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ANOTACE 

Krajina Mostecka byla a je zasaţena činností důlního, energetického a 

chemického průmyslu a negativní důsledky rozsáhlého průmyslového podnikání 

dopadají na vzduch, půdu, vodu, lesy i ostatní sloţky ţivotního prostředí. 

Devastace prostředí je způsobena hlavně povrchovou těţbou. Bakalářská práce je 

zaměřena na posouzení moţností druhů rekultivací zasaţeného území, které jsou 

dnes nedílnou koncepční, technologickou i ekonomickou součástí těţby. 

V Bakalářské práci je popsán proces rekultivací, jehoţ výsledkem je ekologicky 

vyváţená krajina, která je vhodným ţivotním prostředím nejen pro člověka. 

Obsahuje mimo jiné konkrétní příklady rekultivačních projektů, díky nimţ získává 

oblast Mostecka zcela novou tvář. 

Klíčová slova: devastace, rekultivace, povrchová těţba, rekultivační 

projekty, vnitřní a vnější výsypky 

 

 

 

SUMMARY 

Country and was the Most activities are affected by mining, energy and 

chemical industries and the negative consequences of large-scale industrial 

enterprise in the fall air, soil, water, forests and other vegetation. The devastation 

of the environment is mainly caused by surface mining. The thesis is aimed at 

assessing the possibility of reclaiming the affected areas of species that are now 

an integral conceptual, technological and economic components of extraction. It 

relates the process of reclamation, resulting in an ecologically balanced landscape 

that is a good environment for humans. It contains, inter alia, specific examples of 

reclamation projects, which make the area gets the Most completely new face. 

 

Keywords: devastation, reclaiming, surface mining, reclamation projects, 

internal and external dump 
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1.  Úvod – ţivotní prostředí narušené těţbou 

Těţba v hnědouhelných dolech ubírala obytný prostor a ovlivňovala tak 

velikost sídel a jejich strukturu. Na Mostecku byla celá řada obcí, které musely 

ustoupit těţbě a potřebám národního hospodářství. Jména těchto obcí byla 

smazána z mapy a lidé byli nucení ke stěhování. To s sebou přinášelo i psychické 

újmy občanů. Pouze během čtyřiceti let po válce bylo vymazáno přes 80 obcí. 

Téměř půl milionu obyvatel bylo postupně stěhováno z menších obcí do měst. 

Tím se rozrostla města Chomutov, Jirkov, Kadaň, Litvínov, Duchcov a 

Teplice. Zajímavostí je město Most, které bylo srovnáno se zemí a znovu vyrostlo 

na jiném místě. Původní historické město s dlouholetou tradicí bylo zbořeno a 

nahrazeno městem novým s novodobou moderní tváří. 

Veškeré vlivy těţby však nemusí být pouze negativní, ale mohou oblasti také 

prospět.  Energetika v současné civilizaci vychází především z vyuţívání loţisek 

uhlí, ropy a zemního plynu. Hnědé uhlí je a ještě dlouhá léta bude, významným 

pilířem výroby elektrické energie a tepla v České republice. Moderní způsoby 

dobývání nerostných surovin jsou vysoce produktivní a ekonomicky efektivní. [7] 

  Obr. č.1  Těţba na uhelném lomu Vršany u Mostu                                                          [2] 

Těţba uhlí lomovým dobýváním přináší pozitivní ekonomické přínosy i 

závaţné negativní důsledky, které spočívají ve znehodnocování produktivity 
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krajiny, její hygienické, estetické a sociální hodnoty. Tyto problémy je nutné řešit 

nápravnými opatřeními. Jedním z takových projevů péče o krajinu je rekultivace 

devastovaných ploch, která je nutnou součástí dobývání uhlí. 

V oblasti Mostecka ke změnám morfologie krajiny dochází zejména při těţbě 

hnědého uhlí povrchovým způsobem dobývání. Lomová těţba vytváří rozsáhlé 

zásahy do horninového a půdního prostředí a to nejen těţbou na povrchových 

lomech, ale i jejími doprovodnými produkty, mezi které patří také vnější výsypky. 

[3] 

Provedením rekultivací se naplňuje závěrečná etapa báňské činnosti dle 

ustanovení zákona č. 44/88 Sb. O ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní 

zákon) v platném znění. Úkolem rekultivace je navrátit funkci krajinného systému 

na plochy devastované důlní činností formou zemědělských pozemků a kultur, 

lesů, vodních ploch a toků, ale i vytvářením ploch určených k rekreačním účelům. 

Vhodné uspořádání rekultivačních prvků se promítá nejen do rázu krajiny, ale i do 

sociálně ekonomického rozvoje oblasti. 

Cílem této práce je získat a zhodnotit informace, které se týkají posouzení 

netradičních druhů rekultivací a zjistit, jaký mají přínos pro obyvatelstvo a samotné 

město. 

Téma „Posouzení moţnosti realizace netradičních druhů rekultivací v okolí města 

Most“ jsem si vybrala z několika důvodů. Prvním z nich je fakt, ţe ţiji v oblasti, jejíţ 

okolí tvořilo mnoho povrchových lomů. V současné době je tzv.“měsíční krajina“ 

na Mostecku ve větší míře po rekultivaci. Téma rekultivace je mi blízké uţ od 

dětských let, kdy mi vše ve městě a jeho okolí připadalo díky šachtám šedé, 

špinavé a nepěkné. Mám proto osobní zájem na tom, aby byla zdejší krajina 

navrácena do původního stavu, respektive do stavu charakterizovaného 

rovnováhou celého ekosystému. 

Druhým důvodem, proč jsem si dané téma vybrala, je komplexnost celé 

problematiky. Setkává se zde několik oborů: jde zejména o ekonomii, ekologii a 

sociologii. Střetávají se zde zájmy obyvatelstva se zájmy těţebních společností. 

Kaţdý na tuto problematiku nahlíţí jinak, kaţdý má jiné zájmy, v některých případech 

jsou zájmy protichůdné. V celém procesu, kdy se rozhoduje o způsobu rekultivace, se 

často hledají takové cesty řešení, aby jakýmkoliv způsobem nediskriminovaly 

ţádnou ze zúčastněných stran. 

Vzhledem ke stáří dostupných publikací o problematice rekultivací jsem 

v rámci své práce realizovala řadu rozhovorů s odborníky v této oblasti. 
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2. Charakteristika území Mostecka 

Příroda vybavila oblast Mostecka v severočeské hnědouhelné pánvi 

vhodnými podmínkami pro osídlení člověkem, který byl přitahován vhodným 

klimatem a lesostepním charakterem jen částečně zalesněné krajiny. 

K výraznému rozvoji osídlení této oblasti dochází počátkem druhého milénia. Aţ 

do devatenáctého století však bylo toto území vyuţíváno především zemědělsky. 

V období „páry“ začalo být severočeské uhlí základní energetickou surovinou, 

která stimulovala průmyslový rozvoj. Rozvoj těţby byl doprovázen negativními 

dopady na pozemky, které byly následně rekultivovány. 

Severočeská hnědouhelná pánev má charakter příkopové propadliny, kterou 

ohraničuje na severu a severozápadě úpatí Krušných hor, na východě České 

Středohoří vodní tok Labe, na jihozápadě přechází pánev do Ţatecké plošiny a na 

západě je ohraničena Doupovskými vrchy. Rozloha území s uhelnými slojemi je 

cca 680 km2. Celková rozloha pánve je cca 1450 km2. 

