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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Předmětem diplomové práce je popsání vlivu důlní činnosti v mostecké 

hnědouhelné pánvi, s ohledem především na ţivotní prostředí,od jejích počátků, přes 

současnost a s výhledem do budoucna. 

V hlavní části je stručně popsána historie a současnost dobývaní uhlí v okrese 

Most, problematika dobývání uhlí spojená hlavně s povrchovou těţbou, její vliv na 

okolní krajinu, ovzduší, ale také na obce, jeţ musely těţbě ustoupit. Dále se zde 

soustředíme na budoucnost získávání uhlí v Mosteckém hnědouhelném revíru, s níţ 

je těsně spjata problematika těţebních limitů. Pozornost je také věnována tomu, jaký 

vliv na okolní krajinu, obyvatele, ale i na ekonomiku České  republiky by mělo jejich 

případné prolomení. 

Závěr obsahuje posouzení všech zjištěných skutečností, moţné výhody i 

nevýhody prolomení limitů a budoucnost další těţby uhlí v mosteckém okrese. 

 

SUMMARY 

The aim of this thesis is to describe impact of mining activities in the Most lignite 

basin, mainly with respect to environment, since its beginning, through the present 

days with the future prospects. 

The main part briefly describes the history and the present of coal mining in the 

Most region, the issue of coal mining connected mainly with the opencast mining, its 

impact on the surrounding landscape, air as well as on the municipalities that had to 

give way to the mining activities. Furthermore, we focus on the future of coal mining in 

the Most lignite basin, that is tightly connected with the issue of mining limits. Attention 

is also paid to influence of potential breaking of the limits on the surrounding 

landscape, inhabitants and the Czech economy as well. 
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1 ÚVOD 

K Mostecké pánvi patří těţba uhlí takřka od nepaměti, jiţ ve středověku zde 

lidé vyuţívali těchto darů země a zjednodušovali si tak svůj nelehký ţivot. V 

následujících staletích se získávání uhelného nerostu rozmáhalo stále více a vše 

vyvrcholilo ve 20. století, kdy na těţbě uhlí a jeho následném vyuţití těţkým 

průmyslem prakticky stála celá ekonomika naší tehdejší republiky. 

Bohuţel ruku v ruce s rozmachem těţby jdou také negativní vlivy na okolí, 

kdyţ ne přímo z míst, kde se uhlí získává, tak z blízkých tepelných elektráren, kde 

se spaluje. Za minulého reţimu se této stinné stránce vyuţití vzácného nerostu 

nevěnovala téměř ţádná pozornost a Mostecko a jeho přilehlé okolí podle toho 

také vypadalo. 

 Dnes uţ je téměř nepředstavitelné, aby byl vyhlášen zákaz vycházení, kvůli 

špatnému vzduchu, nebo aby byly děti nuceny chodit na procházky 

v respirátorových maskách. Velký pokrok vpřed byla inovace legislativy, týkající se 

jak těţby, tak následného zpracování uhlí.  

V mnoha lidech je však těţba uhlí zakořeněna jako přeţitek, či snad 

dokonce jako barbarství vůči přírodě. A podle některých názorů veřejnosti je jiţ 

hnědouhelná těţba překonaná a tepelné elektrárny by měly být nahrazeny 

ekologičtějšími zdroji energií.  

Proto se naskýtá otázka, co dál s Mosteckým hnědouhelným revírem? Má 

vůbec smysl pokračovat v těţbě, nebo by bylo lepší zanechat miliony tun 

kvalitního hnědého uhlí, leţícího za územními limity těţby, následujícím 

generacím? Opravdu dokáţeme nahradit po desetiletí zavedený zdroj tepla a 

elektrické energie? Na všechny tyto otázky a nejen ty se budu snaţit odpovědět 

na následujících stránkách. 
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Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol, jeţ dále obsahují jednotlivé 

podkapitoly věnující pozornost konkrétnější problematice. Nejprve bylo nutné 

vymezit pojem „Severočeský hnědouhelný revír“. Další kapitola pak rekonstruuje 

zdejší vývoj těţby a stranou nezůstávají ani metody těţby hnědého uhlí, o nichţ 

bylo nutné se zmínit především proto, aby bylo moţné udělat si představu o jejich 

následcích na vzhled krajiny. Poslední kapitola je věnována vlivu těţby hnědého 

uhlí na ţivotní prostředí Mostecka s ohledem na vývoj v čase, od počátku těţby aţ 

do jejího ukončení rekultivací. S budoucností těţby v mostecké pánvi jsou úzce 

spjaty územní ekologické limity těţby, jimţ je také věnován určitý prostor. 

