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SUMMARY: 

Goal of this bachelor work is to point out renewal of landscape, which is done after 

the coal minig conclusion in this region for the decades. The main object of my 

work is future Lake Most, that is developing in former brown coal mine Ležáky – 

Most. For recultivation of exhausted mine was chosen hydric recultivation method. 

I also deal with another possible variations which should be chosen after mining 

conclusion. Recultivation of former brown coal mine Ležáky – Most is under way 

for the last few years. In the future, the new established lake should help with 

development of tourism and with settlement of the region.  

Keywords: Recultivation, Lake Most, Brown coal mine Ležáky, rehabilitation, 

Pond 

 

ANOTACE: 

Cílem této bakalářské práce je poukázat na obnovu krajiny, která se tu už po 

desetiletí provádí po ukončení těžby hnědého uhlí. Předmětem mé práce je 

budoucí Jezero Most, které vzniká v bývalém Lomu Ležáky – Most. Pro 

zrekultivování vytěžené jámy byla zvolena varianta hydrické rekultivace. Zabývám 

se i dalšími možnými variantami, které mohly být po ukončení těžby zvolené. 

Rekultivace bývalého lomu Ležáky – Most probíhá už několik let. V budoucnu by 

mělo nově vzniklé jezero přispět k rozšíření turistického ruchu i k osídlování 

regionu. 

Klíčová slova: rekultivace, jezero Most, Lom Ležáky, sanace, vodní nádrž 
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Seznam použitých zkratek: 

České zkratky 

apod.   a podobně 

a. s.   akciová společnost 

ČBÚ   Český báňský úřad 

č. j.   číslo jednací 

DÚK    Doly a úpravny Komořany 

ha        hektar 

Kč        koruna  

km2   kilometr čtvereční 

m         metr 

mm   milimetr 

m3          metr krychlový 

mil.       milióny 

např.   například 

n.m.     nadmořská výška 

OBÚ    Obvodní báňský úřad 

ONV     Okresní národní výbor 

PVN     průmyslový vodovod Nechranice 

s   sekunda 

tzv.   tak zvaný 

ÚV KSČ  Ústřední výbor Komunistické strany Československa 

 

Cizojazyčné zkratky 

cca   concours complet a´Amitié, circa, zhruba, přibližně 

EIA Environmental Impact Assessment - posuzování vlivů na 

životní prostředí 
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1. Úvod 
Šedesátá léta minulého století byla pro Mostecko zlomová. Tehdy totiž padlo 

rozhodnutí o rozšíření těžby hnědého uhlí v místech, kde stálo město Most. 

V lokalitě vznikl Lom Ležáky, jehož nadmořská výška se pohybuje kolem 230 m  

a stoupá mírně směrem k severu do výšky 260 metrů n.m. Ložisko hnědého uhlí 

lokality Ležáky se nachází od současné polohy města Mostu. Lokalita vznikla 

postupně sloučením hned několika ložisek - Ležáky I. (Richard), Ležáky II. 

(Evžen), Venuše, Pilíř města Mostu a dobývacích prostorů Mistr Jan Hus a Julius 

III. V současnosti jsou v dobývacím prostoru dvě ložiska – Most-Kopisty a Ležáky. 

Na jižním okraji lokality prochází silnice I/13 Most – Teplice a také železniční trať, 

vedoucí z Chomutova do Ústí nad Labem. Podél západního okraje vede silnice 

Most – Litvínov a železniční trať Most – Louka – Moldava. Při likvidaci starého 

Mostu vyrostl koridor s  inženýrskými sítěmi, na kterém leží kromě silnice  

a železnice i tramvajová trať z Mostu a Litvínova a odděluje ho řeka Bílina. Ta je 

také hlavní odvodňovací tepnou povrchových vod v oblasti. Bílina je zároveň  

i důležitým zdrojem užitkové vody a kromě srážkových a odpadních vod odvádí 

také důlní vody z mostecké části uhelné pánve [1]. 

V lokalitě je vybudovaný systém odvodňovacích příkopů pro zachycení a odvedení 

srážkových vod. V minulosti odtékala srážková a mělká podzemní voda k čerpací 

stanici na dně lomu, nyní se už shromažďuje v budoucím Jezeru Most. Celé území 

leží v dešťovém stínu Krušných hor. Roční srážky se v pánevní oblasti pohybují 

v rozmezí od 400 mm do 600 mm. 
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2. Historie dotčeného území 
2.1 Dobývací prostor 
Dobývací prostor pro lom Ležáky byl stanovený v roce 1969. V roce 1986 se 

rozšířily hranice dobývacího prostoru i do pole Kopisty. Změna se dotkla 

dobývacích prostor Kopisty I. a Kopisty II.. Rozhodnutí o změně hranic dobývacího 

prostoru Most o ploše 1 463,0909 ha vydalo Ministerstvo paliv a energetiky 

21.3.1986 pod č.j. 71/237/86. Rozhodnutí je zaneseno do evidenční knihy 

Českého báňského úřadu (dále ČBÚ) Hnědé uhlí a lignit, díl 3.m, folio 56. 

Sanační a rekultivační práce v jižní a jihovýchodní části dobývacího prostoru 

skončily v roce 2005. V té době byla podaná žádost o změnu dobývacího prostoru 

Most a rozhodnutím Obvodního báňského úřadu (dále jen OBÚ) Most se dobývací 

prostor zmenšil o plochu 5,1481392 km2 na výměru 9,48277719 km2. 

2.2 Historie dobývání ložiska 

První záznamy o dolování pochází z roku 1762, kdy byl založený na východním 

úpatí vrchu Hněvín důl Grahl. Ten byl pojmenovaný po majiteli dolu Josefa Grahla 

z Mostu. Další záznamy o báňské činnosti v této oblasti jsou z roku 1770, a to  

o dole Kohlenberg, který byl také pojmenovaný po majiteli z Mostu. V 1. polovině 

19. století odstartovaly kutací práce na dole Magdalena u Střimic. Do prostoru 

budoucího lomu Ležáky zasahoval svou těžbou i důl Julius II. založený v roce 

1878. O 90 let později byl přičleněn k dolu Julius III, který byl hlubinně dotěžený 

v roce 1991. 

Důl Ležáky nese svůj název až od roku 1945, a to podle obce vypálené nacisty 

během II. světové války. Důl se v té době stává majetkem státu a stává se 

součástí národního podniku Severočeské hnědouhelné doly v Mostě. V 60. letech 

20. století se těžba na lomu Ležáky rozšířila severně od obce Střimice. 

2.3 Lom Most 

Kvůli rozvoji těžby a zajištění dostatečného množství uhlí se rozhodlo o rozšíření 

těžby do pilíře města Most. Pokračováním lomu Ležáky se tak stal lom Most.  

O likvidaci staré části města Mostu rozhodl v roce 1962 tehdejší ÚV KSČ. 
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Těžba skrývky v nezastavěné části města pod vrchem Hněvín začala v roce 1970. 

Samotná těžba uhlí začala o rok později. Po přesunu děkanského chrámu 

Nanebevzetí Panny Marie se těžba posunula do uvolněného pilíře Most  

a přilehlého území Kopisty. Mostecká část lomu se v letech 1990 a 1991 byla 

postupně vyuhlovaná, těžba skrývky a uhlí tu proto byla ukončená v roce 1993. 

Těžba se následně posunula v kopistském poli lomem Most – Kopisty, který se 

v roce 1994 přejmenoval na historický název Ležáky. Těžba byla ukončená v roce 

1999. 
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3. Analýza současného stavu 

3.1 Záměr hydrické rekultivace 

Rekultivace zbytkové jámy je nedílnou součástí sanačních a rekultivačních prací  

v každém lomu. V případě lomu Ležáky – Most se od začátku jeho sanace 

počítalo s hydrickou rekultivací, tedy zatopením vytěžené jámy a vznikem jezera. 

Hlavním důvodem byl nedostatek zeminy, potřebné k zasypání zbytkové jámy. Její 

dovoz by byl navíc časově i finančně velmi náročný. Aby se mohla začít 

rekultivovat vytěžená lokalita, v dubnu 1996 byl zpracovaný společností 

Hydroprojekt, a.s., „Technický projekt likvidace lomu Ležáky“ a dokumentace EIA. 

Ta kompletně řešila vlivy a variantní způsoby zahlazování zbytkové jámy lomu 

Ležáky – Most na životní prostředí. Porovnávala tři varianty hydrické rekultivace 

podle použitého zdroje vody a technického řešení: suchou, projektovou  

a hlubokou. 

Zasypání zbytkové jámy na původní úroveň terénu byla z hlediska vlivu na životní 

prostředí shledaná jako zcela nepřijatelná varianta. Musela by se totiž zpětně 

odtěžit a přesunout už zrekultivovaná výsypka Růžodolská, Hornojiřetínská  

a částečně i Střimická. Odtěžování a zasypávání by trvalo více než 35 let, 

pesimistické odhady hovoří dokonce až o 100 letech. Zvolená varianta by měla  

i krajně nepříznivé vlivy na  životní prostředí, okolí by obtěžoval hluk a prašnost, 

navíc by se musely zlikvidovat už vzrostlé porosty. 

Suchá varianta počítala s utěsněním uhelné sloje včetně dva jámy a utěsněním 

důlních chodeb odkrytých lomem a propojených v systému hlubinných děl 

v centrální části severočeské pánve. Přítoky vody z povodí se měly akumulovat na 

dně lomu a vytvořit nádrž o výměře 19,5 ha a maximální hloubkou 10 metrů  

a objemem vody 1,2 mil. m3. Předpokládaná doba plnění nádrže byla 1 – 2 roky. 

Projektová varianta (se zatopením) počítala s dotvarováním zbytkové jámy, 

umožňující vznik jezera, a to včetně ochranných poldrů a plážových úprav, 

rekultivací zemědělských a lesních pozemků a zatravněním ploch. Předpokládalo 

se s plochou jezera 325 ha, objemem vody 72,35 mil. m3 a maximální hloubkou 59 

metrů. Voda by se čerpala z nedaleké Bíliny a doba plnění nádrže by trvala 3 až 7 

let. 
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Hluboká varianta měla mít podobný tvar zbytkové jámy jako varianta projektová. 

Počítala ale s rozsáhlejšími hrubými terénními úpravami. Jezero mělo být podle 

této varianty průtočné s plochou hladiny 429 metrů a objemem vody 197 mil. m3. 

Počítalo se s plněním z nedaleké Bíliny, variantně posílené odběrem vody 

z přivaděče vod Nechranice (PVN). Nádrž by se plnila 5 až 9 let. 

Projektová varianta vyšla nakonec z komplexního hodnocení jako nejpříznivější. 

Při přípravě dokumentace stavby napouštění zbytkové jámy lomu Ležáky se ale 

musel vzít v úvahu nelepšící se stav kvality vody v řece Bílině a také její malý 

průtok. Proto byl nakonec zdroj vody pro napouštění změněný. 

Tabulka č. 1: Parametry jezera Most 

 

Jezero Most se napouští vodou z řeky Ohře, která je k jezeru přivedená 

průmyslovým vodovodem Nechranice (PVN) z čerpací stanice Stranná přímo pod 

přehradou Nechranice. Na tento zdroj je v katastrálním území Třebušice napojený 

podzemní trubní přivaděč DN 800 v délce 4929 m. Voda do jezera teče v množství 

až 1,2 m3/s. Dalším zdrojem kvalitní vody pro napouštění jezera Most jsou důlní 

vody z dolu Kohinoor. Jde o hlubinný důl s ukončenou těžbou, odkud se ročně 

vyčerpají až 3 mil. m3 vody. Tyto kvalitní důlní vody přivádí podzemní trubní 

přivaděč DN 400 v délce 3107 metrů přímo přes Růžodolskou výsypku do jezera. 

Po napuštění jezera se budou nadbilanční důlní vody, které se nebudou využívat 

k doplnění hladiny, vypouštět do Mračného potoka. Zatopení zbytkové jámy lomu 

Ležáky – Most vytvoří vodní plochu o výměře 311,1 ha. Maximální hloubka jezera 

bude 75 metrů, celkový objem vody v jezeře dosáhne 68,9 mil. m3 vody. Hladina 

vody bude oscilovat kolem kóty 199 m n.m. 

PARAMETRY JEZERA MOST 

Parametry: Stav ke dni 31.03.2010 Plánovaný konečný stav 

Plocha  155,50 ha 311,0 ha 

Objem vody 32,433 mil. m3 68,9 mil. m3 

Obvod 7 595 m 9 815 m 

Hladina 182,52 m n.m. 199,0 m n.m. 

Max. hloubka 58,52 m 75,0 m 
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3.2 Útlum lomu a likvidace 

Sanace bývalého lomu Ležáky – Most začala formou veřejné soutěže 18. 3. 2002. 