 

2.1 Klimatická charakteristika 

Území Severočeské hnědouhelné pánve lze na podkladě údajů ze tří 

meteorologických stanic charakterizovat jako oblast suchou, teplou, se sumou 

teplot vyskytujících se nad 10 C° v rozmezí celkového úhrnu 2 600 – 2 800 a 

průměrnou roční teplotou rozmezí 8 – 9 C°. Průměrný roční úhrn sráţek 

nepřevyšuje 510 mm, ve vegetačním období (dubnu aţ září) dosahuje maximálně 

325 mm. Nejvyšší měsíční sráţkové úhrny v mnoţství 150 – 180 mm se vyskytují 

v důsledku přívalových dešťů v červenci a srpnu. [3] 

 

2.2 Hydrogeologická charakteristika 

Hydrogeologická charakteristika pánve byla jiţ před zahájením těţby značně 

sloţitá. Infiltrovaná voda z Krušnohorského masivu se dostávala do značné 

hloubky aţ do sedimentární výplně pánve, kde se silně oteplovala a vystupovala 

na povrch jako teplické minerální prameny. 
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Původní hydrogeologické poměry pánve nebyly příznivé pro zemědělskou 

ani lesnickou výrobu, kvalitativně ovlivňované především různorodým profilovým i 

prostorovým výskytem podzemních vod. 

 

2.3 Pedologická charakteristika 

Půdy na území Severočeské hnědouhelné pánve jsou velmi rozdílné. Je to 

díky geologickému základu, reliéfu, klimatickým podmínkám a významné 

antropogenní činnosti. V pánvi se vedle kambizemí, které jsou zejména na 

okrajích, vyskytují pararendziny, místy se objevují černozemě a vzácné smonice 

na třetihorních jílech. Významné zastoupení mají antropogenní půdy, které se 

vyskytují zejména v důsledku těţby uhlí a následných rekultivací. 

Cílem pedologického průzkumu je získat objektivní informace o zrnitostním 

sloţení, mineralogických, chemických, popřípadě i hydrofyzikálních vlastnostech 

zemin vyskytujících se na technicky upraveném povrchu výsypkového tělesa. Jde 

o důleţitý podklad pro potřeby strategie a rozhodování o potenciální vyuţitelnosti 

zemin a hornin k rekultivačním účelům, rekultivačních technologií a sloţení 

dřevinné skladby. 

 

2.4 Hydrologická charakteristika 

Hydrologická síť v Severočeské hnědouhelné pánvi je silně poznamenána 

antropogenní činností. Nejvýznamnějším tokem protékajícím v tomto území je 

řeka Labe. Dalším významným tokem je řeka Ohře v Chomutovsko – Ústecké 

oblasti. Řeka Bílina je jednou z nejvíce znečištěných řek. V oblasti SHP jsou 

stojaté vody zastoupené rybníky, vodními nádrţemi, vyskytuje se zde řada 

sníţenin vzniklých po hlubinné těţbě (pinky) nebo zatopené povrchové lomy 

(zejména po těţbě hnědého uhlí). 

Výskyt podzemních vod je ovlivněn geologicky, klimaticky, morfologicky a 

také antropogenní činností. Hydrický reţim v krajině je přímo ovlivněn účelovými 

překlady koryt vodních toků (např. řeka Bílina je mezi Chomutovem a Mostem 
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vedena potrubím uměle vytvořeným koridorem), v mnoha případech byl narušen 

charakter koryta, které bude v budoucnu nutné revitalizovat. 

Povrchové vody jsou odváděny do povodí Bíliny a částečně do Ohře. Vody 

podzemní jsou značně mineralizovány. Minerální vody v oblastech pánve jsou 

známy svou kvalitou, potvrzuje to vybudování lázní v Teplicích. Avšak 

hydrologický reţim byl těţbou uhlí narušen. 

 

2.5 Geologická charakteristika 

Geologická stavba SHP je velmi rozmanitá. Na území se nachází bohatá 

loţiska nerostných surovin. Je nápadná celkovým uspořádáním jednotlivých 

geologických útvarů ve směru jihozápad-severovýchod. Severozápadní část 

území při hranici s Německem je tvořena převáţně starohorními a prvohorními 

vyvřelými a přeměněnými horninami Krušných hor. V krušnohorské oblasti se 

nachází řada rudních loţisek, která ve středověku významně přispěla k jejímu 

rozvoji. V druhohorách do východní části regionu zasahovalo křídové moře, jehoţ 

pozůstatkem jsou mocné vápnité a písčité usazeniny. Geologické stavbě jiţní a 

východní části území dominují třetihorní vulkanická pohoří – Doupovské hory a 

České středohoří. Tělesa pevných vulkanických hornin se zde střídají s méně 

odolnými vulkanoklastiky. Vulkanické horniny jsou zde těţeny jako kvalitní 

stavební kámen. Tento prostor je vyplněn severočeskou hnědouhelnou pánví, jejíţ 

podloţí tvoří přeměněné horniny krystalinika a usazené horniny svrchní křídy. 

Vlastní pánev vznikla na počátku třetihor a je vyplněna písčitými a jílovými 

třetihorními sedimenty.  Teplé a vlhké podnebí v třetihorách bylo příznivé pro 

rozvoj močálů. Z rostlinné hmoty nahromaděné v těchto močálech vznikla 

v průběhu dalšího geologického vývoje významná loţiska hnědého uhlí. Ve 

třetihorách došlo v důsledku tektonických pohybů a vulkanické činnosti k 

charakteristickému výškovému rozčlenění krajiny. Po čtvrtohorní období jsou 

charakteristické svahové sedimenty na úpatí hor, štěrkovité říční terasy a 

sprašové návěje, které jsou zdrojem štěrkopísků a cihlářských hlín. 

  

 

 



Radovana Sochorová: Posouzení moţnosti realizace netradičních druhů rekultivací v okolí města Most 

 

2011  6 

3. Vlivy povrchové těţby na krajinu 

Povrchová těţba neznamená jen ekonomické přínosy v podobě zisku uhlí 

jako energetické a petrochemické suroviny, ale vţdy představuje také výrazný 

nepřirozený zásah do krajiny a nepřiměřenou antropogenní zátěţ pro ţivotní 

prostředí. Ta se následně negativně odráţí ve všech jeho přírodních sloţkách - 

litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra a biosféra, čímţ dochází k narušování 

všech, pro člověka důleţitých, krajinných funkcí - ekologická, zdravotně hygienická, 

produkční, rekreační a estetická. 

 

3.1 Vlivy povrchové těţby na litosféru 

Povrchová těţba výrazně ovlivňuje litosféru nejen z hlediska výškové a 

prostorové členitosti reliéfu, ale je také příčinou mnoha změn v horninovém 

prostředí. V důsledku antropogenní činnosti, která v tomto případě působí jako 

výrazný exogenní geologický činitel, dochází v prostoru litosféry výsypek a 

zbytkových lomů k přetvoření reliéfu. Vznikají tak nové antropogenní formy reliéfu. 

Současně také probíhají výrazné transformace na petrografické a statigrafické 

úrovni horninového prostředí. 
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Obr. č. 2 Schéma vlivů povrchové těţby uhlí na litosféru                              [10] 

 

 

Povrchová těţba vytváří převáţně konvexní a částečně i rovinné a konkávní 

formy reliéfu. Konvexní tvar reprezentují většinou vnitřní a vnější výsypky, rovinné 

útvary jsou charakteristické pro výsypky sypané nebo plavené a konkávní tvar je 

typický pro zbytkové lomy či podúrovňová sypaná či plavená výsypková tělesa. 

Při procesu odklizových prací dochází skrývkou, dopravou a zakládáním k 

výrazné destrukci původního horninového prostředí, ke značným petrografickým, 

hydrogeologickým, hydropedologickým a stratigrafickým změnám. V průběhu 

odklizu zemin rovněţ dochází ke změnám v mechanické, fyzikální, chemické i 

mineralogické skladbě a výsypkový horninový substrát tak získává své specifické 

vlastnosti, které jsou značně odlišné od charakteru původně uloţených hornin. 

Dalším z důsledků technogenních transformací v prostoru litosféry výsypek 

a zbytkových lomů jsou výrazně odlišné hydrogeologické poměry. Vodonosnost 

výsypkových hornin můţe být v porovnání s vodonosností hornin v původním 

uloţení změněná natolik, ţe dochází k odlišnostem hydraulických situací, 

stratigrafie, ke změně průsaků, odtokových poměrů atd. Nejinak tomu je i v 
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souvislosti s hydropedologickými vlastnostmi výsypkových hornin uloţených v 

povrchové zóně. 