Cílem práce tak je popsat historii získávání uhlí v Mostecké pánvi spolu 

s jejím vlivem na ţivotní prostředí, současně zhodnotit veškerý vliv pokračování 

důlní činnosti na Mostecku a to i za dnešní hranice limitů těţby. Najít odpověď na 

velké dilema a to zda přesídlení a následné zbourání dalších obcí bude účelné, 

jestli je to opravdu jediná moţnost a zda se stav ţivotního prostředí při případné 

těţbě nebude znovu zhoršovat, tak jak tomu bylo v minulosti. 

Práce vychází především z četných monografických publikací, ať jiţ přímo 

z knih věnovaných osudu Mostecka, či z různých firemních katalogů, ročenek atd. 

Jsou v ní dále pouţita některá pro práci podstatná data Českého 

hydrometeorologického ústavu a Litvínovské uhelné společnosti, a.s. 
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2  OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SHR 

Chomutovsko-mostecko-duchcovsko-teplicko-ústecký nebo také zkráceně 

Severočeský hnědouhelný revír (SHR) se rozprostírá v severních a 

severozápadních Čechách mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Tvoří 

tak chomutovsko-mostecko-teplickou uhelnou pánev (Obrázek Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.), jeţ se táhne od Kadaně aţ k Ústí nad Labem a ještě dále 

k České Kamenici. 

V podstatě se jedná o součást rozsáhlého třetihorního hnědouhelného 

útvaru, který počíná u Chebu a postupuje přes Sokolov, Chomutov, Most, Ústí nad 

Labem a Českou Kamenici na východ k hranicím republiky a pokračuje pak dále 

v Polsku a Německu. V místech na východ od Labe se však jiţ nejedná o 

souvislou pánev, neboť hnědouhelný útvar v této oblasti je tvořen řadou krovitých 

přechodů s menšími či většími průrvami. 

Hlavní část chomutovsko-mostecko-teplické pánve, jeţ se nalézá mezi 

Kadaní a Ústím nad Labem, nazýváme mostecká pánev. Ta se táhne v délce 60 

km a ve své nejširší části dosahuje aţ 15 km. Podél jejích okrajů, zejména v tom 

jihovýchodním, podél severních výběţků Českého středohoří, se dále vyskytuje 

mnoho menších hnědouhelných pánviček. Četnými druhotnými vlivy
1
 byla tato 

pánev také rozdělena na několik dílčích pánví, které se nacházejí např. v okolí 

Chomutova či Mariánských Radčic. 

Severozápadní okraj chomutovsko-mostecko-teplické hnědouhelné pánve 

se táhne podél Krušných hor, jeţ jsou tvořeny z prvohorních krystalických břidlic 

prostoupených na několika místech mladšími vyvřelými horninami. V období 

staršího aţ středního paleogenu vznikla v Podkrušnohoří rozsáhlá propadlina, 

která vytvořila ideální podmínky pro uloţení hnědouhelných slojí v pozdější 

                                         
1
 Např. tektonické pochody, především poklesy jednotlivých ker uhlonosného souvrství, 

vyvýšení podloţí, erozivní činnost atd. 



Bc. Lukáš Poţivil: Historie a problematika důlní činnosti na Mostecku 

2011                                                                                                              4 

 

třetihorní době. Současná podoba Severočeské hnědouhelné pánve byla dále 

ovlivněna četnými potřetihorními poklesy rovnoběţnými s tzv. podkrušnohorským 

zlomem, čímţ vznikla typická příkopová propadlina. 

Podloţí třetihorních oligocenních a miocenních uhlonosných vrstev tvoří 

vrstvy křídového geologického útvaru. Hlavní uhlonosné souvrství patří do spodní 

miocenní doby; podloţní oligocenní vrstvy
2
 pak obsahují hnědouhelné sloje jen 

místy. Ty se sice objevují v hojném počtu, avšak zpravidla mají jen malou 

mocnost. Zřídkakdy přesahují 1metr a jsou převáţně i málo hodnotné. Hlavní 

hnědouhelná sloj Severočeské pánve spadá svým stářím do období miocénu, 

přičemţ své největší mocnosti – 35 metrů – dosahuje v okolí Mostu a Lomu u 

Mostu; v okolí Duchcova se pak její mocnost pohybuje okolo 26 metrů a u Teplic 

okolo 14 – 16 metrů. 

