimální podmínky pro budování zařízení rekreace, sportu a další 

funkce, včetně bydlení a občanské vybavenosti. V pobřeţním pásmu lze postavit základní 

objekty a zařízení přírodního koupaliště a upravit pláţové plochy. Výsledkem tohoto 

projektu bude v prostoru jiţních svahů budoucího jezera Most vybudování cca 

čtyřicetihektarové plochy vybavené komplexními sítěmi pro oddech, sport a individuální 

výstavbu rodinných domů doplněnou občanskou vybaveností. Na základě zpracované 

studie jsou předpokládány soukromé investice na výstavbu rodinných domů. 

Předpokládané náklady na realizaci 267 mil. Kč vč. DPH, z toho: 
- poskytovatel dotace (MF ČR) – 266 mil. Kč vč. DPH,  

- ţadatel (město Most) – 1 mil. Kč vč. DPH. 

PROJEKTY V 2. PRIORITĚ V TÉTO LOKALITĚ:  

 PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ: 

Mostecký cykloturistický okruh – část po Střimické, Velebudické, Slatinické výsypce 

a výsypce lomu Vrbenský (ID 685) 

Mostecký cykloturistický okruh bude vybudován v celkové délce 50 km - část po 

Střimické, Velebudické, Slatinické výsypce a výsypce lomu Vrbenský. Na území jezera 

Most budou vybudovány cyklotrasy dlouhé 12 km. Nespornou atraktivní trasu nabídne 

cyklistická stezka kolem hladiny jezera. Celá stezka vede od Děkanského kostela přes 

Braňany, Ţelenice, Luţice, Patokryje, Vtelno, Čepirohy a městem Most zpět ke kostelu. 

Trasa je vedena po silnicích s malým nebo ţádným automobilovým provozem, terénem 

lesními a polními cestami a zpřístupňuje 12 nejatraktivnějších cykloturistických míst.  

Předpokládané náklady na realizaci 49,6 mil. Kč vč. DPH, z toho: 
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- poskytovatel dotace (MF ČR) – 48,7 mil. Kč vč. DPH,  

- ţadatel (město Most) – 0,9 mil. Kč vč. DPH. 

Jezero Most – oddechová pobřeţní zóna - pláţe (ID 481) 

Jezero Most – oddechová pobřeţní zóna, zkráceně „pláţe“, se nachází na jiţním břehu. 

Bude upravena břehová linie pískem (pláţe). Na ni budou navazovat travnaté pláţe, které 

volně přejdou v travnaté plochy s výsadbou stromů a malých skupin keřů. Pláţe přiléhají 

k vodní hladině jezera v místech nejlépe dosaţitelných od města. Jsou to především 

pobytové plochy, které nebudou zastavovány trvalými objekty a jsou určeny k leţení, 

opalování, vodním sportům (jachting, surfování) a k pobytu u vody v letních dnech. 

V návrhu je zóna pláţí, včetně koupání, vymezena na severozápadní straně molem, 

šípovitě vybíhajícím do plochy jezera. Na východní straně pak pláţe navazují na přístav 

plachetních sportů. Město Mostu bude hledat investory na vybavení pláţí – např. tobogán, 

skokanská věţ, dále plovoucí restaurant, případně hotel apod.  

Předpokládané náklady na realizaci 29,7 mil. Kč vč. DPH, z toho: 
- poskytovatel dotace (MF ČR) – 29,7 mil. Kč vč. DPH,  

- ţadatel (město Most) – bez spoluúčasti. 

Středisko Starý Most a Arboretum (ID 482) 

Středisko Starý Most a arboretum za 29,7 mil. Kč bude umístěno na ploše za Děkanským 

kostelem mezi koridorem a jezerem. Stavba řeší kompletní vybudování ploch arboreta, 

včetně expozic vzácných dřevin a rostlin, geologie a památek. K zaloţení geologických 

expozic resp. poskytnutí geologických exponátů budou osloveny důlní společnosti. 

Formou sponzoringu fyzických a právnických osob budou vysazovány stromy, keře atd. 

Budou zde nejen ţivé rostliny, ale také zkamenělé stromy a neuplatněné sochy a kapličky 

z vesnic. V lesoparku by se měla nacházet i naučná geologická expozice. Součástí je 

provedení přístupové komunikace ze silnice Most - Mariánské Radčice, parkoviště 

a napojení na inţenýrské sítě. Oplocení kolem celého projektu bude navrţeno ze ţivých 

dřevin a součástí ţivého oplocení by měly být i mechanické zábrany proti zvěři.  

Předpokládané náklady na realizaci 29,7 mil. Kč vč. DPH, z toho: 
- poskytovatel dotace (MF ČR) – 29,7 mil. Kč vč. DPH,  

- ţadatel (město Most) – bez spoluúčasti. 

3.4.1 Investice města Mostu a soukromé investice v lokalitě budoucího 
jezera Most 

Město Most investovalo z vlastních zdrojů u projektu „Dřevěný pravoslavný kostel“ částku 

ve výši 1,85 mil. Kč vč. DPH. Soukromým investorem u tohoto projektu se stala 

Rumunská republika, která zde investovala do výstavby dřevěného pravoslavného kostela 

částku 1,2 mil. Kč vč. DPH.  Další investicí města jsou restaurátorské práce a nasvětlení 

sochy sv. J. Nepomuka v hodnotě cca 0,5 mil. Kč vč. DPH. Jak jiţ bylo výše uvedeno, 

město Most investovalo 40,4 mil. Kč vč. DPH do výkupu pozemků u projektu „Obnovení 

silnice Most – Mariánské Radčice“ (ID 708), coţ je velmi velká investice s přihlédnutím 



Bc. Barbora Jeníčková: Analýza ekonomických dopadů při řešení ekologických škod 

vzniklých těţbou v hnědouhelném revíru ve městě Most 

2011   25 

k tomu, ţe po vybudování komunikace se tato převede ze zákona na Ústecký kraj. Je tedy 

to tedy zřejmá podpora města revitalizaci a rozvoji celé krajiny.  