Jejím vítězem se stalo sdružení GEOSAN GROUP, a.s., Kolín III. a AQUATEST, 

a.s., Praha. Tyto společnosti podepsaly realizační smlouvu s pověřenou institucí – 

Fondem národního majetku České republiky1. Na sanaci lomu byly uvolněné 

prostředky státního rozpočtu z 15 miliard, určených na odstranění ekologických 

škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností (viz Usnesení vlády  

č. 50/2002 – Příloha č. 1).  

Nedílnou součástí projektu sanace budoucího jezera byla i stavba opevnění 

břehové linie. Podle skutečného sklonu svahů a předpokládaných hydrologických 

podmínek byl zvolený různý druh opevnění. V místech, kde se předpokládá 

největší intenzita vln, způsobených větrem, je provedeno opevnění základními  

a vratnými rozrazeči. Ty se střídají cca po 100 metrech a jsou proti sobě výškově 

posunuté. Podél budoucího jezera je vybudovaná obslužná obvodová komunikace 

v celkové délce 9 185 m. V místě, kde jsou strmější svahy přímo nad komunikací 

je terén opevněný gabiónovou stěnou. Podél celé komunikace bylo provedeno 

odvodnění. 

3.3 Rekultivace 

Povrchová těžba přinesla řadu negativních dopadů na zemědělské a lesnické 

pozemky a tím i na celou krajinu. Bouřlivý vývoj povrchového dobývání po roce 

1945 způsobil výrazně větší devastaci krajiny, a to jak vlastními lomy, tak  

i vnějšími výsypkami. V okolí docházelo k výraznému úbytku zemědělské půdy, 

těžba měla i vliv na vodní režim, způsobovala nadměrnou produkci pevných  

i plynných emisí a poškození nebo dokonce zničení flóry a fauny na velkém 

území. 

Už v padesátých letech 20. století se proto spojili rekultivační praktici s vědeckými 

základnami výzkumných pracovišť, aby společně vytvořili systém v přípravě  

                                             
1 Podle zákona č.171/1991 Sb. Zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné 
osoby a o Fondu národního majetku České republiky 
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a realizaci rekultivací. Základem koordinovaného postupu rekultivačních prací 

v Severočeském hnědouhelném revíru bylo vytvoření generelu rekultivací. Díky 

tomu se začaly zahlazovat důsledky hlubinné i povrchové těžby hnědého uhlí, 

navíc se kvůli jednotlivým rekultivačním stavbám začala měnit krajina. Generel 

rekultivací se tak stal oficiální normou, kterou schvaluje i ministerstvo životního 

prostředí. Schválil se jako základní norma v celku a později se schvalovaly  

i všechny jeho pravidelné aktualizace. 

Generel rekultivaci se pravidelně aktualizuje a je základem pro rozmístění a náplň 

rekultivačních staveb. Dělí se na dvě části: první z nich je pasportizace popisující 

už ukončené stavby graficky i textově, druhá část popisuje rozpracované  

a připravované rekultivační stavby a člení se podle jednotlivých lokalit. Poslední 

aktualizaci Lokality Ležáky  provedly v roce 2006 Báňské projekty Teplice, a.s. [2] 

Rekultivační práce na území vnějších výsypek lomu Ležáky se zahájily už na 

přelomu 60. a 70. let 20. století. Jako první se začala rekultivovat vnější Rudolická 

výsypka, Pařidelská výsypka a vnější výsypka lomu Ležáky – Most na úpatí 

Kopistské výsypky. 

Během několika desetiletí se vypracovala specifická soustava rekultivačních 

postupů a metod, které se člení do následujících sekvencí: 

• Přípravná etapa 

Přípravná etapa je zaměřená na prevenci a také na vytvoření potřebných 

podmínek pro realizaci dalších fází rekultivace. 

• Důlně-technická etapa 

V průběhu důlně-technické etapy se musí vytvořit vhodné podmínky pro realizaci 

rekultivací v následujících etapách. Nejdříve se odklidí úrodné a snadno 

zúroditelné horniny a zeminy, padne rozhodnutí o podobě budoucí výsypky a její 

vhodné lokalizaci v prostoru krajiny, nutné je i tvarování už při jejich stavbě, aby 

vše odpovídalo určenému způsobu rekultivace a budoucího využití celého území. 
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• Biotechnická etapa 

Během biotechnické etapy se práce rozdělují do dvou skupin – první skupinou 

jsou práce technické povahy, v praxi se jedná hlavně o terénní úpravy, 

hydromeliorační úpravy a navážky úrodných a melioračních zemin. Po ukončení 

těchto prací se začínají provádět biologické rekultivace. V této části prací se 

zakládají lesní kultury, zakládají se ovocné plantáže, vinohrady nebo 

zahrádkářské osady. Celý rekultivační cyklus probíhá s rozmezí 6 až 12 let. Délka 

rekultivačních prací se odvíjí od bonity stanovišť a intenzity rekultivační kultury. 

Období po ukončení vlastní rekultivace a zahájení obhospodařování území se 

nazývá postrekultivační etapou. 

Cíle probíhající rekultivační koncepce 

U rekultivace celého území zbytkové jámy a svahů výsypek lomu Ležáky – Most 

se od samého začátku počítá s územím, využívaným pro příměstskou rekreaci, 

oddych, turistiku, sport i sportovní rybolov. Rekultivace celého území o výměře cca 

1 264 ha mají za cíl vytvořit ekologicky i esteticky rozmanitou krajinu s velkou 

vodní plochou. 

Při řešení území se počítá s revitalizačními projekty, jako například s vybudováním 

přístaviště lodí, s vybudováním repliky starého Mostu, tzv. MINIMOST, 

s vybudováním arboreta a postavením pravoslavného kostela. Zároveň vzniká 

dokumentace pro vybudování nové komunikace Most – Mariánské Radčice  

a zároveň se počítá i s rozšířením mosteckého cyklistického okruhu. Na jižních 

svazích jsou vytvořené podmínky pro individuální výstavbu rodinných domků. 

Budoucí jezero Most se stane výrazným stabilizačním prvkem v krajině. V této 

lokalitě totiž bývaly ještě před zahájením těžby uhlí přirozené mokřady, vznikne tu 

proto biocentrum regionálního významu. Nově vzniklá vodní plocha příznivě 

ovlivní i klima okolní krajiny. Jezero bude mít také příznivý vliv na hydrogeologické 

poměry na dotčeném území. Budoucí Jezero Most, které bude bezodtokové  

s rozměrem vodní plochy 311 ha, bude větší než Máchovo jezero na Českolipsku 

a jeho stavba bude v České republice ojedinělá. 

Jezero bude napuštěné do konce roku 2011, s dokončením rekultivačních prací se 

počítá do roku 2015. 
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4. Vliv budoucího jezera na krajinný ráz 

4.1 Výstavba vodních nádrží v mostecké oblasti 

Na Mostecku zanikla během posledních dvou století řada vodních nádrží. Kvůli 

potřebě pitné i užitkové vody ale vzniká, především díky hornické činnosti, řada 

nových vodních nádrží. Tyto nádrže jsou víceúčelové, jsou vhodné především pro 

chov ryb, koupání nebo provozování vodních sportů. Nádrže se budují 

krajinotvorné k ekologické funkci a také estetickému účinku krajiny a architektury. 

V bezprostředním okolí Mostu vzniklo výhradně hornickou činností několik vodních 

nádrží, další vznikly v dobývacích prostorech dolů Hrabák, Ležáky a Vrbenský. 

Všechny vodní nádrže, vzniklé na Mostecku, je typická jejich neprůtočnost. Proto  

u nich musí být zajištěná potřebná dodávka vody, která nahradí výpar a také 

ovlivní kvalitu vody. Stavby jednotlivých nádrží vyžadují oproti stavbě rybníků  

a údolních přehrad rozsáhlé sanační práce. Ty zajistí nejen přístupnost 

k samotnému vodnímu dílu, ale i stabilní bezpečnost svahů při následném 

zatopení zbytkových jam vodou. Svahy je potřeba vhodně vymodelovat, vybudovat 

opěrná stabilizační tělesa a také zabránit spojení vod z litorálního a hlubinného 

pásma vodních nádrží do nejhlubší části pánve [3]. 

Vodní nádrž Benedikt 

Lom Benedikt byl společně s lomem Elizabeth ve Vtelně, oba byly otevřené v roce 

1957. Vnější výsypka lomu vznikla na ploše 22,8 hektaru a zrekultivovala se 

zemědělsky. Zbytková jáma lomu Benedikt byla určená k vybudování vodní 

nádrže pro rekreační účely. Samotná stavba nádrže začala v roce 1970 

rozsáhlými terénními úpravami. 

Kvůli únikům vody se prováděly průzkumné vrty, celkem jich bylo 90 s celkovou 

metráží 3 298,8 metru. Ani hustá síť vrtů ale nedokázala odhalit chodby dřívějšího 

intenzivního rubání. Hydrogeologický průzkum odhalil únik vody, v obci Vtelno byly 

pozorované výtoky vody pod vodní nádrží. Klesající hladina vody potvrdila, že 

přítok do nádrže je menší než výpar a odtok. 
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Sanace nádrže – varianta I – Sanace stávající hráze 

Ze svahu hráze se mělo odstranit betonové opevnění, odebrat se měla i část 

hráze. Z břehů nádrže se měly odstranit betonové panely, které se následně nadrtí 

a poslouží k utěsnění dna. Svahy se měly upravit do mírnějšího sklonu 1:4. 

Sanace nádrže – Varianta II – Vybudování nové hráze 

Tato varianta počítala s odstraněním původní hráze a vybudováním nové, protože 

její těsnící schopnost byla narušená. V návrhu je i propojení břehu se stávajícím 

ostrůvkem. To by měl zajistit mostek, který mohou využívat návštěvníci nádrže. 

Po vyhodnocení obou variant požadoval Městský úřad v Mostě zpracování 

kompletního urbanistického řešení využití území. Tato studie potvrdila, že nová 

vodní nádrž může být hlubší a okolní plochy se mohou rozšířit pro rekreační pobyt 

v přírodě. 

Podle územního plánu města Mostu je vodní nádrž Benedikt významným 

krajinným prvkem. Je rovněž ekologicky a geomorfologicky hodnotnou částí 

krajiny, která přispívá k její stabilitě. 

Vodní nádrž Matylda 

Důl Matylda, přejmenovaný v roce 1946 na důl Vrbenský, převzal v poválečných 

letech všechna dolová pole po uzavřených dolech na katastru obcí Souš, Most, 

Třebušice, Komořany a později i Hořany. Postup lomu byl dočasně pozastavený 

v roce 1961, kdy bylo dosaženo ochranného pilíře obce Souš a silnice č. 253 Most 

– Chomutov. Po přeložce silnice se těžba ještě obnovila, a to až do roku 1975. 

Vydolované prostory se v dalších letech využívaly jako vnější výsypky dolu 

Šverma. Už tehdy se počítalo se záměrem vybudovat vodní nádrž Matylda. 

Napouštění vodní nádrže o výměře 38,7 hektaru skončilo v roce 1992. Vodu pro 

napouštění přiváděl průmyslový vodovod Nechranické vodní nádrže. Dodnes 

nebyly pozorované žádné úniky nebo průsaky vody. Kolem nádrže vede obslužná 

komunikace v délce 4 103 metrů. V okolí nádrže se provedly sadbové úpravy, 

vznikly tu pláže pro koupání a provozování vodních sportů. Okolí naplňuje funkci 

rekreační a krajinotvornou. 
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Rekultivace byla zahájená a z velké části realizovaná ještě v dobách někdejšího 

státního podniku DÚK (Doly a úpravny Komořany), tedy jiného subjektu než je 

současná skupina Czech Coal. Rozhodnutí o způsobu a realizaci rekultivace 

lokality Vrbenský padlo už v osmdesátých letech minulého století. Tehdy probíhala 

na objednávku ONV v Mostě, jejíž součástí byl požadavek na vybudování areálu 

pro krátkodobou příměstskou rekreaci obyvatel Mostu. Kolaudace vodního díla 

proběhla v roce 1992, dokončení prací, zejména rekultivaci okolí převzala 

následně bývalá Mostecká uhelná společnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Vodní nádrž Matylda 

Rekultivace se i dnes ubírají velmi často hydrickou cestou. Důvod je logický. Pro 

zavezení vytěženého lomu není zpravidla k dispozici dostatek zeminy. Běžný 

postup je takový, že zemina je během desítek let důlní činnosti postupně 

odtěžována a umisťována zcela mimo lom na tzv. vnější výsypku, na které 

následně dojde k rekultivaci. Z výsypky se stane přirozená součást krajiny, která 

začne žít vlastním životem (např. výsypka Růžodol, Malé Březno, Hipodrom Most 

apod). 
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Teprve v určité fázi rozvoje těžby se zemina začne zakládat uvnitř lomu do tzv. 

vnitřní výsypky a rovněž z ní se po uvolnění z báňské činnosti postupně stávají 

rekultivované plochy. Jejich součástí bývají jezírka, mokřady i velké vodní plochy. 