U svého jihovýchodního okraje vystupuje sloj na povrch, směrem ke středu 

pánve pak postupně zapadá, a to aţ do hloubky 500 metrů. Její celkové uloţení je 

ploché, pouze směrem k severozápadnímu okraji pánve nabývá sloj strmějšího 

rázu; v tomto místě bylo normální hnědé uhlí přeměněno četnými tektonickými 

vlivy na hnědé uhlí lesklé (např. u Oseku). Vlivem četných pozdějších tektonických 

poklesů a posunů horninového souvrství došlo k rozdělení pánve v řadu 

příkopových propadlin, které znesnadňují dobývání uhlí, a to zejména 

v hlubinných dolech. Nadloţní vrstva uhelné sloje je obvykle tvořena šedými jíly a 

písky. 

Výše uvedené všeobecné charakteristiky vzniku uhelné sloje nelze chápat 

v celém plošném rozsahu pánve, neboť především v její západní a jihozápadní 

části došlo v průběhu produkčního období spodního miocénu k vytvoření 

mohutného vodního toku, coţ mělo za následek nevítané usazování písků a 

písčitých jílů. Tento proces se později negativně projevil především v kvalitě uhlí i 

v rozštěpení uhelné sloje. Z hospodářského hlediska tak můţeme severočeskou 

                                         
2
 „Oligocenní uhlí bylo dříve většinou těţeno v oblasti východně od Labe u Děčína, Ústí n. 

L., Litoměřic, Úštěku a České Lípy, vyskytují se téţ v menší míře u Ţatce, Krásného Března, 
Podbořan a Verneřic, jiţně od Chomutova.“ [[18]] 
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hnědouhelnou pánev rozdělit do jednotlivých oblastí, jeţ se od sebe odlišují právě 

kvalitou uhelné sloje a také rozdílnou mocností nadloţních vrstev. 

Nepravidelným uloţením uhelné sloje - jejím rozštěpením - je 

charakteristická oblast pětipesská. Pro lomové dobývání byly vhodné pouze její 

západní partie. Zde vytěţené uhlí však nebylo vzhledem k jeho vysokému obsahu 

síry a popele pouţitelné pro spalování v tepelných elektrárnách, proto bylo 

vyuţíváno pro spalování podzemní. 

Obdobné technicko-geologické podmínky charakterizují oblast 

chomutovskou, avšak vliv říčního toku na uloţení a kvalitu uhelné sloje zde nebyl 

natolik markantní, coţ umoţnilo exploataci sloje ve větší míře neţ v oblasti 

pětipesské. Kvalitativně bylo uhlí vhodné pro spalování v tepelných elektrárnách a 

řada místních dolů (např. lom Prunéřov či Merkur) se tak stala hlavními dodavateli 

energetického paliva pro elektrárny Prunéřov a Tušimice. 

Nejdůleţitější těţební oblast se nachází ve středu pánve a jedná se o 

oblast mostecko-komořanskou. Mocnost uhelné sloje zde kolísá mezi 20 – 40 

metry a bylo zde situováno několik významných velkolomových kapacit, jako 

například lom „Obránců míru“ či lom „Jan Šverma“. V této oblasti se také 

nacházelo rozsáhlé lomové pole Most, jemuţ muselo kvůli odtěţení mnoha tisíců 

tun velmi kvalitního uhlí ustoupit i samotné město (starý) Most, o jehoţ likvidaci 

bylo rozhodnuto v roce 1964 vládním usnesením. 

Mostecko-komořanské oblasti se jak uloţením, tak kvalitou uhelné sloje 

blíţí ta bílinsko-duchcovská. Zde bylo postupně sloučeno několik lomových 

provozů v jeden velkolomový – Maxim Gorkij. Veškerá jeho těţba byla 

připravována v těţkokapalinové úpravně v Ledvicích. Severní část tohoto území, 

kde fungoval především důl „Gottwald“, pak byla vyloţeně hlubinná a zahrnovala 

nejkvalitnější partie hnědouhelné sloje o mocnosti nadloţí aţ 450 metrů. 

Jiţ v 19. století byla hlubinným způsobem intenzivně těţena oblast 

teplická, avšak v pozdějších letech bylo zejména v oblasti kolem Teplic od těţby 
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postupně upouštěno, především s ohledem na ochranu termálních teplických 

pramenů. 

Poslední oblast představuje oblast chabařovicko-ústecká, kde byla 

vyvinuta uhelná sloj menší mocnosti neţ například v oblasti duchcovsko-bílinské. 