Horninové prostředí výsypek je značně specifické také svojí stratigrafií, 

která bývá zcela odlišná od i stratigrafie původního území a jen velmi vzácně 

dochází ke shodě mezi původní a poodklizovou stratigrafií. Během odklizu zemin 

jsou většinou vytvářeny nové směsi zemin, jejichţ sloţky jsou různého původu i 

stáří. K určité stratigrafické analogii mezi původním územím dobývacího prostoru 

a územím výsypek dochází buď zcela náhodně, nebo téţ plánovitou aplikací 

důlně-technických zásad rekultivace. 

 

3.2 Vlivy povrchové těţby na pedosféru 

Půda je základní ekologický i socioekonomický činitel. Vlivem povrchové těţby 

dochází k její degradaci nebo destrukci a ke ztrátě všech, pro člověka 

nepostradatelných, funkcí včetně produkční. Takovýto zásah se následně promítá 

do celé přírodní a socioekonomické sféry ţivotního prostředí člověka. 

 

 

OObbrr..  čč..  33  SScchhéémmaa  vvlliivvůů  ppoovvrrcchhoovvéé  ttěěţţbbyy  uuhhllíí  nnaa  ppeeddoossfféérruu              [10] 
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Degradačním projevy bývají způsobeny zamokřením nebo vysoušením v okolí 

suchých či zavodněných zbytkových lomů. Další příčinou je kontaminace půdy, 

která je zpravidla důsledkem znečišťování nejen přímými zdroji lomů resp. 

výsypek, ale svou roli zde hraje i širší emisní pozadí v celé těţbou zatíţené 

oblasti. Škodám způsobeným destrukcí pedosféry nelze zabránit v plném rozsahu, 

avšak do určité míry je lze minimalizovat selektivním odklizem na výsypku, přičemţ 

je vhodné dodrţet zásadu stratigrafické struktury původního terénu. 

 

3.3 Vlivy povrchové těţby na hydrosféru 

Hydrosféra ve své podstatě prolíná celým prostorem ekosféry a povrchovou 

těţbou loţisek nerostných surovin je tak ovlivňována rozvětvená hydrická struktura 

na velmi rozsáhlém území. Vody bývají často změněny jak po kvantitativní, tak i 

po kvalitativní stránce. Zatímco změny způsobené ve sféře kvality vod působí 

vesměs negativně, ovlivnění vodního reţimu můţe mít kromě negativních účinků i 

pozitivní. 

 

 

Obr. č. 4 SScchhéémmaa  vvlliivvůů  ppoovvrrcchhoovvéé  ttěěţţbbyy  uuhhllíí  nnaa  hhyyddrroossfféérruu                    [10] 
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Dojde - li při těţbě k odkrytí zvodnělých horizontů, důlní dílo funguje jako 

drenáţ, a sniţuje se tak hladina podzemní vody, Dochází k vysušování okolí, a tím 

ke znehodnocování ekotopu a ztrátám uţitkové i pitné vody. 

Dalším negativním jevem je umělé odvodňování (vysoušením dobývacího 

prostoru), které se realizuje omezením přítoku a urychlováním odtoku 

hydrotechnickými prostředky. Výrazné zásahy do hydrosféry představují také 

likvidace či překlady dosavadních vodotečí a vodních nádrţí, které narušují hlavně 

hydrogeologické poměry (nejvíce negativně působí sníţení infiltrace v důsledku 

nepropustné úpravy koryt). 

Změna horninového prostředí, ke které dochází v průběhu povrchové těţby 

zapříčiňuje neţádoucí ovlivnění odtokových poměrů. Negativní změny odtokových 

poměrů má na svědomí také nový reliéf exploatované krajiny. Sráţkové vody v 

okolí výsypek jsou zdrojem zamokřování pozemků. Nekontrolovatelné 

zamokřování pozemků bývá těţ způsobeno nevhodným odváděním důlních vod. 

Neţádoucí vliv na okolí má zvýšení hladiny podzemních vod v důsledku neřízené 

akumulace vod ve zbytkovém lomu a negativně se projevuje i vytlačování 

podzemní vody z podloţky vnějších výsypek. 

Naopak pozitivní vliv na okolní krajinu mají zavodněné zbytkové lomy a umělé 

nádrţe, které jsou budovány jako součást ochranného systému proti povodním, a 

vyznačují se zvýšenou akumulační schopností. 

 

3.4 Vlivy povrchové těţby na atmosféru 

Hlavními příčinami mikroklimatických aţ mezoklimatických změn na území 

devastovaném povrchovou těţbou jsou hlavně změny v povaze reliéfu, v 

nadmořské výšce, expozice a inklinace, barvy a v nízké pokryvnosti území 

vegetací. Na některých lokalitách se mohou vyskytovat i tepelné emise, jejichţ 

zdrojem jsou exotermické reakce vznikající v souvislosti s přítomností ohňů a 

oparů. 
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OObbrr..  čč..  55  SScchhéémmaa  vvlliivvůů  ppoovvrrcchhoovvéé  ttěěžžbbyy  uuhhllíí  nnaa  aattmmoossfféérruu              [10] 

  

 

Nejvýrazněji jsou měněny všechny základní mikroklimatické charakteristiky na 

ploše vlastních lomů a na výsypkách bez vegetačního krytu. Povrch těchto ploch 

je vystaven intenzivnější sluneční radiaci a zvýšenému vstupu tepelné energie, 

coţ se projevuje zvýrazněním denní amplitudy teplotního reţimu. Z ekologického 

hlediska je závaţné vysoké přehřívání přízemních vrstev ovzduší na jiţně 

exponovaných svazích a na výsypkových stanovištích. To vše se následně projeví 

zvýšeným výparem a sníţením vzdušné vlhkosti přízemních vrstev. Dochází ke 

znečišťování ovzduší vysokou prašností důlních prostor, dále kontaminací 

exhalacemi z technologických procesů těţby, vznikajícími ohni a zápary na 

lomech či výsypkách, také drcením uhlí i nadloţních hornin při těţbě, při trhacích 

pracích a během dopravy. 

Poměrně častým jevem bývá zapaření aţ samovznícení uhlí. Vznícení uhelné 

substance je doprovázeno vznikem řady zplodin, hlavně SO2, CO2, CO, 

organických sloučenin ( n- hexan, n- heptan aj.), aromatických uhlovodíků (např. 

benzen, toluen, xyleny) a vyšších aromátů karcinogenního charakteru. [10] 
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3.5 Vlivy povrchové těţby na biosféru 

K postupné destrukci biosféry dochází na území celého dobývacího prostoru, 

včetně oblastí vnějších výsypek. Jiţ před samotnou otvírkou lomu a před 

zaloţením vnější výsypky jsou káceny lesní porosty i ostatní formy vysoké zeleně. 

Zároveň mizí také zoocenózy. V důsledku devastace půd dochází současně i k 

největší destrukci mikrobiální sféry. 

Existence ţivé přírody je bezprostředně závislá na ostatních abiotických 

sloţkách ţivotního prostředí. Změny v oblasti horninového prostředí, reliéfu, 

atmosféry, hydrosféry a pedosféry jsou tak doprovázeny znehodnocováním aţ 

destrukcí jednotlivých sloţek biosféry. 

Atmosféra je ovlivňována  hlavně plynnými emisemi. Dominantní postavení 

mezi nimi zaujímá SO2 jakoţto produkt spalovacího procesu, který působí 

intoxikačně na všechny formy ţivota. Při velmi nízkých koncentracích SO2 v 

ovzduší nemusí vůbec docházet k vnějším projevům poškození, ale mohou 

vznikat ztráty v lesnické i v zemědělské produkci, které jsou způsobeny poklesem 

fotosyntetické asimilace. 