Celou lokalitu bude nutné řešit ve spolupráci se soukromým sektorem či vyuţitím dalších 

dotačních programů. Například oblast „maríny“ byla v rámci koncepce 15 ekomiliard 

řešena pouze jako technické opatření pro přístaviště lodí, tj. byla vybudována hráz pro 

přístav. Plovoucí přístav mola včetně spouštěcího zařízení, čerpací stanice a kompletního 

zázemí a příslušenství bude nutné financovat ze soukromých zdrojů. Obdobný postup bude 

i u dalších projektů, dovybavení či jiné technické opatření bude nutné realizovat ze 

soukromých zdrojů u arboreta (geologická expozice), pláţe, výstavby rodinných domů, 

MiniMostu. Na základě zpracované studie jsou předpokládány v této lokalitě soukromé 

investice na výstavbu rodinných domů v částce cca 300 mil. Kč vč. DPH (projekt ID 641). 
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4 ANALÝZA EKONOMICKÝCH DOPADŮ PŘI ŘEŠENÍ 
EKOLOGICKÝCH ŠKOD NA MĚSTO MOST 

Při řešení ekologických škod na území poškozené hornickou činností nemůţe město Most 

spoléhat na vlastní prostředky, které jsou čerpány z veřejných zdrojů. Na rozpočet města 

Mostu jsou v tomto ohledu, jako na obdobná města a obce postiţená hornickou činností, 

kladeny zvýšené nároky, přičemţ samotnou úlohou města, jak bylo výše uvedeno, není 

odstraňování následků hornické činnosti. V minulosti docházelo k nevhodné rekultivaci 

území poškozeného hornickou činností, coţ přineslo městu Most v následných letech 

zvýšené náklady na odstraňování těchto nevhodných rekultivací. Bohuţel některé 

z následků hornické činnosti nelze hradit (odstranit) z 15 ekomiliard. 

4.1 Nevhodné rekultivace či revitalizace v okolí města Mostu 

4.1.1 Lokalita lomu Benedikt 

Jedná se o lokalitu bývalého lomu Benedikt, který byl před rokem 1989 zrekultivován. 

Rekultivace však byla provedena nevhodně, docházelo k úniku vody ze zatopené části 

lomu, která slouţila k rekreaci. Vzhledem k vysokým finančním nákladům na úhradu 

doplňované vody, které město hradilo do r. 1994, rozhodlo se město Most k opětovné 

rekultivaci a revitalizaci této lokality. V r. 2001 byla ukončena rekultivace a revitalizace 

celé lokality. Sníţením vodní hladiny došlo k rozdělení vodní plochy na 2 menší [31]. Na 

uvolněném místě byl vytvořen sportovně – rekreační areál. V areálu bylo vybudováno 

několik hřišť s umělým povrchem na volejbal, hokejbal a jiné sporty, dětská hřiště 

s prolézačkami, klouzačkami a houpačkami, pískovišti, stezky pro cyklisty. Rozšířeno bylo 

i sociální zázemí v areálu. Vybudován byl domek správce, kde je k dispozici WC a sprchy. 

Vybudováno bylo i nové veřejné osvětlení a byly připraveny zásuvky pro napojení pro 

stánkový prodej. V roce 2002 byl nový areál oplocen a na noc se uzavírá. 

Dle kvalifikovaného odhadu pracovníků města Mostu se jednalo o investici v nákladech 

cca 20 mil. Kč vč. DPH. Vzhledem k odstupu času nebylo čísla moţné dohledat. Město 

Most našlo pro tuto lokalitu strategického soukromého investora, který financoval 

rekonstrukci a výstavbu bowlingového centra, tenisových kurtů, restaurace a ubytovacích 

prostorů. Dle sdělení investora se jednalo o částku cca 30 mil. Kč vč. DPH. 

4.1.2 Lokalita Čepirožské výsypky 

Rekultivační práce probíhaly na Čepiroţské výsypce v několika etapách dokončeny byly 

před rokem 1989. Na této výsypce byly vybudovány zahrádkářské kolonie, vinice 

a pozemky pro výstavbu rodinných domů.  

Z koncepce 15 ekomiliard byly hrazeny inţenýrské sítě pro výstavbu rodinných domu 

v počtu cca 250 rodinných domů. Finanční náklady soukromých investorů na 1 rodinný 

dům byly v projektu stanoveny na cca 4 mil. Kč vč. DPH. Soukromé investice tak činí cca 

1 mld. Kč vč. DPH. Výstavba rodinných domů v této lokalitě úspěšně proběhla 
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a v současnosti zbývá jiţ jen několik volných míst pro stavbu zbývajících rodinných domů. 

Na Čepiroţské výsypce však dochází k dlouhodobým problémům se sesuvem svahu, který 

byl rovněţ sanován a financován z koncepce 15 ekomiliard [31]. V souvislosti s tímto 

projektem zajišťovalo město Most ze svých zdrojů výkup pozemků. Výši vynaloţených 

finančních prostředků se nepodařilo zjistit. 

Z 15 ekomiliard bylo hrazeno státním podnikem Doly a úpravny Komořany, s. p.
7
 

„Odvrácení havarijního stavu v lokalitě Hrabák - vinice, sesuvné území Čepiroţská 

výsypka“ (ID 556). Finanční investice dle zdrojů uvedených na webových stránkách 15 

ekomiliard tvořila cena ve výši 108 mil. Kč vč. DPH. Plně hrazeno z koncepce 15 

ekomiliard. 

Město Most z koncepce 15 ekomiliard hradilo „Komunikační propojení a IS Čepiroţská 

výšina - II. etapa – 1. část b)“ (ID 618). Finanční investice dle zdrojů uvedených 

na webových stránkách koncepce 15 ekomiliard tvořila cena ve výši 46 mil. Kč vč. DPH. 

Plně hrazeno z koncepce 15 ekomiliard. V souvislosti s tímto projektem město Most 

uhradilo 56 tis. Kč vč. DPH za výkup pozemků. Převáţná část projektu byla realizována 

na pozemcích města. Výkupy pozemků jsou realizovány pouze v nezbytných případech, 

majetkoprávní řešení se hledá směnou pozemků bez finančního vypořádání. 

Původním jevem nevhodné rekultivace jsou například sesuvy svahů výsypek nebo 

podmáčení objektů spodní vodou, které pak město musí řešit jako havarijní situace. Jako 

příklad je moţné uvést další projekt města Mostu na této výsypce je „Čepirohy – 

hydrogeologický průzkum, stabilizace území“ (ID 382) - cílem je zpracování projektu 

revitalizace území dotčeného těţbou hnědého uhlí. Jedná se o řešení problematiky 

podmáčení domů v obci Čepirohy, které vzniklo v souvislosti s likvidací důlního díla 

v prostoru Hrabák. Předpokládané náklady na realizaci stavby z anotace: 65,45 mil. Kč 

vč. DPH, z toho: poskytovatel dotace (MF ČR) – bude stanoveno v PD a ţadatel (město 

Most) – bude stanoveno v PD. 

A posledním projektem, který je opět řešen díky nevhodné rekultivaci, je projekt města 

Mostu jiţ realizovaný „Sanace sesuvu svahu ul. Sportovní v Mostě„ (ID 721) - stavba 

řeší provedení prvků zajišťujících sanaci sesuvu ve výsypkovém prostředí. Sanace zahrnuje 

balastní kamenité zemní těleso zajištěné ŢLB úhlovou zdí, vrtané piloty a tahové 

mikropiloty. Náklady na realizaci stavby 26,2 mil. Kč vč. DPH z toho: poskytovatel 

dotace (MF ČR) – 26,2 mil. Kč vč. DPH a ţadatel (město Most) – bez spoluúčasti. 