Ty vznikají během realizace rekultivací buď přirozenou kumulací vod nebo jsou 

uměle dopouštěny, což je šetrnější k budoucím břehům vodní nádrže. Ty by se 

v případě mnohaletého přirozeného naplňování jámy vodou neubránily abrazi. 

Proto jsou břehy zároveň uměle zpevňovány kameny nebo výsadbou dřevin. 

Do konečné sanace zbytkových jam se promítnou převratné geomorfologické 

změny a zároveň související změny hydrogeologických, geomechanických  

a hydrochemických režimů. Řešení problémů, spojených s likvidací lomu, je 

nesmírně nejen organizačně, ale především technicko-ekonomicky a časově 

náročné. 

Při konečné rekultivaci území hrají dominantní roli sanační práce, prováděné 

báňskými způsoby. Doly a lomy totiž neukončují těžbu ve stejném časovém 

období. 

Vodní nádrže v okolí Mostu jsou jedinečným technickým unikátem historického 

vývoje území za poslední dvě století. Právě nová vodní díla významně povýšila 

ekologický potenciál příměstského prostoru. 

Pro všechny vodní nádrže je podle hydrologické bilance příznačné, že je infiltrační 

povodí malé. Jednoznačně se tu ukazuje nutnost zabránění únikům vody uhelnou 

slojí a její nutná dotace z jiných zdrojů. 

4.2 Členění rekultivací 

Zemědělské, ovocnářské, lesnické, hydrické, ostatní  

Zákonnou povinností těžařů je provádění sanačních a rekultivačních prací po 

ukončení těžby. Rozsáhlé plochy se díky úpravám vracejí do nového, už trvalého 

stavu a vzniká nová krajina [4].  

Nejrozšířenějším typem rekultivací jsou především rekultivace lesnická  

a zemědělská. Velký význam mají pro renaturalizaci těžbou devastovaných ploch  

i rekultivace vodního charakteru. 
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Vodní plochy totiž významně podporují vznik biocenter, zlepšují a stabilizují 

klimatické poměry v místě samém i nejbližším okolí. Neopomenutelné není  

i sportovní či rekreační využití. Význam vodních rekultivací začne narůstat  

v období douhlování jednotlivých lomů.  

Voda je při rekultivacích významnou složkou a její využití je v rámci obnovy krajiny 

nezastupitelné. 

Rozsah sanačních a rekultivačních prací představuje zejména rekultivaci 

rozsáhlých ploch na vnějších a vnitřních výsypkách povrchových lomů. 

V současné době se ale rekultivují i velké zbytkové jámy, které jsou novým 

atributem vstupujícím do rekultivační činnosti. To vše předpokládá zejména 

multidisciplinární přístup při komplexním pojetí nově vytvářených krajinotvorných 

systémů a řešení složitých vazeb na ekosystémy stávající. Po ukončení těžby  

a tzv. zahlazovacího procesu bude konečná struktura krajiny zastoupená 

následujícím procentuálním stavem kultur. Voda se stává v nové krajině 

severočeské hnědouhelné pánve významným fenoménem a představuje 

především tvorbu nového vodního režimu nově vznikající rekultivované krajiny po 

těžbě. 

V případech, kdy není možné docílit požadované úpravy vodního režimu pomocí 

protierozních a melioračních opatření, se využívají opatření stavebně-technická. 

Patří mezi ně zejména některé formy provedení menších vodohospodářských 

prvků.  

U malých vodohospodářských děl se budují otevřené nezpevněné nebo zpevněné 

příkopy, drény nebo například štěrková odvodňovací žebra, to vše s vazbou na 

přirozenou nebo umělou hydrickou síť. Významné jsou retenční nádrže a tzv. 

poldry, které plní většinou vodohospodářské funkce za účelem regulace odtoku 

vody a zachycení erozního sedimentu, a to především na výsypkách v období 

vysokých srážek. 

Aby se mohla i nadále rozvíjet flóra a fauna, je nezbytné udržet na povrchu 

rekultivačních ploch dostatek vody. V místech, kde jsou pro to podmínky a po 

odborném posouzení, je nutné respektovat lokální v depresích vytvořené vodní 

plochy a ponechat je přirozenému vývoji ve formě například močálů se stálým 
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výskytem vody nebo mokřadů s pohybující se vodou. Společenstva, vzniklá  

v těchto biotopech, jsou významným stabilizujícím ekologickým prvkem v krajině.  

Svůj význam a nezastupitelné místo mají přírodní nahromadění vod tzv. nebeské 

rybníky. 

4.3 Historie rekultivací 

První zmínky o rekultivacích pochází z 20. let 20. století. Už tehdy se teoreticky  

a často i prakticky prosazovaly některé principy ochrany přírody. Ovšem vývoj, 

který kladl důraz na ochranu a přirozený ráz krajiny, byl v roce 1948 přerušený.  

I v současné době se k těmto ochranným principům jen těžko navracíme. 

50. léta - jen jednoduché rekultivace bez použití ornice. Přistupovalo se především 

k zatravňování a zalesňování jen s minimální úpravou pozemků. 

60. léta – výraznější úpravy pozemků. Opětovně se využívala skrytá ornice  

s cílem přednostní tvorby půdy. U lesnických rekultivací se začal prosazovat 

pestrý sortiment dřevin. 

70. léta - důraz především na tvorbu ekotypu. Upravuje se nová půda a terén, 

vzniká ale i nový vodní režim. 

80. léta - přechod k cílené tvorbě zemědělských, lesnických a vodních 

ekosystémů. Začíná rozvoj sociálně efektivní rekultivace, kam patří: letiště, 

rekreační vodní plochy, golfové hřiště a jiné. 

90. léta - snaha navrátit se k ochraně přírody a ke krajinnému rázu. Preferují se 

především lesnické rekultivace před zemědělskými. Dochází k vyvážení lesních, 

zemědělských a vodních ekosystémů a k tvorbě územního ekosystému. 

21. století - velký důraz na ekologii a plnou funkčnost krajiny, která by měla být 

víceúčelová (ekologické, rekreační účely apod.). Často se plánují ještě před 

založením ekologicky nestabilních oblastí. 

 

 



Eva Holá : Hydrická rekultivace lomu Ležáky – napouštění jezera Most 

2010                                                                                                                                                            15 | S t r á n k a  

5. Ekonomická porovnání hydrické rekultivace s jiným 
možným způsobem rekultivace 
Při rozhodování, jakým způsobem se bude rekultivovat vytěžený prostor po lomu 

Ležáky, se zvažovalo několik variant. Současně se posuzovaly náklady, které si 

rekultivace celého území vyžádá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Napouštění Jezera Most 

5.1 Mokrá varianta 

První z variant byla výhradně mokrá varianta [5]. V tomto případě se počítalo 

s běžnou rekultivací na ploše 347 ha, náklady by se v tomto případě pohybovaly 

na 656 miliónech Kč.  

• terénní úpravy – 157 miliónů Kč 

• voda – 67 miliónů Kč 

• doprava (cesty) – 34 miliónů Kč 

• biologická rekultivace (347 ha) – 398 miliónů Kč, z toho: lesnická 290 ha  

– 336 miliónů Kč, zemědělská 57 ha – 62 miliónů Kč 

Sanace zbytkové jámy o rozloze 238 ha by stála 1 126 miliónů Kč. Z toho: 
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• terén. úpravy – 82 miliónů Kč 

• voda – 81 miliónů Kč 

• dotace vody – 135 miliónů Kč 

• doprava (cesty) – 35 miliónů Kč 

• biologická rekultivace (238 ha) – 333 miliónů Kč, z toho: lesnická (238 ha)  

– 333 miliónů Kč 

• sanační skrývka - 315 miliónů Kč 

• stabilizace vodního režimu – 60 miliónů Kč 

• těsnění dna a svahů dodavatelsky - 85 miliónů Kč 

Celkové náklady na zahlazování důsledků těžební činnosti (585 ha) – 1 782 

miliónů Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Napouštění jezera Most 
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5.2 Suchá varianta se zasypáním – souhrn nákladů: 

Přiložená dokumentace zpracovává a hodnotí předpoklady a náklady sanace  

a rekultivace ve dvou variantách, a to: 

a) zdrojem hmot pro zasypání zbytkové jámy Ležáky budou vnější výsypka lokalit 

MUS, a.s.2 

b) zdrojem hmot budou dodávky z lomu Bílina. 

Protože původním záměrem bylo využití alternativy ad b), která nakonec nebyla 

využita, už se dále neuvádí. Následně se posuzuje pouze alternativa ad a). 

• vzdušný objem zbytkové jámy – 293 miliónů m3 

• objem v rostlé zemině při koeficientu nakypření 1,20 – 244 miliónů m3 

Zdroj hmot:  

• Hornojiřetínská výsypka – 104 miliónů m3    

• Růžodolská výsypka –150 miliónů m3 

• celkem – 254 miliónů m3 

Náklady na 1 m3 hmot k založení minimálně – 51 Kč/ m3 rostlé zeminy 

Celkem náklady na zasypání minimálně 13 000 miliónů Kč. 

Rekultivace – výměra zbytkové jámy -  612 ha, jednotkové náklady – 1,2 miliónů 

Kč/ha 

Celkové náklady zbytkové jámy – 734 miliónů Kč 

Výměra vnějších výsypek – 1 217 ha 

Jednotkový náklad - 1,4 miliónu Kč/ha 

Celkově na rekultivaci výsypky - 1 703,5 miliónu Kč 

Náklady na rekultivace celkem – 2 438,2 miliónu Kč 

Náklady na zasypání + rekultivace – 15 438,2 miliónu Kč 

                                             
2 V současné době Litvínovská uhelná a.s., člen skupiny CzechCoal, a.s. 
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Investiční náklady – 1.etapa – 810 miliónů Kč 

• pro zvýšení kapacity – 2 000 miliónů Kč 

Celkem suchá varianta se zasypáním 18 248,2 mil. Kč. 

5.3 Varianta suchá – bez zasypání (souhrn nákladů) 

Celkem běžná rekultivace – 347 ha, náklady – 656 miliónů Kč 

Z toho: 

• terénní úpravy – 157 mil. Kč 

• voda – 67 miliónů Kč 

• doprava - 34 miliónů Kč 

• biologická rekultivace (347 ha) – 398 miliónů Kč,  

z toho: lesnická (290 ha) – 336 miliónů Kč, zemědělská (57 ha)  

– 62 miliónů Kč 

Celkem sanace zbytkové jámy – 1 232 miliónů Kč, z toho:  

• terénní úpravy – 110 miliónů Kč 

• odvodňování – 128 miliónů Kč 

• čerpání vody – 50 miliónů Kč 

• doprava (cesty) – 20 miliónů Kč 

• biologická rekultivace ( 575,5 ha) – 584 miliónů Kč,  

z toho: lesnická (353,5 ha) – 495 miliónů Kč 

• zatravnění (220 ha) – 89 miliónů Kč 

• sanační skrývka – 315 miliónů Kč 

• těsnění dna a svahů – 25 miliónů Kč 

Celkem zahlazení důsledků těžební činnosti – 1 888 miliónů Kč. 
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K nákladům ve variantě A, B, C by bylo nutno eventuálně připočítat náklady na 

gravitační odvodnění děkanského kostela, tady se počítalo s cca 15 milióny Kč 

(průtlak v délce cca 900 m). 

Varianta B toto odvodnění neumožňuje. 

5.4 Modifikovaná varianta (mokrá s částečným zásypem) 

Tato navrhovaná varianta byla řešená alternativním způsobem: 

• pasová doprava (nová technologie) 

• kolejová doprava (stará technologie) 

Pro účely porovnání variant byla použitá méně náročná, ale báňsky přijatelná 

alternativa.  

Z dokumentace, ve které se problematika hodnotí (VÚHU Most 05/95 Sanace 

zbytkové jámy lomu Ležáky) – modifikovaná mokrá varianta vyplývá v porovnání 

s klasickou mokrou variantou: 

Vícenáklady: 

objem těžených hmot rostlé zeminy – 40 miliónů m3 

jednotková cena za 1 m3 těžených hmot – 51 Kč/m3 

celkové provozní náklady – 2 040 miliónů Kč 

Náklady na realizaci záměru: 

investiční – 61,6 miliónů Kč 

neinvestiční – 602,1 miliónu Kč 

celkem náklady – 2 703,7 miliónu Kč 

Úspory nákladů 

snížený odběr vody – 88 miliónů Kč 

na sanační skrývku – 315 miliónů Kč 

těsnění sloje a propustných vrstev – 11 miliónů Kč 
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Celkem úspory nákladů – 414 miliónů Kč. 