 

OObbrr..  čč..  66  SScchhéémmaa  vvlliivvůů  ppoovvrrcchhoovvéé  ttěěžžbbyy  uuhhllíí  nnaa  bbiioossfféérruu                      [10] 
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Neţádoucí změny v pedosféře ovlivňují především fytocenózy a mikrobiální 

sloţku půdy. Do prostoru pedosféry se dostávají oxidy síry volným spádem 

prašných částí nebo sráţkami z ovzduší, rozkladem intoxikované biomasy (hlavně 

fytomasy) a přímou sorpcí SO2 půdním povrchem. Vliv mimořádného mnoţství 

sloučenin síry v prostoru pedosféry se projevuje její degradací a v extrémních 

případech aţ devastací. Menší část sloučenin vniká do půdy ve formě H2SO4 nebo 

ve formě H2SO3 a půdní reakce se tak výrazně sniţuje (hodnoty pH klesají aţ pod 

3,5). Volné kyseliny způsobují vyplavování řady látek např. vápníku, hořčíku, 

draslíku, ţeleza a ţivin z půdního profilu. Velmi závaţné je, ţe tyto vlivy mají 

kumulativní charakter a jsou, bez včasného zásahu člověka, v podstatě nevratné. 

Těţbou způsobené deformace hydrosféry mají rovněţ zásadní vliv na biosféru, 

kdy se projevují zejména jako důsledek celkového narušení vodního reţimu a 

kontaminace důlních vod. 
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4. Netradiční rekultivační projekty na Mostecku 

Technické a biologické práce, které jsou součástí sanací a rekultivací, vytváří 

nové podmínky pro postupný návrat území k vyuţívání. Plochy, které díky těţbě 

ztratily schopnost zemědělského, lesnického nebo vodohospodářského vyuţití 

jsou zpětně uváděny do kulturního stavu. Po provedených sanacích a 

rekultivacích a postupné revitalizaci, renaturalizaci a zejména následné 

resocializaci se stávají území nedílnou součástí sídelní struktury města Mostu a 

období těţby se stává historií. Na územích po hornické činnosti byla realizována 

řada významných rekultivačních projektů, které mají pro město velký přínos a stojí 

za zmínku se o nich v této bakalářské práci více rozepsat. Jedná se například o 

vytvořené vinice, vybudovaný autodrom, hipodrom, velké golfové hřiště či 

rekreační centrum, které vyroste na právě vznikajícím Mosteckém jezeře. 

Pro svou bakalářskou práci jsem vybrala tři zrekultivované lokality, které 

dokazují, ţe i prostředí, které bylo zničené těţbou, můţe získat novou podobu a 

přinášet uţitek. 

 

4.1 Čepiroţská a Bylanská výsypka 

Dnes propojená Bylanská a Čepiroţská výsypka je jednou z nejstarších 

výsypek vzniklých po lomové těţbě v lokalitě dnešního závodu Hrabák (Coal 

Services,a.s.). Je v bezprostřední blízkosti nového města Mostu a zasahuje jiţně k 

úpatí znělcového vrchu Ressl s mírným sklonem jihozápadním směrem, podél 

ţatecké komunikace k obci Čepirohy - Čepiroţská výsypka. Dále pokračuje jako 

Bylanská výsypka s názvem po zlikvidované obci Bylany. 

Tento další novotvar, vzniklý uloţením skrývkových zemin jako doprovodný 

produkt těţby nerostných surovin při lomové těţbě, přetvořil historické krajinné 

prostředí v okolí města Mostu. To bylo charakteristické v této oblasti 

severočeského kraje tzv. Čepiroţskou výšinou s průměrnou kótou 240 – 305 

m.n.m., s typickou mírně zvlněnou geografickou modelací krajiny pro tento kraj. 

Důlní činnost v této oblasti zasáhla krajinu nejen povrchovým dobýváním ale 

zejména následným výsypkovým hospodářstvím. [1] 
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Tvorba následné krajiny vzhledem k proměnám všech přírodních 

podsystémů krajiny - reliéfu, horninového prostředí, hydrologické situace, půdního 

prostředí, troposféry, biosféry a ekosystémů je prvkem, který vloţí základní rysy 

nového ţivotního prostředí. Vzhledem k bezprostřední aplikaci výsypkového 

novotvaru na městskou zástavbu, byl volen způsob rekultivačních prací takový, 

aby navazoval na okrajové řešení městské aglomerace a dotvářel návaznosti mezi 

městem Most, nově postavenou obcí Čepirohy s propojením na bylanskou část 

výsypkového tělesa. 

Pestrost, kombinace a určení nejvhodnějšího způsobu rekultivace bylo 

ovlivněno v tomto případě nejen důlně technickou etapou v oblasti umístění 

výsypky, stavbou a technologií zakládání, ale i návazností na zalesněný areál 

Resslu s umístěným stávajícím hřbitovem, areálem tenisových kurtů a městskou 

zástavbu s konečným cílem dosaţení funkčních vazeb území a navrácení 

krajinného systému zpět do plnohodnotné funkce. Účelnost byla dotvořena 

komunikačním systémem, který navazuje na přeloţenou silnici Most - Čepirohy. 

Vlastní vytváření krajinného systému na celkové ploše cca 260 ha bylo 

zvoleno na svahových partiích s převahou lesnické a parkové rekultivace 

s vytvářením keřových a stromových pater. Skladba a typ rekultivace zde plní 

zejména funkci ochranného lesa s  významem lesních porostů jako stabilizujícího 

prvku v ekologických soustavách. Při tvorbě krajiny zalesněná plocha představuje 

kladný vliv zejména na hydrické, protierozní a stabilizační funkce nejen vlastního 

stanoviště, ale i okolní krajiny. Rekultivační činnost zahrnovala práce technické a 

biotechnické povahy v rozsahu terénních úprav, hydromelioračních úprav, 

základní půdní meliorace, zakládání kultur polních a lesních a zejména jejich 

pěstební a ochrannou činnost. 

V oblasti, která přímo navazuje na městskou aglomeraci byla navrţena také 

rekultivace zemědělská s charakterem vinice a zahrádkářská kolonie. Vinice v této 

oblasti mají historickou návaznost, výsady zakládání vinohradů byly povoleny 

mosteckým jiţ Václavem IV. v  roce 1416. [4] 

Rekultivační práce technického charakteru byly zahájeny v roce 1965 

v oblasti vnitřní výsypky dolu Šmeral V (původně Hrabák) na ploše 53 ha. 
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Výsypková zemina obsahovala zejména v jiţní části velký podíl oxyhumolitů, které 

zejména vzhledem k svým fyzikálním vlastnostem (vodoodpudivost) byly 

nevhodné pro přímou rekultivaci. Po překryvu 0,3 - 0,5 m mocnou vrstvou 

zúrodnitelných zemin byla biologická rekultivace v oblasti biotechnických úprav 

zaloţena vhodným výběrem dřevin vzhledem ke stanovišti, které bezprostředně 

navazuje na zástavbu města Mostu. Směrem od města byl zřízen na svazích 

výsypky nástupní schodišťový prostor, na který navazuje bezprašné komunikační 

propojení parkových cest. Široký sortiment stromů a keřů, včetně okrasných dřevin 

se zakomponováním lesních palouků podtrhuje charakter příměstského lesoparku 

s rozsahem 44,7 ha ploch. Na lesopark navazuje i zahrádkářská kolonie, která 

byla zaloţena na vnitřní etáţi výsypky po její zemědělské rekultivaci s rozsahem 8 

ha. [4] 

 

 
    
              OObbrr..  čč..  77  VViinniiccee  nnaa  vvýýssyyppccee  lloommuu  ŠŠmmeerraall  VVIIII..                                                                                                             [2] 
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                  OObbrr..  čč..  88  ZZaahhrrááddkkáářřsskkáá  kkoolloonniiee                                                                           [2] 

 

V roce 1965 byla také zahájena I. etapa lesnické rekultivace Bylanské 

výsypky na ploše 17,53 ha, v roce 1966 na lokalitě Šmeral VII opět lesnická 

rekultivace s rozsahem 23,83 ha. Porostní skladba je tvořena z výsadby dřevin 

skupinově smíšených - javor klen a mléč, jasan ztepilý, lípa malolistá, dub letní, 

dub červený, roztroušeně je zastoupen jeřáb ptačí a modřín opadavý. 