4.1.3 Lokalita lomu Vrbenský - část Matylda 

Lokalita povrchového lomu Vrbenský. Soušská část se nazývá Matylda, Třebušická část 

Saxonie. Na severním svahu vrchu Ressl v soušské části o výměře cca 22 ha bylo 

provedeno zalesňování, které je dnes součástí lesního půdního fondu. Na další části této 

                                            
7
 1. 1. 2008 došlo ke zrušení státního podniku Doly a úpravny Komořany sloučením se státním podnikem 

Palivový kombinát Ústí 
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lokality byl vybudován Autodrom (provoz od r. 1983) se závodním okruhem, Polygon pro 

výuku bezpečné jízdy (výstavba od r. 2003) a vodní nádrţ Matylda [34]. 

Lokalita vodní nádrţe Matylda byla zrekultivovaná do r. 1989. Ze současného pohledu se 

jeví jako nevhodná, neboť se nedbalo na následnou revitalizaci. Vodní nádrţ Matylda byla 

napuštěna v roce 1992 z průmyslového vodovodu Nechranické vodní nádrţe. Nevhodně 

zde byly instalovány elektrické rozvody vysokého napětí, které byly umístěny přímo nad 

vodní plochou. V současné době je území vyuţíváno jako vodní nádrţ s rekreační 

a hospodářskou funkcí [31].  

Areál Autodrom vznikl před rokem 1989, finanční prostředky na rekultivaci a revitalizaci 

nebyly čerpány z finančních prostředků koncepce 15 ekomiliard, proto nebyly v této práci 

vyčíslovány. Na později dobudovaný areál Polygonu byly jiţ pouţity prostředky 

z koncepce 15 ekomiliard. Ţadatelem na tyto projekty byla dnes jiţ zaniklá Mostecká 

uhelná společnost a.s., z koncepce 15 ekomiliard bylo čerpáno cca 120 mil. Kč vč. DPH  

(MF ČR) [39]. Ze soukromých zdrojů byly vynaloţeny další finanční prostředky ve výši 

cca 150 mil. Kč vč. DPH. 

Město Most v tomto území realizuje či uvaţuje o třech projektech financovaných 

z koncepce 15 ekomiliard – rekapitulace předpokládaných investic (podrobnější údaje jsou 

uvedeny v kapitole č. 3.3): 

- projekt „Revitalizace břehové linie jezera Matylda“ (ID 365) - předpokládané 

finanční náklady jsou 29,7 mil. Kč vč. DPH; dosud nebyly projektovou 

dokumentací stanoveny předpokládané náklady hrazené z koncepce 15 ekomiliard 

a z finančních zdrojů ţadatele – města Mostu; 

- projekt „Rekreačních plocha Matylda – komunikace a inţenýrské sítě“ (ID 

362): 

 1. etapa - celkové předpokládané náklady 72,59 mil. Kč vč. DPH z toho: 

poskytovatel dotace (MF ČR) – 71 mil. Kč vč. DPH, ţadatel (město Most) – 

1,59 mil. Kč vč. DPH; 

 2. etapa - předpokládané náklady na realizaci 51,4 mil. Kč vč. DPH, z toho: 

poskytovatel dotace (MF ČR) – z koncepce 15 ekomiliard nebude ţádná částka 

hrazena, město Most – 51,4 mil. Kč vč. DPH [31]. 

- projekt „Matylda – cyklostezky, stezky pro pěší a bruslaře“ (ID 629) byl jiţ 

dokončen – náklady na realizaci 26,3 mil. Kč vč. DPH, z toho: poskytovatel 

dotace (MF ČR) – 25,5 mil. Kč vč. DPH, ţadatel (město Most) – 0,8 mil. Kč vč. 

DPH [31]. 

Další investice v této lokalitě - rekapitulace předpokládaných investic (podrobnější údaje 

jsou uvedeny v kapitole č. 3.3): 

- Vršanská uhelná a. s. investice v celkové hodnotě cca 0,4 mil. Kč vč. DPH,  

- plánované investice ze soukromých zdrojů firmy A-ProSystem, s. r. o., v roce 2011 

– 2012 jsou ve výši cca 1,5 mil. Kč, 
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- město Most investovalo v celkové částce cca 0,3 mil. Kč vč. DPH, 

- přeloţka stávajícího vedení 35 kV přes jezero Matylda (ID 627) – ţadatel Mostecká 

uhelná a. s.
8
 – předpokládané náklady 7,3 mil. Kč vč. DHP [39]. Plně hrazeno 

z koncepce 15 ekomiliard. 

4.2 Ostatní rekultivace či revitalizace v okolí města mostu 

4.2.1 Lokalita Velebudické výsypky 

Terénní úpravy a zalesňovací práce byly zahájeny v roce 1965. Vyuţití Velebudické 

výsypky bylo cíleně koncipováno firmou Doly a úpravny Komořany s. p.
9
 od roku 1973 se 

záměrem výstavby koňské dostihové dráhy na hlavní vrstvě. Z tohoto záměru vycházela 

i urbanistická studie zpracovaná Hydroprojektem Praha v roce 1986, která jiţ řešila 

kompletní výstavbu "Rekultivačního parku Velebudice" na celé Velebudické výsypce jako 

architektonický celek, který odpovídá příměstskému rekreačnímu zázemí města Mostu, 

s dominantním umístěním závodní dostihové dráhy. Plánovaný termín ukončení zakládky 

a tvarování výsypky bylo stanoveno na r. 1995 [34]. Vzhledem k velkému časovému 

odstupu (před rokem 1989 a začátek 90. let) se nepodařilo zjistit veškeré finanční 

prostředky vynaloţené do Velebudické výsypky, a to ani ze soukromých zdrojů.   

Jak jiţ bylo výše uvedeno, město Most realizuje na této výsypce projekt „Sportovně 

rekreační areál Most – Velebudice“ (ID 631). Předpokládané rozpočtové náklady projektu 

činí 204,7 mil. Kč vč. DPH. V rámci koncepce 15 ekomiliard byla pro projekt schválena 

částka 144 mil. Kč vč. DPH. Zbývající chybějící finanční prostředky se zavázalo uhradit 

město Most (60,7 mil. Kč vč. DPH), které si k tomuto účelu našlo strategického 

soukromého investora, který plánuje investovat aţ cca 100 mil. Kč vč. DPH. Investicí ze 

strany města jsou pozemky Velebudické výsypky, které vloţilo do projektu město Most. 

Celková hodnota pozemků je 190,9 mil. Kč vč. DPH (podrobnější údaje jsou uvedeny 

v kapitole č. 3.2.1). 