Porovnání variant „mokrá základní“ a „mokrá modifikovaná“ v rozhodných 
údajích: 

Z nákladového hlediska realizace modifikované mokré varianty znamená 

v porovnání s klasickou mokrou variantou: 

vícenáklady – 2 703,7 miliónu Kč 

úspory – 414 miliónů Kč 

Souhrnné vícenáklady na modifikovanou variantu – 2 289,7 miliónu Kč. 

Celkové náklady mokré varianty modifikované – 4 071,7 miliónů Kč. 

Tabulka č. 2: Porovnání souhrnných nákladů na zahlazování dle variant v mil. Kč: 

Varianta mokrá „A“  1 782,0 mil. Kč 

Varianta suchá se zásypem „B“   18 248,2 mil. Kč 

Varianta suchá bez zásypu „C“  1 882,0 mil. Kč 

Varianta mokrá modifikovaná „D“  4 071,7 mil. Kč 

Ekologické hledisko – porovnání 

Rekultivace těžbou devastovaného území je tvůrčím zásahem, jehož smyslem je 

tvorba ekologicky vyrovnané krajiny s vhodnou strukturou stabilizovaných  

a produktivních ekosystémů. 

Při optimalizaci rekultivačních způsobů je nutno uvažovat s: 

• přírodním charakterem devastované krajiny a jejího okolí 

• charakterem těžby a devastace, která původní ráz změnila 

• se sociálně-ekonomickými podmínkami, především s intenzitou budování 

průmyslu a urbanizace krajiny, lidnatostí, výměrou a strukturou 

zemědělského a lesního půdního fondu 

• možnostmi ekonomického využití území před rekultivací a po ukončení 

rekultivačního procesu 
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Procesy, které se společně s rekultivační činností v krajině zahajují, mají definitivní 

časový horizont několika staletí. Na počátku je nezbytné zaměřit se na rozmanitost 

a pružnost systémů jako základny budoucí ekologické 

Rekultivace a voda 

Těžařské společnosti jsou ze zákona povinné provádět sanační a rekultivační 

práce. Rozsáhlé plochy, nenávratně narušené těžbou, se vracejí do nového 

trvalého stavu. Vytváří se totiž nová krajina. Kromě nejrozšířenějších typů 

rekultivací, mezi které patří rekultivace lesnická a zemědělská, mají pro návrat 

k přírodě velký význam hydrické rekultivace [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Napouštění Jezera Most  

Vodní plochy totiž významně podporují vznik biocenter, zlepšují klimatické poměry 

v bezprostředním i vzdálenějším okolí nově vzniklé nádrže. Význam má i sportovní 

a rekreační využití. Mostecká uhelná společnost (nyní CzechCoal) zatopením 

vytěžených lokalit už vrátila do užívání nespočet ploch, na kterých se v minulosti 

těžilo hnědé uhlí, a to jak hlubinným, tak povrchovým způsobem. Právě vodní 

nádrž Vrbenský (Matylda) nebo Benedikt patří mezi významné hydrické 

rekultivace. 
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O hydrické rekultivace ale bude největší zájem v období douhlování jednotlivých 

lomů, viz lom Ležáky – Most. Voda je totiž v rámci obnovy krajiny nezastupitelná. 

Sanační a rekultivační práce, prováděné Mosteckou uhelnou společností 

(CzechCoal), probíhají zejména na rozsáhlých plochách na vnějších a vnitřních 

výsypkách povrchových lomů. Rekultivují se ale i velké zbytkové jámy.  

Do roku 2003 zrekultivovala MUS včetně jejích dceřinných společností plochu  

3 096 ha. Těžařská společnost vynaložila na provedené práce 3,1 miliardy Kč. 

K 31. prosinci 2003 bylo ukončeno v rámci lokalit MUS celkem 5 275  ha ploch, 

z toho zemědělská rekultivace představovala 1 477,33 ha, lesnická 2 581,13 ha, 

vodohospodářská 127,02 ha a ostatní 1 089,83 ha. Následující graf podle kultur 

ukazuje procentuální podíl  jednotlivých druhů ukončených rekultivací [6].  

Ukončené rekultivace MUS do konce roku 2003

2,41%

20,66%

48,93%

28,00%

Zemědělská
Lesnická
Vodohospodářská
Ostatní

 

Graf č. 2: Ukončené rekultivace MUS do roku 2003 

Po ukončení těžby bude konečná podoba krajiny zastoupená následujícím 

procentuálním stavem kultur [6]. Tento graf oproti realizovaným rekultivacím  

v roce 2003 vypovídá o rozšíření funkční a rekreační zeleně a především  
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o přínosu  vody do krajiny. Zemědělská rekultivace představuje 2 419 ha, lesnická 

5 034,7 ha, vodohospodářská 1 773,94 ha a ostatní 3 688,99 ha. 

Bilance rekultivace MUS po ukončení těžby

18,73%

38,98%
13,73%

28,56%

Zemědělská
Lesnická
Vodohospodářská
Ostatní

 

Graf č. 3: Bilance rekultivace MUS po ukončení těžby 

Voda začíná hrát v nově vznikající krajině severočeské hnědouhelné pánve 

významnou roli. V místech, kde je to vhodné a nelze v nich docílit požadované 

úpravy vodního režimu pomocí protierozních a melioračních opatření, se používají 

opatření stavebně-technická.   

Při stavbě menších vodohospodářských děl se budují  otevřené nezpevněné nebo 

zpevněné příkopy, drény a nebo např. štěrková odvodňovací žebra. Vše musí 

plynule navazovat na přirozenou nebo umělou hydrickou síť. Významné jsou 

hlavně retenční nádrže a tzv. poldry, které plní většinou vodohospodářské funkce. 

Regulují odtok vody a zachycují  erozní sediment, a to především na výsypkách  

v období vysokých srážek. 

Dostatek vody je nezbytný i pro  rozvoj flóry a fauny. Proto je nezbytné 

respektovat původní vodní plochy, ponechat je přirozenému vývoji ve formě např. 
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močálů se stálým výskytem vody a nebo mokřadů s pohybující se vodou. V těchto 

biotopech jsou totiž vzniklá společenstva významným stabilizujícím ekologickým 

prvkem v krajině.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 4: Slatinická výsypka, vodní rekultivace 

Některé vodní plochy jsou rovnou vytvářené cíleně pro využití v rámci příměstské 

rekreace. Patří mezi ně například vodní nádrž Vrbenský - Matylda o ploše 39 ha, 

která se od roku 1992 využívá k rekreačním  a sportovním účelům, a to v létě 

i v zimě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Vodní nádrž Vrbenský - Matylda 
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V současné době jsou hydrické rekultivace plnohodnotnou součástí veškerých 

rekultivačních prací. Hydrická rekultivace je stále více aktuální, protože úzce 

souvisí se závěrečnou fází rekultivace zbytkových jam po ukončené lomové těžbě 

uhlí. Jde o zavodňování zbytkových jam, nebo-li tzv. rekultivace "mokrou cestou". 

Zatápění vyuhleného lomu je složitým vodohospodářským dílem, které zahrnuje 

vždy originální a ojedinělý záměr,  který má několik fází řešení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Vodní plocha u přesunutého kostela v Mostě 

V první fázi, a to ještě před ukončením lomové činnosti, musí tento záměr projít 

schvalovacím procesem EIA  - posuzováním vlivů na životní prostředí, který je 

stanoven zákonem. Zde se posuzují všechny vlivy budoucího vodního díla na 

životní prostředí a to nejen orgány státní správy, ale i širokou veřejností.  

Nedílnou součástí další fáze je řízené ukončování báňské činnosti v oblasti 

zbytkové jámy tak, aby byla zajištěna báňským provozem stabilita zbytkové jámy 

včetně svahových partií. 

Požadavky na stabilitu se koncipují podle hydrogeologických a geomechanických 

posudků. Nezbytné je proto provedení sanačních prací, jako je např. překrytí  

a utěsnění propustných vrstev  odkrytých svahů nadloží a uhelné sloje, 

podsypávání svahů navazujících výsypek v rámci zajištění jejich konečné stability, 

utěsnění dna zbytkové jámy atd. Už v této fázi se dotvarovávají tzv. břehové čáry 

budoucího jezera, i když její tvar je zpravidla dán předcházejícím postupem těžby. 
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Třetí, závěrečná fáze, musí získat povolení ke stavbě vodního díla dle stavebního 

zákona, zákona o vodách a dalších souvisejících zákonných opatření. 

Velmi zajímavou součástí celého projektu je řešení způsobu napouštění vody. Už 

v době přípravy tohoto způsobu rekultivace jsou nezbytné odborné posudky. 

Projektant počítá s množstvím vody, zachyceným z vlastního povodí, ale také  

s dočasným převedením stávajících vodotečí, které značně urychlují naplnění 

těchto vodních nádrží. Časový horizont napouštění se samozřejmě odvíjí od 

těchto řešení, přihlíží se i k množství dešťových srážek v jednotlivých letech a také 

velikosti nádrže. Doba napouštění se pohybuje v rozmezí  několika let, dokonce až 

stovek let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Napouštěcí místo – Jezero Most 

Lom Ležáky - Most má rozsah pozemků zasažených báňskou činnosti 1 220 ha. 

Jezero má projektovanou vodní plochu o rozloze 311 ha.  

Tabulka č. 3: Parametry jezera Most 

Plocha jezera 311 ha 

Max. délka jezera 2,5 km 

Max. šířka jezera 1,5 km 

Max. hloubka jezera 59 metrů 

Průměrná hloubka jezera 22,2 m 

Objem vody v jezeře 68,9 mil m3 

Doba napouštění 2-3 roky 

Hlavní zdroj Dálkové přivaděče vody 
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V biologické rekultivaci převládá lesnická rekultivace, břehová linie se zatravní  

a před nastoupáním hladiny na požadovanou kótu se ochrání břehy proti abrazi 

osázením vlhkomilnými dřevinami a rákosem v kombinaci se zpevněním 

kamenivem. V jižní a jihozápadní části jezera se počítá s rekreačním využitím 

ploch, protože místní terén pozvolně klesá k jezeru.  

 Rozhodující rekultivace probíhají v lokalitě Ležáky - Most už od roku 1990. 

Předpokládá se, že kompletně ukončená biologická rekultivace bude v poslední 

severozápadní svahové části břehů jezera v roce 2018. Tím se definitivně ukončí 

zahlazení devastovaných ploch po těžbě uhlí  s celkovou plochou rekultivace1 220 

ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8: Jezero Ležáky - Most  (blízká budoucnost) 

Celkové náklady na sanace a rekultivace, včetně vybudování Jezera Most, se 

odhadují na 2,5 miliardy korun. Z toho více jak 1 miliardu uhradila z vytvořené 

zákonné rezervy na sanace a rekultivace MUS. Jezero Most by nemělo být  

v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve jediné. V budoucích zbytkových 

jamách lomu ČSA a lomu Vršany - Šverma jsou rovněž navržená nová obří jezera. 

Přehled o základních veličinách dává následující tabulka: 
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Tabulka č. 4: MUS vodní plochy po zahlazení 

Lokalita Plocha zahlazení (ha) Vodní plocha (ha) Množství vody (mil. m3) Hloubka max. Hloubka průměr (m) 

ČSA 2935 700 236 130 34 

Šverma – Vršany 4892 467 71 37 15 

Most 1220 311 69 59 22 

Centrum 159 50 4 17 8 

Kohinoor 294 49 4 17 8 

Ve srovnání zahlazování následků důlní činnosti u nás a v zahraničí - například 

v sousedním Sasku nebo Lužicku, je zavodňování zbytkových jam prováděno 

obdobným způsobem, ale v daleko větším počtu. I v zahraničí totiž vznikají místo 

lomů rozsáhlá jezera vytvářející novou tvář krajiny. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 : Výřez z mapy z hnědouhelného revíru u Lipska  (nová jezerní krajina) 
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6. Doporučení a závěr 
V mé bakalářské práci jsem se zaměřila na hydrickou rekultivaci bývalého Lomu 

Ležáky – Most. Ze získaných informací je patrné, že s postupem let se budou 

vyuhlovat další těžební lokality v Ústeckém regionu.  