V dalším období let s uvolněním ploch v roce 1973 báňským provozem byly 

zahájeny rekultivační práce v oblasti výsypky dolu Šmeral u obce Čepirohy 

(Hrabák část pole VII a I.) pod názvem „Rekultivace Čepiroţské výsypky I. etapa“. 

Projekt řešil kompletně území na ploše 59 ha a navazoval na okolní lesoparkové 

plochy na úpatí Reslu. vč. přístupových komunikací. Lesní rekultivace ve skladbě 

s převahou topolových kultur, jasanu a javoru byly doplněny zahrádkářskou kolonií 

na ploše 9,3 ha a vinohradem s umístěním na jiţním svahu nad obcí Čepirohy o 

rozloze 10,5 ha. Skladba vinné révy byla v průběhu pěstební péče měněna nejen 

z důvodů úhynu, ale i vzhledem k výskytu skluzového území v této lokalitě. 

Pouţito bylo uznaných klonů sazenic Tramín, Chardonay, Rulandské bílé aj. 

Biologická rekultivace s velice náročnou pěstební péčí se sledováním celkového 

zdravotního stavu sazenic probíhala od roku 1988 a byla ukončena a předána do 
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uţívání svojí poslední částí v roce 1998. Lesoparková část je pouţívána pro 

výstavbu rodinných domků. 

V roce 1975 byly zahájeny rekultivační práce II.etapy Čepiroţské výsypky 

(Čepirohy – Bylany) rozšířením vinic o 27 ha a s lesní plochou 11 ha. Na této 

lokalitě byl zařazen dub letní, javor klen a mléč, modřín opadavý a třešeň ptačí. 

III. Etapa technické rekultivace Čepiroţské výsypky v této oblasti s termínem 

zahájení v roce 1987 představovala úpravu ploch o výměře dalších 22,4 ha pro 

lesnickou rekultivaci. Tato plocha je zapojena do řešení výzkumných programů pro 

vyuţití genofondu dřevin při rekultivaci devastovaných ploch a programu produkce 

a vyuţití biomasy jako obnovitelného zdroje v krajině. Výzkumné údaje jsou 

kaţdoročně vyhodnocovány v návaznosti na klimatické a půdní podmínky. 

Ukončení rekultivačních úprav v této oblasti představovala v roce 1990 

zahájená rekultivace Hrabák pod hřbitovem na ploše 11 ha, která řešila dolesnění 

okrajových ploch mezi stávající rekultivací a přeloţenou komunikací Most - 

Čepirohy. Plochy byly technickou rekultivací terénně upraveny, aby nevznikla 

bezodtoková místa, na plochách k zatravnění byla povezena ornice. Ukončení 

pěstební péče v roce 1999 představovalo poslední etapu předání rekultivačních 

úprav budoucímu uţivateli. 

Způsob zahlazování těţby v oblasti Čepiroţské a Bylanské výsypky, přesto, 

ţe navazoval na postupné ukončování báňských provozů, řešil vhodně rozloţené 

plochy se začleněním různých charakterů rekultivační činnosti a podpořil tak  

komplexní cíl s dosaţením  harmonické kulturní krajiny. [1] 

 

4.2 Lom Vrbenský 

Začlenění zasaţeného území povrchovým dobýváním do krajinného 

prostředí v lokalitě bývalého lomu Vrbenský bylo koncipováno jako soubor staveb 

pro krátkodobou rekreaci a sportovní vyţití obyvatel města Mostu. Krajinný celek 

dotváří vodní nádrţ a závodní automobilový areál. 

Nejstarší zpráva o dobývání hnědého uhlí v oblasti lomu Vrbenský, který se 

nacházel v bezprostřední blízkosti města Mostu, pochází pravděpodobně z roku 
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1811. Bylo zde 13 hlubinných šachtiček kolem obce Souš a řada šachtiček 

selského dobývání při výchozu uhelné sloje. Později zde těţil důl Beust, Carolina, 

Matylda. Důl Matylda byl v roce 1946 přejmenován na důl Vrbenský. Povrchovým 

lomem Vrbenský byla těţena uhelná sloj při úpatí vrchu Ressl. Ustoupit těţební 

činnosti musely obce Souš, Třebušice, Hořany, zasaţena byla i okrajová část 

města Mostu. Porubní fronty zasáhly silnici Most - Komořany, ţelezniční trať Most 

- Chomutov a silnici Třebušice - Hořany. 

Lom ukončil těţbu uhlí v roce 1976. Rozsah zasaţeného území důlní činností 

představoval rozlohu přes 500 ha. Součástí těţby, mimo zbytkovou jámu, byly 

výsypky Ovčín, Hořanská, Saxonia a Vrbenský. 

Rekultivační práce na zahlazení následků po báňské činnosti, byly zahájeny 

jiţ v průběhu těţby v roce 1962 v oblasti výsypky Ovčín. Technická rekultivace 

tehdy probíhala na úrovni dorovnání hald s dosadbou olše, břízy, akátu, topolu a 

jasanu. Počáteční rozsah této rekultivace cca 44 ha doplnilo v roce 1965 zahájení 

rekultivace na protilehlém svahovém území na vnější výsypce tzv. Hořanské. Zde 

uţ probíhalo částečné vylepšení půdních poměrů návozem zúrodnitelných zemin. 

Lesnická rekultivace byla na obou plochách ukončena v roce 1976a dnes je jiţ 

převáţně součástí lesního půdního fondu. 

V dalších letech na základě rekultivačních územních studií, byly do území 

bývalého lomu situovány záměry na zahlazení území formou příměstské rekreační 

oblasti. Proto jiţ byla technická rekultivace území řešena v závěru těţby lomu 

příslušným tvarováním vnitřní výsypky. V roce 1975 bylo řešení koncipováno jako 

soubor rekultivačních staveb pro krátkodobou rekreaci a sportovní vyţití obyvatel 

města Mostu. Cílem bylo vybudování areálu pro provozování automobilových 

soutěţí, které měly na Mostecku dlouholetou tradici. Další hlavní částí tohoto 

záměru bylo dotvoření krajinného celku vodní rekreační plochou. [5] 
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Nejdříve byly zahájeny v roce 1978 rekultivační práce na automobilovém 

závodišti, a to terénními úpravami pro závodní okruh, pro který bylo nutno provést 

řadu technických opatření. Byly tvarovány budoucí divácké svahy a ochozy, 

terénní a podélné sklony plochy vlastního okruhu, včetně příslušného hutnění pod 

závodní dráhou. Návazně pokračovaly práce stavebního charakteru. Odvodnění, 

drenáţe, kamenná ţebra a záchytné příkopy řešily stabilitu vodního reţimu. 

Základní komunikační zázemí dotvořilo vybudování odstavných ploch, zpevněných 

ploch v místech budoucího depa atd. Mimo budování základních inţenýrských sítí 

probíhaly také souběţně práce na úpravách svahů mezi závodním areálem a 

budoucí vodní nádrţí. Umístění obou areálů na návazných etáţích vyţadovalo 

koordinaci zejména v dořešení stabilitních a vodních poměrů. Závěrečné 

lesoparkové úpravy respektovaly záměry následné výstavby investičních 

povrchových objektů. Jejich výstavba byla zahájena v roce 1980 (tunelový podjezd 

pod silničním okruhem do vnitřních částí okruhu, startovací věţ, depo, dílny, řídící 

středisko aj.) a vlastního závodního okruhu. Ten byl zprovozněn v roce 1982. Na 

území vnitřní výsypky bývalého lomu Vrbenský, vznikl tak díky rekultivaci na ploše 

53 ha areál se závodním okruhem na mezinárodní úrovni. Jeho délka je 4 148 m, 

šířka 12 m s bezpečnostními pásy. 