Další investice do Velebudické výsypky se realizuje prostřednictvím projektu 

„Individuální výstavba Velebudická výsypka – Nové Skyřice a Nové Ţidovice“ (ID 

686) - předmětem projektu je příprava území, inţenýrských sítí a komunikací souvisejících 

s plánovanou výstavbou rodinných domků v dané lokalitě. Po provedeném geologickém 

a hydrogeologickém průzkumu bylo nutné počet plánovaných rodinných domů redukovat 

z 47 na současných 30. Zbylá část bude navrţena jako plocha pro oddech a relaxaci. 

Předpokládané náklady stavby z anotace: 61,8 Kč vč. DPH, z toho: poskytovatel 

dotace (MF ČR) – bude stanoveno v PD a ţadatel (město Most) – bude stanoveno v PD. 
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Dalším investorem je vlastník společnosti Hipodrom Most, a. s. Investice do projektů 

hrazených z koncepce 15 ekomiliard [39] – Mostecká uhelná a. s.: 

- Hipodrom Most - sanační rekultivační práce (ID 469)  - předpokládané náklady 

3,9 mil. Kč vč. DPH (ţadatel Mostecká uhelná a. s.) - účelem stavby bylo 

vybudování stavebního pozemku – základů - pro následné provedení stavby věţe 

rozhodčích, váţnice a sociálního zařízení. Dofinancování vrchních staveb věţe 

rozhodčích, váţnice a sociálního zařízení měla být realizována z vlastních zdrojů – 

tato částka se nepodařila zjistit; 

- Hipodrom Most - příprava území pro zimní stáje (ID 471) - předpokládané 

náklady 24,6 mil. Kč vč. DPH (ţadatel Mostecká uhelná a. s.) - předmětem 

projektu bylo dokončení úpravy povrchu výsypky pro následnou stavbu zimních 

stájí. Objekt je umístěn v prostoru areálu dostihového závodiště a je napojen na 

inţenýrské sítě/vodovod, kanalizace, přívod NN. Objekt zimních stájí je umístěn 

v bezprostřední blízkosti venkovní plochy pro letní stáje. Dofinancování vrchní 

stavby hrazené ze zdrojů Mostecké uhelná a. s. – tato částka se nepodařila zjistit; 

- Hipodrom Most - příprava území pro parkurovou halu (ID 472) - 

předpokládané náklady 10 mil. Kč vč. DPH (ţadatel Mostecká uhelná a. s.) - 

předmětem projektu byla příprava území pro následnou stavbu parkurové haly 

v areálu Hipodrom Most na Velebudické výsypce. Jedná se o objekt, který v části 

haly je jednopodlaţní, v částech přilehlých k hale dvoupodlaţní. Finanční zdroje 

pro vrchní stavby haly a dokončení povrchů komunikací a zpevněných ploch budou 

zajištěny z jiných zdrojů – dosud nerealizováno; 

- Hipodrom Most - příprava území pro tréninkovou dráhu (ID 473) - 

předpokládané náklady 18,9 mil. Kč vč. DPH (ţadatel Mostecká uhelná a. s.) - 

předmětem projektu bylo dokončení úpravy povrchu výsypky pro následnou 

úpravu stávající dráhy. 

Mostecká uhelná a. s. realizovala dále z koncepce 15 ekomiliard tyto projekty, náklady 

nebo předpokládané náklady byly čerpány z webových stránek 15 ekomiliard [39]: 

- projekt „Pěstební péče Rekultivační park Velebudice“ – Jiţní svahy (ID 651) – 

náklady 1,8 mil. Kč vč. DPH, plně hrazeno z koncepce 15 ekomiliard; 

- projekt „Pěstební péče – Rekultivační park Velebudice - A 401/3, sadové 

úpravy, biologie“ (ID 652) – náklady 1,9 mil. Kč vč. DPH, plně hrazeno 

z koncepce 15 ekomiliard; 

- projekt „Pěstební péče Rekultivační park Velebudice - Srpina 4. část, 

krajinotvorba“ (ID 659) – náklady 2,2 mil. Kč vč. DPH, plně hrazeno z koncepce 

15 ekomiliard; 

- projekt „Pěstební péče - Rekultivační park Velebudice - A 401/4 RTÚ, biologie 

- II. etapa“ (ID 666) – předpokládané náklady 10 mil. Kč vč. DPH, plně hrazeno 

z koncepce 15 ekomiliard. 
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Další investice hrazené z koncepce 15 ekomiliard [39] projektem Rekultivační park 

Velebudice - sanace sesuvu obsluţné komunikace (ID 558) - předpokládané náklady 

10,9 mil. Kč vč. DPH (ţadatel Doly a úpravny Komořany, s. p.
10

) - předmětem projektu 

byla úprava povrchu Velebudické výsypky. Sesuvem obsluţné komunikace bylo postiţeno 

1,2 ha. Sanovaná část sesuvu měla rozlohu 0,6 ha. Plně hrazeno z koncepce 15 ekomiliard. 

Soukromé investice na tomto území probíhají i v současnosti. Vršanská uhelná a.s. 

investovala na tomto území 200 tis. Kč do dětských atrakcí v areálu Hipodromu Most a.s. 

Město Mostu vystavělo v r. 2008 na Hipodromu Most in-line dráhu v hodnotě 5,5 mil. Kč 

vč. DPH. In-line dráha je 3370 m dlouhá s kvalitním asfaltovým povrchem. Svými 

parametry vyhovuje pořádání závodů. Dráha byla přijata s velkým zájmem a nadšením 

ze strany bruslařů. 

4.2.2 Lokalita lomu Ležáky - budoucí jezero Most 

Rekultivace lokality lomu Leţáky – budoucího jezera Most byla od samého začátku 

navrhována, jako území určené pro příměstskou rekreaci, místní rekreaci, sportovní vyţití, 

turistiku, rybolov a ostatní zájmy nejen obyvatel města Mostu. Samotné napouštění 

budoucího jezera Most bylo plánováno původně do r. 2015, ale v současné době je 

předpokládán dřívější termín ukončení napouštění [3].  

Plánované investice do revitalizačních projektů města Mostu hrazené z koncepce 15 

ekomiliard činí cca 1 161,4 mil. Kč vč. DPH. Spoluúčast města Mostu nebo investice 

města nad rámec projektů v této lokalitě činí částku 89,15 mil. Kč vč. DPH. Soukromé 

investice jsou 1,2 mil. Kč vč. DPH do výstavby dřevěného pravoslavného kostela v této 

lokalitě, tato investice nemá, vzhledem k neukončené výstavbě, vyčísleny konkrétní 

částky. Další předpokládaná investice z jiných zdrojů (program Cíl3) činí cca 20 mil. Kč 

vč. DPH do projektu MiniMost a ze soukromých zdrojů je předpokládaná investice 300 

mil. Kč vč. DPH do výstavby rodinných domů. Podrobněji jsou projekty popsány 

v kapitole č. 3.4 této diplomové práce. 