Provedla jsem ekonomické posouzení možných variant rekultivace zbytkové jámy 

lomu Ležáky – Most. Vycházela jsem z dostupných ekonomických údajů, které mi 

poskytl stávající majitel lokality lomu Ležáky – Most, Palivový kombinát Ústí, státní 

podnik. Další informace od předchozího vlastníka lokality – státního podniku Doly 

a úpravny Komořany – se mi již nepodařilo získat, neboť byl v roce 2008 

 rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu zrušen. I přes tento omezující faktor se 

mi podařilo zadání bakalářské práce splnit. 

Z porovnání možných variant vyplývá, že zasypání velké zbytkové jámy je nejen 

finančně, ale i časově velmi náročné. Například dotčená lokalita - lom Ležáky  

Most - by se zasypávala zeminou podle některých odhadů až sto let. 

Zanedbatelná však není ani ekonomická stránka. Mokrá varianta vyjde na 

bezmála 2 miliardy Kč, je však stále výrazně levnější než suchá varianta se 

zasypáním. Ta by vyšla na více než 18 miliard korun, což je devětkrát více. Navíc 

by se potýkala s velkými problémy, protože by se musela odtěžit jedna či více z již 

zrekultivovaných výsypek v okolí Mostu, která by se použila na zasypání vyuhlené 

lokality. Domnívám se tedy, že zvolená mokrá varianta je časově i finančně 

nejpřijatelnější cestou, jak relativně rychle a s co nejnižšími náklady zrekultivovat 

vytěžený povrchový lom, který leží v těsném sousedství semdesátitisícového 

Mostu. 

Jezero Most se napouští druhým rokem a zatím nic průběh napouštění nenarušilo. 

Termín napuštění – rok 2011 tedy není ohrožený. Jezero změní nejen ráz celé 

krajiny v okolí, ale přispěje i ke změně klimatu. V okolí Mostu bude zřejmě větší 

vlhkost vzduchu, v budoucnu ho mohou zahalovat i častější mlhy (už nyní je 

obdobná situace v okolí vodní nádrže Matylda). Domnívám se tedy, že by velká 

vodní plocha mohla výrazně přispět i ke zlepšení životního prostředí, především 

tím, že se sníží prašnost. 
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Jezero Most bude přínosem pro region i v oblasti cestovního ruchu. Rekreační 

plochy v jeho okolí mohou přilákat turisty nejen z celé ČR, ale i ze sousedních 

zemí. V neposlední řadě bude v okolí vodní plochy několik atraktivních stavebních 

parcel, které se využijí nejen komerčně, ale i pro individuální výstavbu. 
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Příloha č. 1 – Usnesení vlády č. 50/2002 
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	1. Úvod
	Šedesátá léta minulého století byla pro Mostecko zlomová. Tehdy totiž padlo rozhodnutí o rozšíření těžby hnědého uhlí v místech, kde stálo město Most. V lokalitě vznikl Lom Ležáky, jehož nadmořská výška se pohybuje kolem 230 m a stoupá mírně směrem k severu do výšky 260 metrů n.m. Ložisko hnědého uhlí lokality Ležáky se nachází od současné polohy města Mostu. Lokalita vznikla postupně sloučením hned několika ložisek - Ležáky I. (Richard), Ležáky II. (Evžen), Venuše, Pilíř města Mostu a dobývacích prostorů Mistr Jan Hus a Julius III. V současnosti jsou v dobývacím prostoru dvě ložiska – Most-Kopisty a Ležáky. Na jižním okraji lokality prochází silnice I/13 Most – Teplice a také železniční trať, vedoucí z Chomutova do Ústí nad Labem. Podél západního okraje vede silnice Most – Litvínov a železniční trať Most – Louka – Moldava. Při likvidaci starého Mostu vyrostl koridor s  inženýrskými sítěmi, na kterém leží kromě silnice a železnice i tramvajová trať z Mostu a Litvínova a odděluje ho řeka Bílina. Ta je také hlavní odvodňovací tepnou povrchových vod v oblasti. Bílina je zároveň i důležitým zdrojem užitkové vody a kromě srážkových a odpadních vod odvádí také důlní vody z mostecké části uhelné pánve [1].
	V lokalitě je vybudovaný systém odvodňovacích příkopů pro zachycení a odvedení srážkových vod. V minulosti odtékala srážková a mělká podzemní voda k čerpací stanici na dně lomu, nyní se už shromažďuje v budoucím Jezeru Most. Celé území leží v dešťovém stínu Krušných hor. Roční srážky se v pánevní oblasti pohybují v rozmezí od 400 mm do 600 mm.
	2. Historie dotčeného území
	2.1 Dobývací prostor

	Dobývací prostor pro lom Ležáky byl stanovený v roce 1969. V roce 1986 se rozšířily hranice dobývacího prostoru i do pole Kopisty. Změna se dotkla dobývacích prostor Kopisty I. a Kopisty II.. Rozhodnutí o změně hranic dobývacího prostoru Most o ploše 1 463,0909 ha vydalo Ministerstvo paliv a energetiky 21.3.1986 pod č.j. 71/237/86. Rozhodnutí je zaneseno do evidenční knihy Českého báňského úřadu (dále ČBÚ) Hnědé uhlí a lignit, díl 3.m, folio 56.
	Sanační a rekultivační práce v jižní a jihovýchodní části dobývacího prostoru skončily v roce 2005. V té době byla podaná žádost o změnu dobývacího prostoru Most a rozhodnutím Obvodního báňského úřadu (dále jen OBÚ) Most se dobývací prostor zmenšil o plochu 5,1481392 km2 na výměru 9,48277719 km2.
	2.2 Historie dobývání ložiska

	První záznamy o dolování pochází z roku 1762, kdy byl založený na východním úpatí vrchu Hněvín důl Grahl. Ten byl pojmenovaný po majiteli dolu Josefa Grahla z Mostu. Další záznamy o báňské činnosti v této oblasti jsou z roku 1770, a to o dole Kohlenberg, který byl také pojmenovaný po majiteli z Mostu. V 1. polovině 19. století odstartovaly kutací práce na dole Magdalena u Střimic. Do prostoru budoucího lomu Ležáky zasahoval svou těžbou i důl Julius II. založený v roce 1878. O 90 let později byl přičleněn k dolu Julius III, který byl hlubinně dotěžený v roce 1991.
	Důl Ležáky nese svůj název až od roku 1945, a to podle obce vypálené nacisty během II. světové války. Důl se v té době stává majetkem státu a stává se součástí národního podniku Severočeské hnědouhelné doly v Mostě. V 60. letech 20. století se těžba na lomu Ležáky rozšířila severně od obce Střimice.
	2.3 Lom Most

	Kvůli rozvoji těžby a zajištění dostatečného množství uhlí se rozhodlo o rozšíření těžby do pilíře města Most. Pokračováním lomu Ležáky se tak stal lom Most. O likvidaci staré části města Mostu rozhodl v roce 1962 tehdejší ÚV KSČ.
	Těžba skrývky v nezastavěné části města pod vrchem Hněvín začala v roce 1970. Samotná těžba uhlí začala o rok později. Po přesunu děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie se těžba posunula do uvolněného pilíře Most a přilehlého území Kopisty. Mostecká část lomu se v letech 1990 a 1991 byla postupně vyuhlovaná, těžba skrývky a uhlí tu proto byla ukončená v roce 1993. Těžba se následně posunula v kopistském poli lomem Most – Kopisty, který se v roce 1994 přejmenoval na historický název Ležáky. Těžba byla ukončená v roce 1999.
	3. Analýza současného stavu
	3.1 Záměr hydrické rekultivace

	Rekultivace zbytkové jámy je nedílnou součástí sanačních a rekultivačních prací v každém lomu. V případě lomu Ležáky – Most se od začátku jeho sanace počítalo s hydrickou rekultivací, tedy zatopením vytěžené jámy a vznikem jezera. Hlavním důvodem byl nedostatek zeminy, potřebné k zasypání zbytkové jámy. Její dovoz by byl navíc časově i finančně velmi náročný. Aby se mohla začít rekultivovat vytěžená lokalita, v dubnu 1996 byl zpracovaný společností Hydroprojekt, a.s., „Technický projekt likvidace lomu Ležáky“ a dokumentace EIA. Ta kompletně řešila vlivy a variantní způsoby zahlazování zbytkové jámy lomu Ležáky – Most na životní prostředí. Porovnávala tři varianty hydrické rekultivace podle použitého zdroje vody a technického řešení: suchou, projektovou a hlubokou.
	Zasypání zbytkové jámy na původní úroveň terénu byla z hlediska vlivu na životní prostředí shledaná jako zcela nepřijatelná varianta. Musela by se totiž zpětně odtěžit a přesunout už zrekultivovaná výsypka Růžodolská, Hornojiřetínská a částečně i Střimická. Odtěžování a zasypávání by trvalo více než 35 let, pesimistické odhady hovoří dokonce až o 100 letech. Zvolená varianta by měla i krajně nepříznivé vlivy na  životní prostředí, okolí by obtěžoval hluk a prašnost, navíc by se musely zlikvidovat už vzrostlé porosty.
	Suchá varianta počítala s utěsněním uhelné sloje včetně dva jámy a utěsněním důlních chodeb odkrytých lomem a propojených v systému hlubinných děl v centrální části severočeské pánve. Přítoky vody z povodí se měly akumulovat na dně lomu a vytvořit nádrž o výměře 19,5 ha a maximální hloubkou 10 metrů a objemem vody 1,2 mil. m3. Předpokládaná doba plnění nádrže byla 1 – 2 roky.
	Projektová varianta (se zatopením) počítala s dotvarováním zbytkové jámy, umožňující vznik jezera, a to včetně ochranných poldrů a plážových úprav, rekultivací zemědělských a lesních pozemků a zatravněním ploch. Předpokládalo se s plochou jezera 325 ha, objemem vody 72,35 mil. m3 a maximální hloubkou 59 metrů. Voda by se čerpala z nedaleké Bíliny a doba plnění nádrže by trvala 3 až 7 let.
	Hluboká varianta měla mít podobný tvar zbytkové jámy jako varianta projektová. Počítala ale s rozsáhlejšími hrubými terénními úpravami. Jezero mělo být podle této varianty průtočné s plochou hladiny 429 metrů a objemem vody 197 mil. m3. Počítalo se s plněním z nedaleké Bíliny, variantně posílené odběrem vody z přivaděče vod Nechranice (PVN). Nádrž by se plnila 5 až 9 let.
	Projektová varianta vyšla nakonec z komplexního hodnocení jako nejpříznivější. Při přípravě dokumentace stavby napouštění zbytkové jámy lomu Ležáky se ale musel vzít v úvahu nelepšící se stav kvality vody v řece Bílině a také její malý průtok. Proto byl nakonec zdroj vody pro napouštění změněný.
	Tabulka č. 1: Parametry jezera Most
	PARAMETRY JEZERA MOST
	Parametry:
	Stav ke dni 31.03.2010
	Plánovaný konečný stav
	Plocha 
	155,50 ha
	311,0 ha
	Objem vody
	32,433 mil. m3
	68,9 mil. m3
	Obvod
	7 595 m
	9 815 m
	Hladina
	182,52 m n.m.
	199,0 m n.m.
	Max. hloubka
	58,52 m
	75,0 m
	Jezero Most se napouští vodou z řeky Ohře, která je k jezeru přivedená průmyslovým vodovodem Nechranice (PVN) z čerpací stanice Stranná přímo pod přehradou Nechranice. Na tento zdroj je v katastrálním území Třebušice napojený podzemní trubní přivaděč DN 800 v délce 4929 m. Voda do jezera teče v množství až 1,2 m3/s. Dalším zdrojem kvalitní vody pro napouštění jezera Most jsou důlní vody z dolu Kohinoor. Jde o hlubinný důl s ukončenou těžbou, odkud se ročně vyčerpají až 3 mil. m3 vody. Tyto kvalitní důlní vody přivádí podzemní trubní přivaděč DN 400 v délce 3107 metrů přímo přes Růžodolskou výsypku do jezera. Po napuštění jezera se budou nadbilanční důlní vody, které se nebudou využívat k doplnění hladiny, vypouštět do Mračného potoka. Zatopení zbytkové jámy lomu Ležáky – Most vytvoří vodní plochu o výměře 311,1 ha. Maximální hloubka jezera bude 75 metrů, celkový objem vody v jezeře dosáhne 68,9 mil. m3 vody. Hladina vody bude oscilovat kolem kóty 199 m n.m.
	3.2 Útlum lomu a likvidace