Na dominantní vodohospodářské stavbě tohoto nově vznikajícího krajinného 

celku byly zahájeny práce v roce 1986 úpravou těsnících vrstev dna nádrţe. 

Logicky předcházely práce na dosypání prostoru bývalého lomu, neboť zbytková 

jáma lomu měla rozměry 500 x 2000 m a hloubku 80 m. Dosypání bylo provedeno 

báňským provozem (dle schváleného likvidačního plánu) jiţ na potřebnou kótu 

budoucího dna vodní nádrţe, a to skrývkovými zeminami ze sousedního lomu Jan 

Šverma. Poslední etáţ vnitřní výsypky byla dosypána z nepropustných těsnících 

jílů, jejichţ vhodnost byla odborníky kontrolována. Jiţní svah navazující na 

autodrom byl na základě stabilitních posudků dotvarován do bezpečného sklonu, 

neboť bylo nutno zajistit stabilitu zejména ve vazbě na kontakt s vodní plochou. 

Dále byly opevněny svahy nádrţe kamenným záhozem, vybudována obsluţná 

komunikace a odvodňovací příkopy a objekty vtokového a výpustního charakteru. 

V roce 1992 byla nádrţ napuštěna vodou z Nechranické přehrady, a to dálkovým 
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průmyslovým přivaděčem z řeky Ohře. Po kaţdoročním dopouštění vody, bylo v 

roce 2000 dosaţeno ustálené hladiny. 

Začlenění tohoto významného krajinotvorného prvku - vodní plochy o výměře 

39 ha s průměrnou hloubku 3,5 – 4 m, bylo následně dotvořeno v rámci 

rekultivačního procesu pláţovou plochou. Dále zde bylo umístěno tábořiště pro 

návštěvníky autodromu vč. sociálního zázemí a občerstvení. Okolní navazující 

charaktery rekultivace, formou zejména zalesnění, sadových úprav, rozptýlené 

zeleně a zatravnění, jsou koncipovány jako závěr dotváření nové krajiny 

rekultivačním procesem. Nezbytnou úlohu v této oblasti navazující bezprostředně 

na městskou aglomeraci města Mostu, plní uplatnění zvláštních funkcí lesního 

společenství. V této oblasti postiţené důlní činnosti mají lesy nenahraditelnou a 

nezastupitelnou úlohu. Z hlediska rekultivačního jde samozřejmě v první fázi o 

vysoké půdoochranné a protierozní funkce, v pozdější fázi jde o hledisko vysoké 

schopnosti lesa v oblasti udrţování ekologické stability a vytvoření klidové a 

estetické zóny v příměstské oblasti. 

Na území bývalého dolu Vrbenský je dnes patrné, ţe rekultivací byly 

úspěšně a komplexně řešeny územní struktury a byly tak navráceny svým 

funkcím. Systém začlenění vodní rekultivace do tohoto území je základním 

vkladem pro ţivot po dlouholetém báňském procesu. Vytváří se zde specifické 

prostředí, které svým vlivem na bezprostřední okolí umoţňuje rozvoj rostlin, výskyt 

ptactva, drobných savců, ale i rekreaci lidí. Předpokládaný pozitivní vliv obnovy 

biologické funkce krajiny a ekologické rovnováhy v této oblasti s vláhovým 

deficitem krajiny zasaţené těţbou, se pomalu naplňuje. Dnes jiţ lze konstatovat, 

ţe dochází k příznivému ovlivnění mikroklima v okolí nádrţe vytvářením podmínek 

pro rozvoj vegetace, ţivočichů, a k celkové obnově biologické funkce krajiny. 

Vodní nádrţ v blízkosti města se stává oázou relaxace a oddychu. S vazbou na 

areál autodromu dotváří celistvé území s komplexním vyřešením krajinotvorných 

prvků s širokou amplitudou vyuţití sportovního a rekreačního zázemí města. 

Řešení obnovy krajiny devastované těţbou je zde skutečností. Dnes jiţ málokdo 

pozná, ţe zde v nedávné minulosti probíhala těţba. [4] 
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4.3 Velebudická výsypka 

Velebudická výsypka se rozkládá na ploše cca 790 ha na katastrech obcí 

Velebudice, Skyřice, Ţidovice, Kamenná Voda, Stránce a z malé části na katastru 

obce Čepirohy, Líšnice a Nemilkov. 

Přímo zasypány byly obce Ţídonice a Kamenná Voda. Velebudice a Skyřice 

byly zlikvidovány v souvislosti s nebezpečím nestability severních svahů výsypky, 

hlavně aby uvolnili prostor pro výstavbu příměstského průmyslového areálu 

Velebudice. 

Zakládání skrývkových zemin z lomu Jan Šverma na Velebudickou výsypku 

bylo zahájeno v r. 1955. Základním materiálem byly převáţně nadloţní jíly 

kusovitého charakteru. Od roku 1970 byly na Velebudickou výsypku zakládány 

stabilitně méně vhodné zeminy ze svrchních skrývkových řezů. Kromě jílů zde 

bylo zaloţeno i menší mnoţství jemnozrnných písků, uhelných jílů, jílovců a 

výklizu. 

Rekultivační práce v prostoru Velebudické výsypky začaly v r. 1956 

ozeleněním převýšené vnitřní výsypky dolu Hrabák. V r. 1962 byly zahájeny 

terénní úpravy a lesnická rekultivace nestabilní části jihozápadního svahu 

Velebudické výsypky. Byla zde zaloţena pokusná plocha ovocných sadů a lesního 

porostu na ploše 1,5 ha na západním svahu bez předchozích úprav původního 

profilu. Severní svahy výsypky byly od r. 1971 upravovány lesnickou rekultivací. 

Zemědělská rekultivace zde byla prováděna v agrotechnické alternativě 

s překrytím 0,3 - 0,4 m ornice s pěstební péčí osmiletou pro zakládání orných půd, 

a s 3 - 5ti letou pěstební péčí pro zakládání pastvin a luk. Před zahájením 

rekultivace bylo aplikováno organické hnojení, při setí kultur byl aplikován o 30 % 

zvýšený výsev. Základ osevního postupu tvoří víceleté pícniny a jetelotravní 

směsi, které mají nezastupitelnou úlohu při tvorbě a zvyšování půdní úrodnosti. 

Střídání plodin je základním předpokladem k efektivnějšímu vyuţití ţivin, k 

aktivnímu ovlivňování půdy rozdílným kořenovým systémem, který mechanicky a 

biochemicky omezuje výskyt jednotlivých skupin plevelů, chorob a škůdců. 
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Lesnická rekultivace, jejíţ zaloţení na Velebudické výsypce bylo aplikováno 

převáţně na svahových partiích, plní zejména funkci ochranného lesa s  

významem lesních porostů jako stabilizujícího prvku v ekologických soustavách. 

Při tvorbě krajiny rekultivačního komplexu, jakým je stavba „Rekultivačního parku 

Velebudice“, představuje zalesněná plocha kladný vliv zejména na hydrické, 

protierozní a stabilizační funkce nejen vlastního stanoviště, ale i okolní krajiny. 

Zemědělské a lesnické rekultivace na Velebudické výsypce jsou citlivě vyváţeny s 

rekultivací charakteru ostatních a parkových ploch. 

Prostor Velebudické výsypky bezprostředně navazoval na vybudovanou 

sídelní strukturu města Mostu. Účelem uskutečňovaných a navrhovaných 

rekultivačních úprav bylo vytvoření příměstského areálu s mnoha pozitivními 

funkcemi pro obyvatele města Mostu a okolních oblastí. 

Hlavním cílem bylo obnovení krajiny postiţené těţbou, celkové zlepšení 

ţivotního prostředí a biologického reţimu daného území. Vzniklo území vhodné 

k rekreačnímu, sportovnímu, vzdělávacímu vyuţití i k zemědělské činnosti. 

Komunikační systém plní základní funkci propojení jednotlivých provozních 

ploch. Hustota a struktura komunikací je volena se zřetelem k charakteru území. 