Finanční prostředky vynaloţené na lokalitu lomu Leţáky ze strany Palivového kombinátu 

Ústí n. Labem s. p. v období 2003 – 2010 za sanační a rekultivační práce jsou: 

- finanční prostředky z „15 ekomiliard“ (MF ČR) – 1 430 mil. Kč vč. DPH, 

- finanční prostředky ze státního rozpočtu na zahlazení následků hornické činnosti 

(MPO ČR) – 137,76 mil. Kč vč. DPH, 

Celkové finanční prostředky tedy činí – 1 570 mil. Kč vč. DPH. V uvedených částkách 

nejsou započítány náklady na sanaci a rekultivaci před rokem 2003, kdy lokalita patřila 

Mostecké uhelné společnosti, a.s.  
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4.2.3 Lokalita lomu Hrabák 

V lokalitě lomu Hrabák v Čepirozích plánuje město Most výstavbu rodinných domů, 

vzhledem k této skutečnosti podalo město projekt v rámci koncepce 15 ekomiliard - 

Individuální výstavba na výsypce bývalého lomu Hrabák (ID 634) - jedná se o přípravu 

území pro budoucí individuální výstavbu 25 rodinných domů. Předmětem projektu je 

výstavba komunikací, poloţení inţenýrských sítí s vyvedením na hranice budoucích 

stavebních pozemků. Napojení místních rozvodů na veřejné sítě vodovodu, kanalizací, 

plynu, telefonu, elektrické energie, veřejného osvětlení. Mimo budoucí soukromé pozemky 

na pozemky města bude přeloţeno vedení přípojky kabelu napájení čerpací stanice, 

odpadní potrubí PVC 110 od čerpací stanice a uţitkový vodovod. Dále bude přeloţena 

stávající stoţárová trafostanice tak, aby budoucí stavební parcely nezasahovaly do 

ochranného pásma nadzemního vedení VN. Anotace předpokládá přípravu území pro 

výstavbu 25 rodinných domků. Předpokládané aktualizované náklady stavby: 45 mil. 

Kč vč. DPH, z toho poskytovatel dotace (MF ČR) – 41 mil. Kč vč. DPH a ţadatel (město 

Most) – 4 mil. Kč vč. DPH. 

4.2.4 Lokalita Střimické výsypky 

Lokalita Střimické výsypky se nachází na lokalitou lomu Leţáky. Pod výsypkou vzniká 

budoucí jezero Most. Na výsypce se nachází letiště Most a silnice III. třídy 2538, která 

vede do Braňan. Rekultivační práce zde nejsou dosud ukončeny. Silnice III. třídy 2538 

a letiště Most bylo vybudováno na ploše zrekultivované před r. 1989, z tohoto důvodu 

nejsou náklady na tuto rekultivaci v této práci vyčísleny. Provoz letiště byl zahájen 

v r. 1996. 

Investice hrazené z koncepce 15 ekomiliard [39] projekty: 

- Pěstební péče rekultivace Střimické výsypky III. etapa pěstební péče 2003 – 

2008 (ID 662) - náklady 2,3 mil. Kč vč. DPH (ţadatel Palivový kombinát Ústí, 

s. p.) - předmětem projektu byla pěstební péče na rekultivované Střimické výsypce. 

Plně hrazeno z koncepce 15 ekomiliard. 

- Pěstební péče rekultivace Střimické výsypky IV. etapa pěstební péče na r. 2003 

- 2005 s výhledem do ukončení rekultivace v r. 2008 (ID 671) - náklady 16,5 mil. 

Kč vč. DPH (ţadatel Palivový kombinát Ústí, s. p.) - předmětem projektu byla 

pěstební péče na rekultivované Střimické výsypce. Plně hrazeno z koncepce 15 

ekomiliard. 

- Pěstební péče rekultivace Střimické výsypky V. etapa pěstební péče na r. 2003 

- 2005 s výhledem do ukončení rekultivace v r. 2008 (ID 672) - náklady 8,6 mil. 

Kč vč. DPH (ţadatel Palivový kombinát Ústí, s. p.) - předmětem projektu byla 

pěstební péče na rekultivované Střimické výsypce. Plně hrazeno z koncepce 15 

ekomiliard. 
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4.3 Budoucí náklady  

Vedle současných veřejných prostředků bude muset město Mostu v budoucnu vynaloţit 

další veřejné finanční prostředky – budoucí náklady. Vzhledem k rozmanitosti 

a rozsáhlosti lokalit nejsou v této práci uváděny konkrétní částky budoucích nákladů. 

Základními náklady, se kterými musí město Most počítat v budoucnu, jsou provozní 

náklady na údrţbu, náklady na mimořádné opravy či rekonstrukce a náklady na budoucí 

rozvoj lokalit. Do provozních nákladů na údrţbu je nutné zařadit (za předpokladu, ţe 

budou tyto činnosti zajištěny příspěvkovými organizacemi města): údrţbu dřevin a zeleně 

(veřejné plochy a parky), údrţba komunikací, svoz komunálního odpadu, úklid lokalit, 

údrţba veřejného osvětlení, údrţba inţenýrských sítí, údrţba sportovišť a hracích ploch či 

prvků, údrţba odpočinkových míst, údrţba městského mobiliáře, údrţba ostatního 

příslušenství, pojištění, daně, atd. 

S běţnou údrţbou vzniknou i nové zvýšené náklady na nárůst spotřeby elektrické energie, 

vody (vodné, stočné), tepla (v případě budov). 

V případě převzetí majetku od Palivového kombinátu Ústí, s. p., a vzhledem 

k mimořádnosti lokalit (rekultivované území, jezero atd.) bude rovněţ nutné zajistit další 

nezbytnosti, jako monitoring svahů výsypek, monitoring břehů budoucího jezera Most, 

monitoring kvality vody (zajišťuje Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje pobočka 

Most), monitoring výšky hladiny budoucího jezera Most, náklady na doplňování vody 

v případě poklesu hladiny v budoucím jezeře Most, atd. 

Přitom je nutné počítat, vzhledem k průběţnému zvyšování cen energií, s budoucím 

zvyšováním všech nákladů. V případě nových vlastníků můţe dojít však i k sníţení 

nákladů na provoz a údrţbu lokalit. 

V případě, ţe by město Most bylo zároveň i provozovatelem některých zařízení, je nutné 

přidat náklady na mzdy, odvody za zaměstnance státu, daně, pojištění majetku, na údrţbu 

a správu budov, na údrţbu technických zařízení, atd. 

U lokality lomu Leţáky je nutné brát v úvahu i náklady na budoucí koncepční rozvoj této 

lokality, výstavbu infrastruktury, bytovou výstavbu, rekreační výstavbu, výstavbu 

sportovišť, ostatní výstavbu, atd. 