	Sanace bývalého lomu Ležáky – Most začala formou veřejné soutěže 18. 3. 2002. Jejím vítězem se stalo sdružení GEOSAN GROUP, a.s., Kolín III. a AQUATEST, a.s., Praha. Tyto společnosti podepsaly realizační smlouvu s pověřenou institucí – Fondem národního majetku České republiky. Na sanaci lomu byly uvolněné prostředky státního rozpočtu z 15 miliard, určených na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností (viz Usnesení vlády č. 50/2002 – Příloha č. 1). 
	Nedílnou součástí projektu sanace budoucího jezera byla i stavba opevnění břehové linie. Podle skutečného sklonu svahů a předpokládaných hydrologických podmínek byl zvolený různý druh opevnění. V místech, kde se předpokládá největší intenzita vln, způsobených větrem, je provedeno opevnění základními a vratnými rozrazeči. Ty se střídají cca po 100 metrech a jsou proti sobě výškově posunuté. Podél budoucího jezera je vybudovaná obslužná obvodová komunikace v celkové délce 9 185 m. V místě, kde jsou strmější svahy přímo nad komunikací je terén opevněný gabiónovou stěnou. Podél celé komunikace bylo provedeno odvodnění.
	3.3 Rekultivace

	Povrchová těžba přinesla řadu negativních dopadů na zemědělské a lesnické pozemky a tím i na celou krajinu. Bouřlivý vývoj povrchového dobývání po roce 1945 způsobil výrazně větší devastaci krajiny, a to jak vlastními lomy, tak i vnějšími výsypkami. V okolí docházelo k výraznému úbytku zemědělské půdy, těžba měla i vliv na vodní režim, způsobovala nadměrnou produkci pevných i plynných emisí a poškození nebo dokonce zničení flóry a fauny na velkém území.
	Už v padesátých letech 20. století se proto spojili rekultivační praktici s vědeckými základnami výzkumných pracovišť, aby společně vytvořili systém v přípravě a realizaci rekultivací. Základem koordinovaného postupu rekultivačních prací v Severočeském hnědouhelném revíru bylo vytvoření generelu rekultivací. Díky tomu se začaly zahlazovat důsledky hlubinné i povrchové těžby hnědého uhlí, navíc se kvůli jednotlivým rekultivačním stavbám začala měnit krajina. Generel rekultivací se tak stal oficiální normou, kterou schvaluje i ministerstvo životního prostředí. Schválil se jako základní norma v celku a později se schvalovaly i všechny jeho pravidelné aktualizace.
	Generel rekultivaci se pravidelně aktualizuje a je základem pro rozmístění a náplň rekultivačních staveb. Dělí se na dvě části: první z nich je pasportizace popisující už ukončené stavby graficky i textově, druhá část popisuje rozpracované a připravované rekultivační stavby a člení se podle jednotlivých lokalit. Poslední aktualizaci Lokality Ležáky  provedly v roce 2006 Báňské projekty Teplice, a.s. [2]
	Rekultivační práce na území vnějších výsypek lomu Ležáky se zahájily už na přelomu 60. a 70. let 20. století. Jako první se začala rekultivovat vnější Rudolická výsypka, Pařidelská výsypka a vnější výsypka lomu Ležáky – Most na úpatí Kopistské výsypky.
	Během několika desetiletí se vypracovala specifická soustava rekultivačních postupů a metod, které se člení do následujících sekvencí:
	 Přípravná etapa
	Přípravná etapa je zaměřená na prevenci a také na vytvoření potřebných podmínek pro realizaci dalších fází rekultivace.
	 Důlně-technická etapa
	V průběhu důlně-technické etapy se musí vytvořit vhodné podmínky pro realizaci rekultivací v následujících etapách. Nejdříve se odklidí úrodné a snadno zúroditelné horniny a zeminy, padne rozhodnutí o podobě budoucí výsypky a její vhodné lokalizaci v prostoru krajiny, nutné je i tvarování už při jejich stavbě, aby vše odpovídalo určenému způsobu rekultivace a budoucího využití celého území.
	 Biotechnická etapa
	Během biotechnické etapy se práce rozdělují do dvou skupin – první skupinou jsou práce technické povahy, v praxi se jedná hlavně o terénní úpravy, hydromeliorační úpravy a navážky úrodných a melioračních zemin. Po ukončení těchto prací se začínají provádět biologické rekultivace. V této části prací se zakládají lesní kultury, zakládají se ovocné plantáže, vinohrady nebo zahrádkářské osady. Celý rekultivační cyklus probíhá s rozmezí 6 až 12 let. Délka rekultivačních prací se odvíjí od bonity stanovišť a intenzity rekultivační kultury. Období po ukončení vlastní rekultivace a zahájení obhospodařování území se nazývá postrekultivační etapou.
	Cíle probíhající rekultivační koncepce
	U rekultivace celého území zbytkové jámy a svahů výsypek lomu Ležáky – Most se od samého začátku počítá s územím, využívaným pro příměstskou rekreaci, oddych, turistiku, sport i sportovní rybolov. Rekultivace celého území o výměře cca 1 264 ha mají za cíl vytvořit ekologicky i esteticky rozmanitou krajinu s velkou vodní plochou.
	Při řešení území se počítá s revitalizačními projekty, jako například s vybudováním přístaviště lodí, s vybudováním repliky starého Mostu, tzv. MINIMOST, s vybudováním arboreta a postavením pravoslavného kostela. Zároveň vzniká dokumentace pro vybudování nové komunikace Most – Mariánské Radčice a zároveň se počítá i s rozšířením mosteckého cyklistického okruhu. Na jižních svazích jsou vytvořené podmínky pro individuální výstavbu rodinných domků.
	Budoucí jezero Most se stane výrazným stabilizačním prvkem v krajině. V této lokalitě totiž bývaly ještě před zahájením těžby uhlí přirozené mokřady, vznikne tu proto biocentrum regionálního významu. Nově vzniklá vodní plocha příznivě ovlivní i klima okolní krajiny. Jezero bude mít také příznivý vliv na hydrogeologické poměry na dotčeném území. Budoucí Jezero Most, které bude bezodtokové s rozměrem vodní plochy 311 ha, bude větší než Máchovo jezero na Českolipsku a jeho stavba bude v České republice ojedinělá.
	Jezero bude napuštěné do konce roku 2011, s dokončením rekultivačních prací se počítá do roku 2015.
	4. Vliv budoucího jezera na krajinný ráz
	4.1 Výstavba vodních nádrží v mostecké oblasti

	Na Mostecku zanikla během posledních dvou století řada vodních nádrží. Kvůli potřebě pitné i užitkové vody ale vzniká, především díky hornické činnosti, řada nových vodních nádrží. Tyto nádrže jsou víceúčelové, jsou vhodné především pro chov ryb, koupání nebo provozování vodních sportů. Nádrže se budují krajinotvorné k ekologické funkci a také estetickému účinku krajiny a architektury. V bezprostředním okolí Mostu vzniklo výhradně hornickou činností několik vodních nádrží, další vznikly v dobývacích prostorech dolů Hrabák, Ležáky a Vrbenský.
	Všechny vodní nádrže, vzniklé na Mostecku, je typická jejich neprůtočnost. Proto u nich musí být zajištěná potřebná dodávka vody, která nahradí výpar a také ovlivní kvalitu vody. Stavby jednotlivých nádrží vyžadují oproti stavbě rybníků a údolních přehrad rozsáhlé sanační práce. Ty zajistí nejen přístupnost k samotnému vodnímu dílu, ale i stabilní bezpečnost svahů při následném zatopení zbytkových jam vodou. Svahy je potřeba vhodně vymodelovat, vybudovat opěrná stabilizační tělesa a také zabránit spojení vod z litorálního a hlubinného pásma vodních nádrží do nejhlubší části pánve [3].
	Vodní nádrž Benedikt
	Lom Benedikt byl společně s lomem Elizabeth ve Vtelně, oba byly otevřené v roce 1957. Vnější výsypka lomu vznikla na ploše 22,8 hektaru a zrekultivovala se zemědělsky. Zbytková jáma lomu Benedikt byla určená k vybudování vodní nádrže pro rekreační účely. Samotná stavba nádrže začala v roce 1970 rozsáhlými terénními úpravami.
	Kvůli únikům vody se prováděly průzkumné vrty, celkem jich bylo 90 s celkovou metráží 3 298,8 metru. Ani hustá síť vrtů ale nedokázala odhalit chodby dřívějšího intenzivního rubání. Hydrogeologický průzkum odhalil únik vody, v obci Vtelno byly pozorované výtoky vody pod vodní nádrží. Klesající hladina vody potvrdila, že přítok do nádrže je menší než výpar a odtok.
	Sanace nádrže – varianta I – Sanace stávající hráze
	Ze svahu hráze se mělo odstranit betonové opevnění, odebrat se měla i část hráze. Z břehů nádrže se měly odstranit betonové panely, které se následně nadrtí a poslouží k utěsnění dna. Svahy se měly upravit do mírnějšího sklonu 1:4.
	Sanace nádrže – Varianta II – Vybudování nové hráze
	Tato varianta počítala s odstraněním původní hráze a vybudováním nové, protože její těsnící schopnost byla narušená. V návrhu je i propojení břehu se stávajícím ostrůvkem. To by měl zajistit mostek, který mohou využívat návštěvníci nádrže.
	Po vyhodnocení obou variant požadoval Městský úřad v Mostě zpracování kompletního urbanistického řešení využití území. Tato studie potvrdila, že nová vodní nádrž může být hlubší a okolní plochy se mohou rozšířit pro rekreační pobyt v přírodě.
	Podle územního plánu města Mostu je vodní nádrž Benedikt významným krajinným prvkem. Je rovněž ekologicky a geomorfologicky hodnotnou částí krajiny, která přispívá k její stabilitě.
	Vodní nádrž Matylda
	Důl Matylda, přejmenovaný v roce 1946 na důl Vrbenský, převzal v poválečných letech všechna dolová pole po uzavřených dolech na katastru obcí Souš, Most, Třebušice, Komořany a později i Hořany. Postup lomu byl dočasně pozastavený v roce 1961, kdy bylo dosaženo ochranného pilíře obce Souš a silnice č. 253 Most – Chomutov. Po přeložce silnice se těžba ještě obnovila, a to až do roku 1975. Vydolované prostory se v dalších letech využívaly jako vnější výsypky dolu Šverma. Už tehdy se počítalo se záměrem vybudovat vodní nádrž Matylda.
	Napouštění vodní nádrže o výměře 38,7 hektaru skončilo v roce 1992. Vodu pro napouštění přiváděl průmyslový vodovod Nechranické vodní nádrže. Dodnes nebyly pozorované žádné úniky nebo průsaky vody. Kolem nádrže vede obslužná komunikace v délce 4 103 metrů. V okolí nádrže se provedly sadbové úpravy, vznikly tu pláže pro koupání a provozování vodních sportů. Okolí naplňuje funkci rekreační a krajinotvornou.
	Rekultivace byla zahájená a z velké části realizovaná ještě v dobách někdejšího státního podniku DÚK (Doly a úpravny Komořany), tedy jiného subjektu než je současná skupina Czech Coal. Rozhodnutí o způsobu a realizaci rekultivace lokality Vrbenský padlo už v osmdesátých letech minulého století. Tehdy probíhala na objednávku ONV v Mostě, jejíž součástí byl požadavek na vybudování areálu pro krátkodobou příměstskou rekreaci obyvatel Mostu. Kolaudace vodního díla proběhla v roce 1992, dokončení prací, zejména rekultivaci okolí převzala následně bývalá Mostecká uhelná společnost. 
	Obrázek č. 1: Vodní nádrž Matylda
	Rekultivace se i dnes ubírají velmi často hydrickou cestou. Důvod je logický. Pro zavezení vytěženého lomu není zpravidla k dispozici dostatek zeminy. Běžný postup je takový, že zemina je během desítek let důlní činnosti postupně odtěžována a umisťována zcela mimo lom na tzv. vnější výsypku, na které následně dojde k rekultivaci. Z výsypky se stane přirozená součást krajiny, která začne žít vlastním životem (např. výsypka Růžodol, Malé Březno, Hipodrom Most apod).
	Teprve v určité fázi rozvoje těžby se zemina začne zakládat uvnitř lomu do tzv. vnitřní výsypky a rovněž z ní se po uvolnění z báňské činnosti postupně stávají rekultivované plochy. Jejich součástí bývají jezírka, mokřady i velké vodní plochy. Ty vznikají během realizace rekultivací buď přirozenou kumulací vod nebo jsou uměle dopouštěny, což je šetrnější k budoucím břehům vodní nádrže. Ty by se v případě mnohaletého přirozeného naplňování jámy vodou neubránily abrazi. Proto jsou břehy zároveň uměle zpevňovány kameny nebo výsadbou dřevin.
	Do konečné sanace zbytkových jam se promítnou převratné geomorfologické změny a zároveň související změny hydrogeologických, geomechanických a hydrochemických režimů. Řešení problémů, spojených s likvidací lomu, je nesmírně nejen organizačně, ale především technicko-ekonomicky a časově náročné.
	Při konečné rekultivaci území hrají dominantní roli sanační práce, prováděné báňskými způsoby. Doly a lomy totiž neukončují těžbu ve stejném časovém období.
	Vodní nádrže v okolí Mostu jsou jedinečným technickým unikátem historického vývoje území za poslední dvě století. Právě nová vodní díla významně povýšila ekologický potenciál příměstského prostoru.
	Pro všechny vodní nádrže je podle hydrologické bilance příznačné, že je infiltrační povodí malé. Jednoznačně se tu ukazuje nutnost zabránění únikům vody uhelnou slojí a její nutná dotace z jiných zdrojů.
	4.2 Členění rekultivací