Jsou to zejména komunikace pro pěší, provozní komunikace, ale i příjezdové 

komunikace navazující na stávající dopravní systém veřejné sítě v prostoru 

Velebudic a Čepiroh. 

Vlastní terénní úpravy vzniklého novotvaru a zalesňovací práce v rámci 

rekultivačních prací byly prováděny tak, aby tvořily architektonický celek, který 

odpovídá příměstskému rekreačnímu zázemí města Mostu, s dominantním 

umístěním závodní dostihové dráhy. 

Způsob zakládání a tvarování výsypky zde plně respektoval její budoucí 

vyuţití. Na základě stabilitních posudků byla plocha rozčleněna do pěti ploch 

s moţností uplatnění umístění hospodářského, rekreačního a sportovního zázemí, 

jehoţ rozsah byl aktualizován urbanistickou studií v roce 1995, v rozsahu 

s následným vyuţitím: 
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Plocha 1 - dostihové závodiště 

Závodní dostihová dráha s travnatým povrchem, ţivými ploty překáţek, 

s výsadbou okrasné zeleně a zatravněnými tribunami pro 40 000 diváků 

představuje celkovou plochu 82 ha. Od roku 1990 zde probíhala v rámci 

rekultivačních prací pěstební péče. Rekultivační práce byly ukončovány od roku 

1999 s předpokladem vytvoření jezdeckého sportoviště s mezinárodními 

parametry po dokompletování chybějícím zázemím investičního stavebního 

charakteru. Dostihová dráha dnes umoţňuje uskutečnění všech druhů cvalových 

rovinných dostihů, dostihů přes proutěné překáţky a dostihů překáţkových. Tato 

dráha byla poprvé veřejnosti představena 13. září 1997. Prezentační den 

s oficielním uvedením dostihového areálu do částečného provozu se stal úvodním 

historickým okamţikem tohoto unikátního díla. [8] 

Plocha 2 -  lesopark 

Hlavním účelem této plochy je poskytnutí rekreačního a sportovního zázemí 

obyvatelům města Mostu. Rozsah území je cca 152 ha, ve východní části se 

nachází uzavřená skládka komunálních odpadů, která byla převrstvena 

skrývkovými zeminami z dolu Jan Šverma. Rekultivační práce s parkovými a 

lesními výsadbami včetně komunikačního propojení probíhaly od roku 1989. 

Celkový návrh rekultivačních prací byl koncipován jiţ s předpokladem dotvoření 

golfového areálu, který má dnes 18 golfových drah na ploše 130 ha. 

Plocha 3 - zázemí pro chov dostihových koní 

Tento prostor o rozloze 145 ha představuje zázemí pro chov dostihových 

koní a jsou zde umístěny objekty pro bydlení. Na plochách určených k zastavění 

bylo provedeno zatravnění, ostatní plochy byly zalesněny. Součástí prostoru je 

dnes tréninková dostihová dráha na ploše 43 ha. Komunikační propojení je 

provedeno v základním rozsahu pro zajištění příjezdu k závodišti. 

Plocha 4 -  zemědělské a lesní pozemky 

Tato plocha zahrnuje zbývající rozsah pozemků dotčených výsypkou aţ 

k vodoteči Srpina o celkové ploše 360 ha. Kromě vodohospodářských a 

komunikačních úprav byla základem rekultivace obnova zemědělského a lesního 

půdního fondu se začleněním zachovaného přírodního biotopu s cílem dotvoření 
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krajiny navazující na okolní přírodní část krajinného prostředí. Rekultivační práce 

byly postupně realizovány od roku 1986 v návaznosti na postup ukládání 

skrývkových zemin. 

Plocha 5 - naučný park 

Rekultivace této plochy o rozloze 45 ha s dominantním umístěním vodní 

plochy, byla v roce 1997 ukončena pěstebními zásahy. Součástí území je 

centrální čerpací stanice uţitkové vody, která je v provozu, a je důleţitým faktorem 

pro pěstební péči na rekultivovaných plochách Rekultivačního parku Velebudice. 

Velebudická výsypka tvoří pro město atraktivní rozvojovou lokalitu. Během 

několikaletého vyuţívání jejího rekreačního potenciálu se prokázalo, ţe je 

krajinou, přitaţlivou pro trávení volného času, a to jak z hlediska sportovního 

vyuţití, tak i jako rekreační lokalita. 

V sousedství hipodromu je umístěn areál golfového hřiště. V roce 1993 byly 

vytipovány v rámci lokalit určených k rekultivaci vhodné pozemky v oblasti 

Velebudické výsypky pro následnou výstavbu tohoto areálu. V roce 1999 bylo 

hřiště na ploše 30 ha v rozsahu 9 jamek dokončeno. V blízké době by měla plocha 

slouţit pro plánované rozšíření tohoto golfového hřiště ze stávajících 9 jamek na 

18. Tím by splňovalo nejpřísnější kritéria a svým zařazením by spadalo do vyšší 

kategorie. To by umoţňovalo pořádat významné sportovní turnaje se zahraniční 

účastí a s kladným ekonomickým dopadem pro město i region. 

V rámci revitalizace se na Velebudické výsypce do budoucna počítá 

s dalšími  novými projekty. V plánu je vytvoření přírodního lesoparku, areálu 

vzdělávacího a zábavního parku, fotbalového hřiště a bobové dráhy. 

Základní smysl rekultivačního procesu byl v oblasti Velebudické výsypky 

pojat jako tvorba krajiny, která se stane člověku opět vhodným a vyváţeným, 

esteticky působivým a z hlediska rekreace hodnotným ţivotním prostředím. 

Obohacení území o nový krajinný útvar s pozměněným reliéfem a jiným utvářením 

krajinných sloţek s dominantou závodní dostihové dráhy jako sportovně 

rekreačního zázemí pro město Most, se tak stává vkladem pro nové generace. [5] 
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5. Návrhy rekultivací a jejich přínos 

Jiţ ukončené rekultivace jsou na zmíněné Velebudické výsypce s areálem 

hipodromu a golfového hřiště a v navazujícím pásu od jiţního k severnímu okraji 

města rekultivovanou výsypkou Vrbenský s rekreačním areálem vodních sportů 

Matylda a areálem mosteckého autodromu. Tato rekultivovaná plocha tvoří 

společně s původním zalesněným vrchem Ressl a rekultivovanou Kopistskou 

výsypkou jednu z největších ucelených ploch zeleně na území města Mostu, i 

kdyţ mezi areálem Matylda a Kopistskou výsypkou je a bude nadále veden 

dopravní koridor silnice I/13 a tratě č. 130 Českých drah. [5] 

Od roku 2002 proběhla rekultivace na většině ostatních výsypek zčásti jako 

tzv. hydrická rekultivace zatopením zbytkových jam po těţbě vodou. Zbývající 

plochy byly řešeny obvyklými rekultivacemi zemědělskými, lesnickými a 

smíšenými. Plochy, které vznikly zemědělskou rekultivací byly rozděleny podle 

hloubky jednotlivých půdních vrstev na trvalé travní porosty a ornou půdu. 

Po realizaci plánovaných i těch uskutečněných rekultivací bude město Most 

opět obklopeno ochranným prstencem nové i původní zeleně. Rekultivované 

plochy jsou součástí lokálního systému ekologické stability. 

Dá se říct, ţe na obnovu krajiny, která byla silně poškozena těţbou, byly 

vyuţity všechny druhy rekultivací. Teď uţ se mohou jen dále rozvíjet nové 

revitalizace, které budou mít jak pro město, tak i pro jeho obyvatelstvo svůj určitý 

přínos. 