Náklady na provoz řešených lokalit a jejich budoucí rozvoj nelze opomíjet, jako příklad 

finanční náročnosti následných provozních a budoucích nákladů uvádíme výstupy 

z ekonomické analýzy budoucího jezera Most, kterou si nechalo zpracovat město Most. 

Studie uvádí jako celkové náklady na údrţbu této lokality, které byly odhadnuty na základě 

zjištěných dat, ve výši 17,4 mil. Kč. Z toho 90 % těchto nákladů tvoří údrţba dřevin 

a zeleně o rozloze 600 ha. Plocha určená pro dřeviny a zeleň se bude v následujících letech 

měnit dle budoucí výstavby v tomto území. Vzhledem k nutnosti koncepčního rozvoje této 

lokality byly dále, na základě Územního plánu města Mostu, Programu rozvoje města 

Mostu, Globálního plánu revitalizace a dalších podkladů, odhadnuty náklady ve výši 750 

mil. Kč [5].  
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4.4 Využití revitalizovaného území v návaznosti na efektivnost 
revitalizace 

Efektivnost revitalizace musí být hodnocena jako součást efektivnosti celkového území, 

tzn. se zahrnutím i předchozí rekultivace.  Revitalizační účinek projektů města Mostu leţí 

v ekonomické a hlavně v mimoekonomické oblasti, přičemţ výslednou efektivností 

revitalizace je hodnota ekologicky vyváţené, zdravotně nezávadné, esteticky atraktivní, 

kvalitně obyvatelné a ekonomicky potenciální krajiny. Primární atributem by mělo být 

pravidlo, ţe naturální hodnota krajiny bude po revitalizaci a konfrontaci s hodnotou krajiny 

před těţbou výrazně vyšší.  

Jak bylo výše uvedeno, město Most si je vědomo, ţe kvalitní revitalizační projekty mající 

tzv. nadregionální význam, jsou důleţitým kapitálem pro budoucí vývoj města Mostu. 

Rozsah některých projektů přesahuje jiţ dnes svým významem a budoucím vyuţitím 

území města Mostu. Jedná se zejména o projekty realizované nebo plánované v lokalitě 

Velebudické výsypky a v lokalitě lomu Leţáky budoucího jezera Most. Vzhledem 

k umístění regionu Mostecka se předpokládá se zejména krátkodobá turistika (1, 2 dny). 

Příkladem realizace kvalitního projektu nadregionálního významu je: 

1) Areál Hipodromu, kde byly dostihové závody poprvé zahájeny 13. 9. 1997. Podle 

informací, které uvádí společnost Hipodrom Most, a. s., je roční návštěvnost cca 

100 000 osob. Závody, které se na Hipodromu konají, mají mezinárodní účast. 

V r. 2008 byla vystavěna in-line dráha, která je 3 370 m dlouhá s kvalitním 

asfaltovým povrchem. Svými parametry vyhovuje pořádání závodů. Dráha byla 

přijata s velkým zájmem a nadšením ze strany bruslařů. V roce 2009 se zde konala 

18. mezinárodní sraz citroënů. Na sraz dorazilo 3 300 vozů a přes 10 tis. 

návštěvníků s mezinárodní účastí [35]. 

2) Areál Autodrom Most se začal stavět v roce 1978 v místě bývalého povrchového 

dolu Vrbenský. Nový mostecký okruh má mezinárodní certifikát pro konání 

motocyklových mistrovských závodů, závodů cestovních automobilů, klání vozidel 

skupiny B, formulí a vozů Intersérie. Na autodromu se konají závody nejen na 

republikové úrovni, ale i na mezinárodní úrovni a i samostatná mistrovství 

přilehlých zemí (Německo, Švýcarsko). Konají se zde závody historických vozů 

[36].  

3) Areál Polygonu Most začal vznikat v prosinci 2003 na třinácti hektarech bývalé 

výsypky uhelného povrchového lomu Vrbenský. Na později vzniklém Polygonu 

Most se testují závodní i nově vyvíjené vozy, probíhá zde výcvik řidičů speciálních 

vozidel sanitních, hasičských nebo policejních. Pořádají se zde kurzy bezpečné 

jízdy pro veřejnost a škola smyku [37]. 

4) Projekt „Sportovně-rekreačního areálu Most – Velebudice“, který bude slouţit pro 

relaxaci a krátkodobou rekreaci zejména občanů města Mostu, Ústeckého kraje, ale 

z důvodů kvality vybavení a rozsahu projektu, také ostatních přilehlých regionů 

a přeshraničních oblastí. 

5) Lokalita budoucího jezera Most. V rámci tohoto projektu by mohlo být dosaţeno 

i přeshraničního dosahu do sousední Spolkové republiky Německo. V současnosti 

je lokalita jiţ turistickou zajímavostí, a to i díky přesunutému kostelu či nově 
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vystavěnému pravoslavnému kostelu. Atraktivitu lokality pro investory dokazuje jiţ 

nyní nabídka investorů, kteří se o lokalitu zajímají.  

Jiţ realizované projekty (bod 1 – 3) na území postiţeném hornickou činností prokázaly, ţe 

se nejedná o projekty místního významu, a ţe i město Most svou polohou a nabízenými 

sluţbami vyhovuje i mezinárodním účastníkům. Proto je nutné při vyuţívání efektivnosti 

budoucích projektů brát v úvahu i obyvatele spádových obvodů (přilehlých regionů) cca do 

150 km. Přehled počtu obyvatel spádových obvodů je uveden v grafu č. 1. 

Graf č. 1 – Počet obyvatel spádových obvodů, kteří mohou využívat výše uvedené lokality – počet obyvatel je 

uveden v tis. [32, 33]. 

 

Neopomenutelná je však i příměstská rekreace. Bytová výstavba v nově vystavěném městě 

Most byla ve většině případů realizována formou sídlišť. Sídliště však nebyla koncipována 

s dostatečným prostorem na odpočinek a relaxaci. Rovněţ nebyla dimenzována na 

současný zvýšený provoz osobních vozidel. Proto je nutné při zvaţování efektivity 

projektů přihlédnout i k příměstské rekreaci, kterou budou revitalizovaná území poskytovat 

nebo jiţ poskytují. Jedná se zejména o lokality, které jsou dostupné docházkovou 

vzdáleností (tj. do 2 000 m): 

Lokalita lomu Benedikt - Tento areál je určen prioritně jako místo k oddechu, 

sportovního vyuţití a relaxace přilehlých sídlišť města tzv. sedmistovky a šestistovky 

(pozn.: místní označení), které se nacházejí v docházkové vzdálenosti (tj. do cca 2 000 m). 

V uvedené lokalitě je evidováno 25 054 obyvatel, z toho jich je 17 258 ve věku 15 – 59 

let. 