	Zemědělské, ovocnářské, lesnické, hydrické, ostatní 
	Zákonnou povinností těžařů je provádění sanačních a rekultivačních prací po ukončení těžby. Rozsáhlé plochy se díky úpravám vracejí do nového, už trvalého stavu a vzniká nová krajina [4]. 
	Nejrozšířenějším typem rekultivací jsou především rekultivace lesnická a zemědělská. Velký význam mají pro renaturalizaci těžbou devastovaných ploch i rekultivace vodního charakteru.
	Vodní plochy totiž významně podporují vznik biocenter, zlepšují a stabilizují klimatické poměry v místě samém i nejbližším okolí. Neopomenutelné není i sportovní či rekreační využití. Význam vodních rekultivací začne narůstat v období douhlování jednotlivých lomů. 
	Voda je při rekultivacích významnou složkou a její využití je v rámci obnovy krajiny nezastupitelné.
	Rozsah sanačních a rekultivačních prací představuje zejména rekultivaci rozsáhlých ploch na vnějších a vnitřních výsypkách povrchových lomů. V současné době se ale rekultivují i velké zbytkové jámy, které jsou novým atributem vstupujícím do rekultivační činnosti. To vše předpokládá zejména multidisciplinární přístup při komplexním pojetí nově vytvářených krajinotvorných systémů a řešení složitých vazeb na ekosystémy stávající. Po ukončení těžby a tzv. zahlazovacího procesu bude konečná struktura krajiny zastoupená následujícím procentuálním stavem kultur. Voda se stává v nové krajině severočeské hnědouhelné pánve významným fenoménem a představuje především tvorbu nového vodního režimu nově vznikající rekultivované krajiny po těžbě.
	V případech, kdy není možné docílit požadované úpravy vodního režimu pomocí protierozních a melioračních opatření, se využívají opatření stavebně-technická. Patří mezi ně zejména některé formy provedení menších vodohospodářských prvků. 
	U malých vodohospodářských děl se budují otevřené nezpevněné nebo zpevněné příkopy, drény nebo například štěrková odvodňovací žebra, to vše s vazbou na přirozenou nebo umělou hydrickou síť. Významné jsou retenční nádrže a tzv. poldry, které plní většinou vodohospodářské funkce za účelem regulace odtoku vody a zachycení erozního sedimentu, a to především na výsypkách v období vysokých srážek.
	Aby se mohla i nadále rozvíjet flóra a fauna, je nezbytné udržet na povrchu rekultivačních ploch dostatek vody. V místech, kde jsou pro to podmínky a po odborném posouzení, je nutné respektovat lokální v depresích vytvořené vodní plochy a ponechat je přirozenému vývoji ve formě například močálů se stálým výskytem vody nebo mokřadů s pohybující se vodou. Společenstva, vzniklá v těchto biotopech, jsou významným stabilizujícím ekologickým prvkem v krajině. 
	Svůj význam a nezastupitelné místo mají přírodní nahromadění vod tzv. nebeské rybníky.
	4.3 Historie rekultivací

	První zmínky o rekultivacích pochází z 20. let 20. století. Už tehdy se teoreticky a často i prakticky prosazovaly některé principy ochrany přírody. Ovšem vývoj, který kladl důraz na ochranu a přirozený ráz krajiny, byl v roce 1948 přerušený. I v současné době se k těmto ochranným principům jen těžko navracíme.50. léta - jen jednoduché rekultivace bez použití ornice. Přistupovalo se především k zatravňování a zalesňování jen s minimální úpravou pozemků.
	60. léta – výraznější úpravy pozemků. Opětovně se využívala skrytá ornice s cílem přednostní tvorby půdy. U lesnických rekultivací se začal prosazovat pestrý sortiment dřevin.
	70. léta - důraz především na tvorbu ekotypu. Upravuje se nová půda a terén, vzniká ale i nový vodní režim.
	80. léta - přechod k cílené tvorbě zemědělských, lesnických a vodních ekosystémů. Začíná rozvoj sociálně efektivní rekultivace, kam patří: letiště, rekreační vodní plochy, golfové hřiště a jiné.
	90. léta - snaha navrátit se k ochraně přírody a ke krajinnému rázu. Preferují se především lesnické rekultivace před zemědělskými. Dochází k vyvážení lesních, zemědělských a vodních ekosystémů a k tvorbě územního ekosystému.21. století - velký důraz na ekologii a plnou funkčnost krajiny, která by měla být víceúčelová (ekologické, rekreační účely apod.). Často se plánují ještě před založením ekologicky nestabilních oblastí.
	5. Ekonomická porovnání hydrické rekultivace s jiným možným způsobem rekultivace
	Při rozhodování, jakým způsobem se bude rekultivovat vytěžený prostor po lomu Ležáky, se zvažovalo několik variant. Současně se posuzovaly náklady, které si rekultivace celého území vyžádá.
	Graf č. 1: Napouštění Jezera Most
	5.1 Mokrá varianta

	První z variant byla výhradně mokrá varianta [5]. V tomto případě se počítalo s běžnou rekultivací na ploše 347 ha, náklady by se v tomto případě pohybovaly na 656 miliónech Kč. 
	 terénní úpravy – 157 miliónů Kč
	 voda – 67 miliónů Kč
	 doprava (cesty) – 34 miliónů Kč
	 biologická rekultivace (347 ha) – 398 miliónů Kč, z toho: lesnická 290 ha – 336 miliónů Kč, zemědělská 57 ha – 62 miliónů Kč
	Sanace zbytkové jámy o rozloze 238 ha by stála 1 126 miliónů Kč. Z toho:
	 terén. úpravy – 82 miliónů Kč
	 voda – 81 miliónů Kč
	 dotace vody – 135 miliónů Kč
	 doprava (cesty) – 35 miliónů Kč
	 biologická rekultivace (238 ha) – 333 miliónů Kč, z toho: lesnická (238 ha) – 333 miliónů Kč
	 sanační skrývka - 315 miliónů Kč
	 stabilizace vodního režimu – 60 miliónů Kč
	 těsnění dna a svahů dodavatelsky - 85 miliónů Kč
	Celkové náklady na zahlazování důsledků těžební činnosti (585 ha) – 1 782 miliónů Kč.
	Obrázek č. 2: Napouštění jezera Most
	5.2 Suchá varianta se zasypáním – souhrn nákladů:

	Přiložená dokumentace zpracovává a hodnotí předpoklady a náklady sanace a rekultivace ve dvou variantách, a to:
	a) zdrojem hmot pro zasypání zbytkové jámy Ležáky budou vnější výsypka lokalit MUS, a.s.
	b) zdrojem hmot budou dodávky z lomu Bílina.
	Protože původním záměrem bylo využití alternativy ad b), která nakonec nebyla využita, už se dále neuvádí. Následně se posuzuje pouze alternativa ad a).
	 vzdušný objem zbytkové jámy – 293 miliónů m3
	 objem v rostlé zemině při koeficientu nakypření 1,20 – 244 miliónů m3
	Zdroj hmot: 
	 Hornojiřetínská výsypka – 104 miliónů m3   
	 Růžodolská výsypka –150 miliónů m3
	 celkem – 254 miliónů m3
	Náklady na 1 m3 hmot k založení minimálně – 51 Kč/ m3 rostlé zeminy
	Celkem náklady na zasypání minimálně 13 000 miliónů Kč.
	Rekultivace – výměra zbytkové jámy -  612 ha, jednotkové náklady – 1,2 miliónů Kč/ha
	Celkové náklady zbytkové jámy – 734 miliónů Kč
	Výměra vnějších výsypek – 1 217 ha
	Jednotkový náklad - 1,4 miliónu Kč/ha
	Celkově na rekultivaci výsypky - 1 703,5 miliónu Kč
	Náklady na rekultivace celkem – 2 438,2 miliónu Kč
	Náklady na zasypání + rekultivace – 15 438,2 miliónu Kč
	Investiční náklady – 1.etapa – 810 miliónů Kč
	 pro zvýšení kapacity – 2 000 miliónů Kč
	Celkem suchá varianta se zasypáním 18 248,2 mil. Kč.
	5.3 Varianta suchá – bez zasypání (souhrn nákladů)

	Celkem běžná rekultivace – 347 ha, náklady – 656 miliónů Kč
	Z toho:
	 terénní úpravy – 157 mil. Kč
	 voda – 67 miliónů Kč
	 doprava - 34 miliónů Kč
	 biologická rekultivace (347 ha) – 398 miliónů Kč, z toho: lesnická (290 ha) – 336 miliónů Kč, zemědělská (57 ha) – 62 miliónů Kč
	Celkem sanace zbytkové jámy – 1 232 miliónů Kč, z toho: 
	 terénní úpravy – 110 miliónů Kč
	 odvodňování – 128 miliónů Kč
	 čerpání vody – 50 miliónů Kč
	 doprava (cesty) – 20 miliónů Kč
	 biologická rekultivace ( 575,5 ha) – 584 miliónů Kč, z toho: lesnická (353,5 ha) – 495 miliónů Kč
	 zatravnění (220 ha) – 89 miliónů Kč
	 sanační skrývka – 315 miliónů Kč
	 těsnění dna a svahů – 25 miliónů Kč
	Celkem zahlazení důsledků těžební činnosti – 1 888 miliónů Kč.
	K nákladům ve variantě A, B, C by bylo nutno eventuálně připočítat náklady na gravitační odvodnění děkanského kostela, tady se počítalo s cca 15 milióny Kč (průtlak v délce cca 900 m).
	Varianta B toto odvodnění neumožňuje.
	5.4 Modifikovaná varianta (mokrá s částečným zásypem)