V současné době probíhá rekultivace zbytkové jámy lomu Leţáky-Most, 

která je řešena zatopením. Jiţní a jihovýchodní části bude vyuţíváno k rekreačním 

účelům, severní a západní svahy jsou většinou navrţeny k lesnické rekultivaci 

s půdoochrannou a meliorační funkcí. V severovýchodní části je experimentálně 

realizována na dílčích plochách netradiční rekultivace tzv. řízenou sukcesí, to 

znamená podporou a urychlením přirozených samovolně probíhajících 

fytogenních i zoogenních sukcesních pochodů. [5] 

Já osobně preferuji rekultivaci lesnickou. Při rozpracovaných lesnických 

rekultivací bych kladla zvýšený důraz na rozšíření skladby dřevin o jehličnany 
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např. smrk ztepilý, smrk pichlavý, smrk omorika, borovice lesní a borovice černá a 

tedy o stále zelené dřeviny, tak aby v období vegetačního klidu (opadaného listí) 

byly na svazích lemujících jezero Most stále zelené ostrůvky zeleně. 

Doporučovala bych rozšířit i sortiment ostatních opadavých dřevin např. o javor 

klen, javor červenolistý, javor babyka, jírovec ţlutý, kaštanovník jedlý, buk lesní a 

červenolistý a dub červený, aby barevná škála v období vegetace, barvou listů a 

rozdílnou dobou kvetení, vytvářela příznivou kulisu rekreačního vyuţití celé 

oblasti. 

Velmi mě zaujal návrh na vytvoření unikátního arboreta s uplatněním druhů 

stromů, jejichţ předchůdci umoţnili v období třetihor vznik uhelné sloje, a přímých 

potomků historicky cenných a známých stromů. K tomuto arboretu bych navrhla i 

botanicko – zoologický park. Tento projekt by slouţil návštěvníkům nejen pro 

podívanou a odpočinek, ale i k poznávání a školní výuce. Do jeho blízkosti bych 

umístila jakýsi centrální park. Části parku by zdobily fontánky a okrasné bazénky, 

u kterých bych zřídila lavičky pro odpočinek. Celý park by byl lemován ţivými 

ploty, které by byly kaskádově sestříhané do zajímavých mozajek. 

Dalším projektem, který bych na lokalitě jezera Most přivítala, by bylo 

vytvoření velkého sportovně rekreačního a zábavního centra s hotelovým 

komplexem uprostřed zalesněné krajiny. Centrum sportu by mohlo být v budoucnu 

vyuţíváno sportovními kluby, jako jsou (FK Teplice,FK Siad Most, HC 

Chemopetrol Litvínov či Atletický klub Bílina), dále by nabízelo moţnosti 

k pořádání různých akcí na vysoké úrovni s mezinárodní účastí, tak jako je 

vyuţíván Hipodrom a Autodrom. Rekreační a zábavné centrum by slouţilo pro 

soukromé podniky pro pořádání teambuildingů nebo jako rekreační centrum pro 

rodiny s dětmi. Vyuţití by našla i letní scéna pro pořádání koncertů, festivalů a 

jiných akcí pořádaných městem. Hlavním přínosem projektu by bylo vytvoření 

fungujícího sportovně rekreačního centra a vytvoření zázemí pro sportovní oddíly 

z regionu i oddílů z jiných částí republiky. Došlo by k vytvoření nových pracovních 

míst, čímţ by se sníţila nezaměstnanost v regionu. Dalo by se očekávat zvýšení 

turistického ruchu v regionu, coţ by zvýšilo trţby místních podnikatelů. 

Prohlubováním sluţeb by se zvýšila ţivotní úroveň obyvatel v regionu. 
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Mezi revitalizační aktivity v okolí jezera by mělo patřit i vybudování repliky 

starého Mostu, tzv. MiniMost. K tomuto projektu bych navrhla muzeum, které by 

nabídlo návštěvníkům pohled do historie krajiny. Přínosem by bylo jejich poznání, 

jak tato krajina vypadala v době těţby a jakou podobu získala po následné 

rekultivaci. 

V budoucnu bude toto území vyuţito a já jsem se snaţila navrhnout ze svého 

pohledu nejefektivnější způsob vyuţití, vycházející z moţností území a reliéfu 

terénu. Do zájmového území jsem navrhla činnosti a aktivity, které zatím v okolí 

města Most chybí, a právě toto území jim dává moţnost k plnému rozvinutí. 

Oblast Mostecka se můţe v budoucnu stát ostrovem cenné polopřirozené 

zeleně v jinak silně narušené krajině a hodnotným rekreačním zázemím města 

Mostu. Následné hospodářské vyuţití obnovené krajiny bude finální etapou 

revitalizace území. 
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6. Závěr – úspěšnost obnovy krajiny 

Protoţe počet lidí stále roste, zvětšují se i nároky na produkci potravin a 

hmotných statků. Tyto poţadavky je moţné uspokojit větší intenzitou zemědělské 

výroby a nepřetrţitým rozvojem průmyslu. To vše souvisí s těţbou a vyuţíváním 

nerostného bohatství. 

Dnešní těţba nerostných surovin je zaloţena na vysoké výkonnosti, 

produktivitě a ekonomické efektivnosti. Všechny činnosti člověka, které mají vliv 

na ţivotní prostředí, je nutné posuzovat nejen z hlediska ekonomického, ale 

především z hlediska ekologického a společenského. Lidstvo přírodu ovlivňuje a 

vyuţívá ji ve svůj prospěch, ale musí o ni také pečovat, aby její krása zůstala 

zachována i pro budoucí generace. Příroda není schopna sama obnovit těţbou 

zasaţená území, proto je nezbytné, aby jí člověk pomáhal řadou rekultivačních 

opatření. 

V průběhu historického vývoje se pohled na rekultivace výrazně měnil. 

V meziválečném období narůstala devastace krajiny a volání po rekultivaci 

nabývalo společenských rozměrů. Období poválečných rekultivací se vyznačovalo 

nedostatkem finančních a technických podmínek, takţe nedocházelo k úpravě 

ekotopu, a byly uplatňovány stanovištně nenáročné a odolné zemědělské plodiny 

a lesní dřeviny. Během šedesátých let jiţ byly stanovištní podmínky výrazně 

upravovány. Zatímco v sedmdesátých a osmdesátých létech bylo stranickými a 

státními orgány direktivně uplatňováno vysoké zastoupení zemědělských 

rekultivací, v devadesátých letech byly preferovány rekultivace lesnické. 

Dnes jsou pouţívány nejen zemědělské, lesnické a vodohospodářské 

způsoby rekultivace, ale důraz je kladen také na tvorbu území určených 

k rekreačním a sportovním účelům. Nejvíce pouţívaným druhem je rekultivace 

lesnická, která tvoří v současné době téměř polovinu z celkové rekultivované 

plochy, a to i přesto, ţe zemědělská rekultivace je finančně výhodnější. Náklady 

na rekultivace byly největší v letech 1996 – 1998, coţ souviselo se zvýšeným 

rozsahem zahajovaných prací na báňsky ukončených výsypkách. [9] 
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Ve své práci jsem se zaměřila na lokality, na kterých vznikly netradiční druhy 

rekultivací např. vzniklé vinice, zahrádkářské kolonie, sportovní areály. Došla jsem 

k   závěru, ţe rekultivační práce na Mostecku byly provedeny takovým způsobem, 

ţe spousta mladších Mostečanů a lidí, kteří neţijí v této oblasti, dnes vůbec 

nepozná, která část krajiny je přirozená a do které jiţ zasáhla ruka člověka. 

Na závěr bych ráda napsala, ţe za staré město nám bylo náhradou 

vybudováno město nové, které bude takové, jak si je dotvoříme. Oproti tomu 

původnímu však bude mít velkou přednost. A to v rekultivovaném okolí, jehoţ 

úroveň se zhodnotí jak ekologicky, tak z hlediska našich potřeb pro účelné 

vyuţívání volného času. 
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Příloha č. 1 

Orientační mapa mosteckého Autodromu 

 

 
 
 
Orientační mapa mosteckého Hipodromu 
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Příloha č. 2 
 
Orientační mapa vinic na Čepiroţské výsypce 
 

 
 
 
 
Orientační mapa napouštěného Mosteckého jezera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