Lokalita lomu Vrbenský – Tato lokalita je určena prioritně jako místo k oddechu pro, 

sportovního vyuţití a relaxace přilehlých částí města Mostu, ve kterých je přihlášeno 

k trvalému pobytu 31 625 obyvatel, z toho 19 533 ve věku 15 – 59 let. 

Lokalita Čepiroţské výsypky a lomu Hrabák jsou určeny především k výstavbě 

rodinných domů. 

Lokalita lomu Leţáky – Tato lokalita je určena ke krátkodobé rekreaci místních obyvatel 

a obyvatel přilehlých regionů (viz předcházející text), ale rovněţ pro příměstskou rekreaci. 

V docházkové vzdálenosti do cca 2 000 m zahrnuje spádová oblast 31 625 obyvatel, 

z toho 19 533 ve věku 15 – 59 let. 
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Lokalita Velebudická výsypka – Tato lokalita je určena ke krátkodobé rekreaci místních 

obyvatel a obyvatel přilehlých regionů (viz předcházející text), ale rovněţ pro příměstskou 

rekreaci. V docházkové vzdálenosti do cca 2 000 m zahrnuje spádová oblast 10 716 

obyvatel, z toho 7 466 ve věku 15 – 59 let. 

Lokalita Střimické výsypky – Tato lokalita se nenachází v docházkové vzdálenosti od 

města, rekultivace a revitalizace zde není dosud ukončená, proto nejsou k této lokalitě 

uváděny údaje o obyvatelstvu. 

4.5 Shrnutí investic při řešení ekologických škod vzniklých 
těžbou v hnědouhelném revíru města Mostu 

V tabulce č. Tabulka č. 6 a grafu č. Graf č. 3  jsou porovnána veškerá zjištěná data 

investic. Porovnáváním dat bylo zjištěno, ţe nejvíce finančních prostředků je vynakládáno 

z koncepce 15 ekomiliard. Celkem bylo nebo bude vynaloţeno z finančních prostředků 

koncepce 15 ekomiliard 3,2 mld. Kč vč. DPH (pozn.: nejvíce finančních prostředků bylo 

vynaloţeno na lokalitu lomu Leţáky – budoucí jezero Most 2,5 mld. Kč), 157,15 mil. Kč 

vč. DPH není dosud PD rozděleno, proto nejsou v celkové částce zahrnuty. Druhým 

největším investorem jsou soukromí investoři nebo jiné zdroje financování, které tvoří 

částku 1,7 mld. Kč vč. DPH. Město Most vynaloţilo ze svých zdrojů na řešení 

ekologických škod vzniklých hornickou činností 357,89 mil. Kč vč. DPH + nevyčíslené 

investice do výkupů pozemků a vlastní pozemky města. Rozborem vynakládaných 

finančních prostředků bylo zjištěno, ţe jsou převáţně vyuţívány na odstraňování 

ekologických škod vzniklých hornickou činností finanční prostředky, které byly k tomuto 

účelu alokovány. Můţeme rovněţ konstatovat, ţe městu Most se úspěšně daří zapojit do 

řešení revitalizačních projektů i soukromé investory, čímţ se následně zvyšuje kvalita 

těchto projektů, vzhledem k tomu, ţe soukromí investoři řeší udrţitelnost projektu, výnosy 

z investice, vznikají nová pracovní místa, odvody daní, zvýšení cestovních ruchu atd. 

Město Most musí dbát na zajištění základních úloh, které mu ukládá zákon č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní prioritou města je zajištění chodu 

města a potřeb obyvatel jako je fungování mateřských a základních škol, sociálních 

zařízení pro handicapované občany, seniory, občany v krizi či doprava. Důleţitou prioritou 

města musí být i zajištění funkční infrastruktury, efektivní správy svého majetku a další 

rozvoj regionu. Rozvoj regionu v rekultivovaném území patří rovněţ mezi důleţité úkoly 

města, které budou mít vliv na budoucí vývoj města, strukturu obyvatel, pracovních 

příleţitostí či nezaměstnanost. Jak je uvedeno v dalším textu (Tabulka č. 6 a Graf č. 3) 

i město Most investuje do odstraňování ekologických škod vzniklých hornickou činností 

nemalé finanční částky, přestoţe dochází k neustálému propadu v příjmech města. 

V r. 2011 došlo oproti r. 2007 k poklesu příjmů města o 207 mil. Kč (viz Graf č. 2). 

Vzhledem k tomu, ţe prioritní úloha města Mostu není v odstraňování ekologických škod 

vzniklých těţbou v hnědouhelném revíru, mělo by se dále město zaměřovat na přípravu 

kvalitních projektů, které by přispěly k rozvoji a zatraktivnění tohoto regionu. 
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Graf č. 2 – vývoj příjmů města Mostu od r. 2007 do r. 2011 dle příjmů stanovených v rozpočtu města na daný 

rok [38] 

 

Tabulka č. 6 – Přehled plánovaných a realizovaných investic revitalizačních projektů (zdroj: vlastní 

konstrukce dat) 

Lokalita 

lomu 

Benedikt

Lokalita 

Čepiroţská 

výsypka

Lokalita 

lomu 

Vrbenský

Lokalita 

Velebudická 

výsypka

Lokalita 

lomu 

Leţáky

Lokalita 

lomu 

Hrabák

Lokalita 

Střimický 

výsypka

Zdroje 

financování 

projektů

mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč

předpokládané 

náklady dosud 

nerozdělené PD

0 65,45 29,7 62 0 0 0

město Most 20 0,05
*1 53,79 190,9

*2 89,15 4
*1 0

soukromý 

investoři/

jiné zdroje

30 1 000 152,2 105,7 458,96 0 0

předokládané/ 

investované fin. 

prostřeky z 15 

ekomiliard

0 180,2 223,8 228,2 2 591,4 41 27,4

rezerva uloţena 

hornickým 

zákonem v r. 

1993

0 0 0 0 1 038,8 0 0

*1
 město Most investovalo u těchto lokalit nevyčíslené finanční prostředky za výkupy pozemků a vlastní 

pozemky města, tyto částky se nepodařilo dohledat 
*2

 nedohledaná investice města Most do výstavby tribuny 
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Graf č. 3 – grafické znázornění zjištěných finančních investic v mil. Kč (zdroj: vlastní konstrukce dat) 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Revitalizační projekty s cílem návratu člověka do revitalizovaných lokalit ve funkci 

rekreace a sportu obyvatel včetně trvalého bydlení, vyvolávají u těchto investic intenzivní 

nároky na rozvoj rekreační infrastruktury a na rozšiřování kvantitativní a kvalitativních 

poţadavků rekreace a cestovního ruchu. Tento trend má i pozitivní vliv na poptávku 

pracovních míst, na posílení atraktivnosti městských sídel a výstavbu technického 

vybavení, na upevnění kulturního povědomí. Proto s ohledem na specifikace regionu 

Mostecka musí dbát město, kraj a stát nejen o rozvoj poškozeného území, ale i vytváření 

nových pracovních míst, zvyšování vzdělanosti v regionu, coţ zvyšuje nároky na rozpočet 

města. Racionální rozhodování o revitalizaci území tkví v posouzení, jakou formu 

revitalizace zvolit, u čeho preferovat veřejné prostředky, kam je vloţit a jak napomoci 

kooperaci soukromých finančních zdrojů v souvislosti s revitalizačními projekty. 