	Tato navrhovaná varianta byla řešená alternativním způsobem:
	 pasová doprava (nová technologie)
	 kolejová doprava (stará technologie)
	Pro účely porovnání variant byla použitá méně náročná, ale báňsky přijatelná alternativa. 
	Z dokumentace, ve které se problematika hodnotí (VÚHU Most 05/95 Sanace zbytkové jámy lomu Ležáky) – modifikovaná mokrá varianta vyplývá v porovnání s klasickou mokrou variantou:
	Vícenáklady:
	objem těžených hmot rostlé zeminy – 40 miliónů m3
	jednotková cena za 1 m3 těžených hmot – 51 Kč/m3
	celkové provozní náklady – 2 040 miliónů Kč
	Náklady na realizaci záměru:
	investiční – 61,6 miliónů Kč
	neinvestiční – 602,1 miliónu Kč
	celkem náklady – 2 703,7 miliónu Kč
	Úspory nákladů
	snížený odběr vody – 88 miliónů Kč
	na sanační skrývku – 315 miliónů Kč
	těsnění sloje a propustných vrstev – 11 miliónů Kč
	Celkem úspory nákladů – 414 miliónů Kč.
	Porovnání variant „mokrá základní“ a „mokrá modifikovaná“ v rozhodných údajích:
	Z nákladového hlediska realizace modifikované mokré varianty znamená v porovnání s klasickou mokrou variantou:
	vícenáklady – 2 703,7 miliónu Kč
	úspory – 414 miliónů Kč
	Souhrnné vícenáklady na modifikovanou variantu – 2 289,7 miliónu Kč.
	Celkové náklady mokré varianty modifikované – 4 071,7 miliónů Kč.
	Tabulka č. 2: Porovnání souhrnných nákladů na zahlazování dle variant v mil. Kč:
	Varianta mokrá „A“ 
	1 782,0 mil. Kč
	Varianta suchá se zásypem „B“  
	18 248,2 mil. Kč
	Varianta suchá bez zásypu „C“ 
	1 882,0 mil. Kč
	Varianta mokrá modifikovaná „D“ 
	4 071,7 mil. Kč
	Ekologické hledisko – porovnání
	Rekultivace těžbou devastovaného území je tvůrčím zásahem, jehož smyslem je tvorba ekologicky vyrovnané krajiny s vhodnou strukturou stabilizovaných a produktivních ekosystémů.
	Při optimalizaci rekultivačních způsobů je nutno uvažovat s:
	 přírodním charakterem devastované krajiny a jejího okolí
	 charakterem těžby a devastace, která původní ráz změnila
	 se sociálně-ekonomickými podmínkami, především s intenzitou budování průmyslu a urbanizace krajiny, lidnatostí, výměrou a strukturou zemědělského a lesního půdního fondu
	 možnostmi ekonomického využití území před rekultivací a po ukončení rekultivačního procesu
	Procesy, které se společně s rekultivační činností v krajině zahajují, mají definitivní časový horizont několika staletí. Na počátku je nezbytné zaměřit se na rozmanitost a pružnost systémů jako základny budoucí ekologické
	Rekultivace a voda
	Těžařské společnosti jsou ze zákona povinné provádět sanační a rekultivační práce. Rozsáhlé plochy, nenávratně narušené těžbou, se vracejí do nového trvalého stavu. Vytváří se totiž nová krajina. Kromě nejrozšířenějších typů rekultivací, mezi které patří rekultivace lesnická a zemědělská, mají pro návrat k přírodě velký význam hydrické rekultivace [6].
	Obrázek č. 3: Napouštění Jezera Most 
	Vodní plochy totiž významně podporují vznik biocenter, zlepšují klimatické poměry v bezprostředním i vzdálenějším okolí nově vzniklé nádrže. Význam má i sportovní a rekreační využití. Mostecká uhelná společnost (nyní CzechCoal) zatopením vytěžených lokalit už vrátila do užívání nespočet ploch, na kterých se v minulosti těžilo hnědé uhlí, a to jak hlubinným, tak povrchovým způsobem. Právě vodní nádrž Vrbenský (Matylda) nebo Benedikt patří mezi významné hydrické rekultivace.
	O hydrické rekultivace ale bude největší zájem v období douhlování jednotlivých lomů, viz lom Ležáky – Most. Voda je totiž v rámci obnovy krajiny nezastupitelná.
	Sanační a rekultivační práce, prováděné Mosteckou uhelnou společností (CzechCoal), probíhají zejména na rozsáhlých plochách na vnějších a vnitřních výsypkách povrchových lomů. Rekultivují se ale i velké zbytkové jámy. 
	Do roku 2003 zrekultivovala MUS včetně jejích dceřinných společností plochu 3 096 ha. Těžařská společnost vynaložila na provedené práce 3,1 miliardy Kč.
	K 31. prosinci 2003 bylo ukončeno v rámci lokalit MUS celkem 5 275  ha ploch, z toho zemědělská rekultivace představovala 1 477,33 ha, lesnická 2 581,13 ha, vodohospodářská 127,02 ha a ostatní 1 089,83 ha. Následující graf podle kultur ukazuje procentuální podíl  jednotlivých druhů ukončených rekultivací [6]. 
	Graf č. 2: Ukončené rekultivace MUS do roku 2003
	Po ukončení těžby bude konečná podoba krajiny zastoupená následujícím procentuálním stavem kultur [6]. Tento graf oproti realizovaným rekultivacím v roce 2003 vypovídá o rozšíření funkční a rekreační zeleně a především o přínosu  vody do krajiny. Zemědělská rekultivace představuje 2 419 ha, lesnická 5 034,7 ha, vodohospodářská 1 773,94 ha a ostatní 3 688,99 ha.
	Graf č. 3: Bilance rekultivace MUS po ukončení těžby
	Voda začíná hrát v nově vznikající krajině severočeské hnědouhelné pánve významnou roli. V místech, kde je to vhodné a nelze v nich docílit požadované úpravy vodního režimu pomocí protierozních a melioračních opatření, se používají opatření stavebně-technická.  
	Při stavbě menších vodohospodářských děl se budují  otevřené nezpevněné nebo zpevněné příkopy, drény a nebo např. štěrková odvodňovací žebra. Vše musí plynule navazovat na přirozenou nebo umělou hydrickou síť. Významné jsou hlavně retenční nádrže a tzv. poldry, které plní většinou vodohospodářské funkce. Regulují odtok vody a zachycují  erozní sediment, a to především na výsypkách v období vysokých srážek.
	Dostatek vody je nezbytný i pro  rozvoj flóry a fauny. Proto je nezbytné respektovat původní vodní plochy, ponechat je přirozenému vývoji ve formě např. močálů se stálým výskytem vody a nebo mokřadů s pohybující se vodou. V těchto biotopech jsou totiž vzniklá společenstva významným stabilizujícím ekologickým prvkem v krajině. 
	 Obrázek č. 4: Slatinická výsypka, vodní rekultivace
	Některé vodní plochy jsou rovnou vytvářené cíleně pro využití v rámci příměstské rekreace. Patří mezi ně například vodní nádrž Vrbenský - Matylda o ploše 39 ha, která se od roku 1992 využívá k rekreačním  a sportovním účelům, a to v létěi v zimě.
	Obrázek č. 5: Vodní nádrž Vrbenský - Matylda
	V současné době jsou hydrické rekultivace plnohodnotnou součástí veškerých rekultivačních prací. Hydrická rekultivace je stále více aktuální, protože úzce souvisí se závěrečnou fází rekultivace zbytkových jam po ukončené lomové těžbě uhlí. Jde o zavodňování zbytkových jam, nebo-li tzv. rekultivace "mokrou cestou". Zatápění vyuhleného lomu je složitým vodohospodářským dílem, které zahrnuje vždy originální a ojedinělý záměr,  který má několik fází řešení. 
	Obrázek č. 6: Vodní plocha u přesunutého kostela v Mostě
	V první fázi, a to ještě před ukončením lomové činnosti, musí tento záměr projít schvalovacím procesem EIA  - posuzováním vlivů na životní prostředí, který je stanoven zákonem. Zde se posuzují všechny vlivy budoucího vodního díla na životní prostředí a to nejen orgány státní správy, ale i širokou veřejností. 
	Nedílnou součástí další fáze je řízené ukončování báňské činnosti v oblasti zbytkové jámy tak, aby byla zajištěna báňským provozem stabilita zbytkové jámy včetně svahových partií.
	Požadavky na stabilitu se koncipují podle hydrogeologických a geomechanických posudků. Nezbytné je proto provedení sanačních prací, jako je např. překrytí a utěsnění propustných vrstev  odkrytých svahů nadloží a uhelné sloje, podsypávání svahů navazujících výsypek v rámci zajištění jejich konečné stability, utěsnění dna zbytkové jámy atd. Už v této fázi se dotvarovávají tzv. břehové čáry budoucího jezera, i když její tvar je zpravidla dán předcházejícím postupem těžby.
	Třetí, závěrečná fáze, musí získat povolení ke stavbě vodního díla dle stavebního zákona, zákona o vodách a dalších souvisejících zákonných opatření.
	Velmi zajímavou součástí celého projektu je řešení způsobu napouštění vody. Už v době přípravy tohoto způsobu rekultivace jsou nezbytné odborné posudky. Projektant počítá s množstvím vody, zachyceným z vlastního povodí, ale také s dočasným převedením stávajících vodotečí, které značně urychlují naplnění těchto vodních nádrží. Časový horizont napouštění se samozřejmě odvíjí od těchto řešení, přihlíží se i k množství dešťových srážek v jednotlivých letech a také velikosti nádrže. Doba napouštění se pohybuje v rozmezí  několika let, dokonce až stovek let. 
	Obrázek č. 7: Napouštěcí místo – Jezero Most
	Lom Ležáky - Most má rozsah pozemků zasažených báňskou činnosti 1 220 ha. Jezero má projektovanou vodní plochu o rozloze 311 ha. 
	Tabulka č. 3: Parametry jezera Most
	Plocha jezera
	311 ha
	Max. délka jezera
	2,5 km
	Max. šířka jezera
	1,5 km
	Max. hloubka jezera
	59 metrů
	Průměrná hloubka jezera
	22,2 m
	Objem vody v jezeře
	68,9 mil m3
	Doba napouštění
	2-3 roky
	Hlavní zdroj
	Dálkové přivaděče vody
	V biologické rekultivaci převládá lesnická rekultivace, břehová linie se zatravní a před nastoupáním hladiny na požadovanou kótu se ochrání břehy proti abrazi osázením vlhkomilnými dřevinami a rákosem v kombinaci se zpevněním kamenivem. V jižní a jihozápadní části jezera se počítá s rekreačním využitím ploch, protože místní terén pozvolně klesá k jezeru. 
	 Rozhodující rekultivace probíhají v lokalitě Ležáky - Most už od roku 1990. Předpokládá se, že kompletně ukončená biologická rekultivace bude v poslední severozápadní svahové části břehů jezera v roce 2018. Tím se definitivně ukončí zahlazení devastovaných ploch po těžbě uhlí  s celkovou plochou rekultivace1 220 ha.
	Obrázek č. 8: Jezero Ležáky - Most  (blízká budoucnost)
	Celkové náklady na sanace a rekultivace, včetně vybudování Jezera Most, se odhadují na 2,5 miliardy korun. Z toho více jak 1 miliardu uhradila z vytvořené zákonné rezervy na sanace a rekultivace MUS. Jezero Most by nemělo být v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve jediné. V budoucích zbytkových jamách lomu ČSA a lomu Vršany - Šverma jsou rovněž navržená nová obří jezera. Přehled o základních veličinách dává následující tabulka:
	Tabulka č. 4: MUS vodní plochy po zahlazení
	Lokalita
	Plocha zahlazení (ha)
	Vodní plocha (ha)
	Množství vody (mil. m3)
	Hloubka max.
	Hloubka průměr (m)
	ČSA
	2935
	700
	236
	130
	34
	Šverma – Vršany
	4892
	467
	71
	37
	15
	Most
	1220
	311
	69
	59
	22
	Centrum
	159
	50
	4
	17
	8
	Kohinoor
	294
	49
	4
	17
	8
	Ve srovnání zahlazování následků důlní činnosti u nás a v zahraničí - například v sousedním Sasku nebo Lužicku, je zavodňování zbytkových jam prováděno obdobným způsobem, ale v daleko větším počtu. I v zahraničí totiž vznikají místo lomů rozsáhlá jezera vytvářející novou tvář krajiny.
	Obrázek č. 9 : Výřez z mapy z hnědouhelného revíru u Lipska  (nová jezerní krajina)
	6. Doporučení a závěr
	V mé bakalářské práci jsem se zaměřila na hydrickou rekultivaci bývalého Lomu Ležáky – Most. Ze získaných informací je patrné, že s postupem let se budou vyuhlovat další těžební lokality v Ústeckém regionu. 
	Provedla jsem ekonomické posouzení možných variant rekultivace zbytkové jámy lomu Ležáky – Most. Vycházela jsem z dostupných ekonomických údajů, které mi poskytl stávající majitel lokality lomu Ležáky – Most, Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Další informace od předchozího vlastníka lokality – státního podniku Doly a úpravny Komořany – se mi již nepodařilo získat, neboť byl v roce 2008  rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu zrušen. I přes tento omezující faktor se mi podařilo zadání bakalářské práce splnit.
	Z porovnání možných variant vyplývá, že zasypání velké zbytkové jámy je nejen finančně, ale i časově velmi náročné. Například dotčená lokalita - lom Ležáky  Most - by se zasypávala zeminou podle některých odhadů až sto let. Zanedbatelná však není ani ekonomická stránka. Mokrá varianta vyjde na bezmála 2 miliardy Kč, je však stále výrazně levnější než suchá varianta se zasypáním. Ta by vyšla na více než 18 miliard korun, což je devětkrát více. Navíc by se potýkala s velkými problémy, protože by se musela odtěžit jedna či více z již zrekultivovaných výsypek v okolí Mostu, která by se použila na zasypání vyuhlené lokality. Domnívám se tedy, že zvolená mokrá varianta je časově i finančně nejpřijatelnější cestou, jak relativně rychle a s co nejnižšími náklady zrekultivovat vytěžený povrchový lom, který leží v těsném sousedství semdesátitisícového Mostu.
	Jezero Most se napouští druhým rokem a zatím nic průběh napouštění nenarušilo. Termín napuštění – rok 2011 tedy není ohrožený. Jezero změní nejen ráz celé krajiny v okolí, ale přispěje i ke změně klimatu. V okolí Mostu bude zřejmě větší vlhkost vzduchu, v budoucnu ho mohou zahalovat i častější mlhy (už nyní je obdobná situace v okolí vodní nádrže Matylda). Domnívám se tedy, že by velká vodní plocha mohla výrazně přispět i ke zlepšení životního prostředí, především tím, že se sníží prašnost.
	Jezero Most bude přínosem pro region i v oblasti cestovního ruchu. Rekreační plochy v jeho okolí mohou přilákat turisty nejen z celé ČR, ale i ze sousedních zemí. V neposlední řadě bude v okolí vodní plochy několik atraktivních stavebních parcel, které se využijí nejen komerčně, ale i pro individuální výstavbu.
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