Veřejné rozpočty měst, potaţmo i města Mostu, nebudou nikdy mít k dispozici takové 

mnoţství finančních prostředků, které jsou nutné na revitalizační projekty v potřebných 

částech města a ani není úlohou města Mostu zahlazovat způsobené ekologické škody po 

hnědouhelných společnostech. Město Most by mělo pokračovat v koordinaci činností na 

revitalizačních projektech s hnědouhelnými společnostmi, státními podniky, krajem 

i státem tak, aby se zefektivnily vynaloţené finanční prostředky. Zejména společná 

spolupráce města s hnědouhelnými společnostmi a státními podniky můţe přinést finanční 

úspory při realizaci revitalizačních projektů, proto by město Most mělo tuto spolupráci 

prohloubit. Rovněţ by se město mělo více soustředit na hledání soukromých investorů se 

silným finančním zázemím. Vzhledem k tomu, ţe některé projekty mají nadregionální 

význam, mělo by město hledat strategické investory i mimo tento region i stát. Proto by 

město Most a jeho příslušné organizační sloţky (politické vedení města, odbor strategií 

a dotací, odbor rozvoje a územního plánu) mělo intenzivněji propagovat současné 

moţnosti a budoucí moţnosti tohoto regionu na mezinárodních veletrzích, v celostátních 

médiích, v mezinárodních či národních projektech a konferencích. 

S ohledem na další koncepční rozvoj uváděných lokalit je rovněţ vhodné, aby město Most 

vyuţilo moţnosti financování studií, projektových dokumentací atd. z jiných zdrojů neţ 

vlastních, např. dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, grantové prostředky ze 

státního rozpočtu.  

V případě ukončení některých projektů a zahájení provozu by bylo vhodné zajistit 

provozovatele prostřednictvím zřízení příspěvkové organizace města. Avšak pro přenesení 

nákladů na budoucí provoz by byl vhodnějším řešením soukromý provozovatel. 

Stěţejní zůstávají investice z koncepce 15 ekomiliard, které spravuje MF ČR. Stát se musí 

vypořádat s negativními následnými dopady hnědouhelné těţby v tomto regionu a nemůţe 

tuto povinnost přenášet na samosprávy dotčených měst. Nebude-li stát tento problém řešit, 

budou se s postupným útlumem těţby prohlubovat problémy v těchto regionech – 

nezaměstnanost, zvyšující se sociální a ekonomické rozdíly atd., čímţ v konečném 

důsledky dojde k zatíţení rozpočtu ČR v oblasti sociálních dávek, kriminality atd.  
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Podíl projektů na revitalizaci je podstatně niţší neţ podíl projektů rekultivaci, které jsou 

rovněţ hrazeny z koncepce 15 ekomiliard.  Na uváděných projektech revitalizace je vidět 

finanční náročnost revitalizačních projektů. Financování z koncepce 15 ekomiliard je 

dočasné řešení, stát by proto měl hledat jiné zdroje a legislativní způsob vytváření těchto 

finančních zdrojů, tj. definování pojmu „revitalizace“ v hornické legislativě a stanovení 

povinnosti uhelným společnostem vytvářet finanční rezervu pro následnou revitalizaci 

území. Dalším krokem státu by mělo být stanovení komplexního a jednotného postupu pro 

řešení revitalizace a zakotvení ostatních základních práv a povinností v legislativě ČR. 
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6 ZÁVĚR 

Jak bylo uvedeno v úvodu, cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda se město Most 

podílí na revitalizačních projektech, jak se podílí na projektech hnědouhelné společnosti 

a stát a rovněţ, jak jsou tyto projekty finančně nákladné. 

Kapitola č. 2 této diplomové práce popisuje stávající legislativní a koncepční rámec řešení 

revitalizace. Rovněţ popisuje zohlednění koncepčních záměrů a revitalizačních projektů ve 

strategických dokumentech města Mostu tj. Územní plán města Mostu a Program rozvoje 

města Mostu. 

V další kapitole č. 3 je definována úloha města Mostu v rekultivačním a revitalizačním 

procesu a poté jsou zde podrobně popsány 3 lokality, kde město Most realizuje 

revitalizační projekty. Tyto lokality byly vybrány z důvodů kofinancování z různých 

zdrojů. 

Finanční náročnost celého revitalizačního procesu je popsána v kapitole č. 4, kde jsou 

samostatně vyčleněny lokality s nevhodnou rekultivací, která přinesla následné finanční 

výdaje nebo předpokládané výdaje. Dále jsou zde vyčísleny náklady na revitalizační 

projekty ze strany státu, města, soukromých investorů. Statutární město Most investovalo 

nemalé finanční prostředky do obnovy území poškozeného těţbou, zároveň 

s hnědouhelnými společnostmi, podnikajícími v tomto regionu. Tyto kroky podpořily 

rozvoj území poškozeného hornickou činností.  

Navrhovaná řešení vychází zejména z poznatků získaných při zpracování diplomové práce. 

I přes neopomenutelnou úlohu města při revitalizaci území poškozeného hornickou 

činností, zůstávají nadále hnědouhelné společnosti a stát těmi hlavními „hráči“ na poli 

získávání finančních zdrojů na revitalizaci. Stát resp. ČR by se měla zaměřit na stanovení 

legislativního rámce pro revitalizace a získávání finančních zdrojů na revitalizaci, s čímţ 

souvisí zavedení pojmu revitalizace do hornické legislativy a zakotvení povinnosti 

uhelných společností vytvářet finanční rezervy na následnou revitalizaci. 

Město Most muselo ustoupit těţbě hnědého uhlí, následná výstavba města a sídlišť nebyla 

koncipována dle současných trendů, potřeb města a jeho obyvatel. Nedostatek zelených 

ploch a odpočinkových ploch vytváří nepříliš vhodné podmínky pro příjemné bydlení 

rodin s dětmi a aktivně ţijících obyvatel dle současného trendu zdravého ţivota 

a volnočasových aktivit. Proto město Most musí hledat náhradní řešení, které spatřuje 

právě ve vyuţití revitalizovaného území postiţeného hornickou činností pro budování 

příměstských rekreačních městských částí. 

Téma diplomové práce bylo natolik problematické a diskutovatelné, ţe stanovený rozsah 

diplomové práce nemůţe postihnout celou šíři této problematiky. 
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