Průměrná mocnost zde dosahovala 17 metrů, směrem na východ však klesala aţ 

na 5 metrů. Maximální mocnost nadloţí pak bylo ve střední části oblasti – caa 180 

metrů. I zde probíhala mohutná jak hlubinná, tak lomová těţba. Jmenujme 

například lom „Petri“, či lom „5. květen“, který se stal energetickou základnou 

teplárny v Trmicích. [[4]] 
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3 HISTORIE DŮLNÍ ČINNOSTI V OBLASTI SEVEROČESKÉ 

HNĚDOUHELNÉ PÁNVE 

První zmínka o dobývání hnědého uhlí na Mostecku pochází z 15. století a 

nalézá se ve staré kronice města Duchcova. Jen stručně uvádí, ţe „16.3.1403 

prodal duchcovský měšťan Stisla čtyřem Míšňanům svůj podíl na hnědouhelném 

dole, leţícím v Pomezním lese (Grenzwald) za čtyři kopy míšeňských grošů.“ [[18]] 

Z toho lze tedy vyvodit, ţe pravděpodobně jiţ koncem 14. století docházelo 

k dobývání hnědého uhlí právě u města Duchcova. 

Další dochované zprávy o výskytu hnědého uhlí a jeho těţbě (Obrázek č. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. však pocházejí aţ z poloviny 16. století a 

souvisí s osobou horního hejtmana z Jáchymova Bohuslava Felixe 

Hasištejnského z Lobkovic.  Ten ve svém hlášení českému místodrţícímu vyjádřil 

přání dobývat uhlí v těch krajích, jeţ se vyznačují trvalým nedostatkem palivového 

dříví, tedy v kraji ţateckém, litoměřickém a slánském. Jeho ţádosti bylo následně 

vyhověno vydáním výsadního povolení ve formě listiny ze dne 1.8.1550 králem 

Ferdinandem I.. Neexistují však ţádné doklady o tom, ţe by tohoto privilegia bylo 

následně vyuţito, i kdyţ je moţné, ţe F.B. Hasištejnský skutečně začal dobývat 

hnědé uhlí, a to na svém panství v ţateckém kraji u Pětipes nedaleko Kadaně, 

tedy v jiţní části Severočeské hnědouhelné pánve. Ve prospěch tohoto tvrzení 

hovoří zejména zmínka v horní knize města Hrobu
3
. 

Na začátku 17. století v roce 1603 přešel uhelný důl na výše uvedených 

pozemcích do rukou mosteckého měšťana Ondřeje Weidlicha, jenţ je v roce 1610 

dále prodal svému synovi Hanušovi. Ten pak obdrţel dne 20.11. 1613 od císaře 

Matyáše na patnáct let výsadní právo týkající se dobývání uhlí, které bylo 

                                         
3
 Z té vyplývá, ţe opat Baltazár z oseckého kláštera povolil Kryštofu Türmannovi 

z Rollenstejnu dobývat uhlí v Dolině mezi Dolními Verneřicemi a Hroby na pozemcích, kde jiţ dříve 
dobývala uhlí hrobská městská obec. 



Bc. Lukáš Poţivil: Historie a problematika důlní činnosti na Mostecku 

2011                                                                                                              8 

 

objeveno na pozemcích oseckého kláštera a u obce Havraň. Zde získané uhlí pak 

bylo dále pouţíváno jako palivo v pecích namísto dříví při výrobě kamence, skalice 

a ledku, ale také při získávání síry a pálení vápna nebo pro vytápění obytných 

místností. 

Další vývoj těţby hnědého uhlí v severních Čechách, stejně jako v celé 

střední Evropě, byl velmi negativně poznamenán třicetiletou válkou a také 

neutěšenými hospodářskými poměry vzniklými v jejím důsledku. Tyto okolnosti 

poznamenaly výrazným způsobem celé hornické podnikání a zapříčinily omezení 

snah i u těch ojedinělých zájemců o dobývání hnědého uhlí, kteří v oblasti 

severočeského hnědouhelného revíru ještě působili. Zřejmě proto tedy nemáme 

ţádné dochované zprávy o hornické činnosti na tomto území aţ do počátku 18. 

století, konkrétně do roku 1716, kdy byly zaznamenány nové nálezy hnědého uhlí 

zejména na Ţatecku. Početnější zprávy o výskytu hnědouhelné sloje, jeţ můţeme 

najít v jednotlivých archivních fondech a také v odborných literárních spisech, však 

pocházejí aţ z období po roce 1740 a hovoří o četných objevech nalézajících se 

většinou po okraji pánve u jejího výchozu na povrch. 

Od roku 1740 také dochází k masivnějšímu dobývání hnědého uhlí 

v různých částech souvrství Severočeské hnědouhelné pánve
4
, a to jak 

v dolech vrchnostenských, tak v dolech malých soukromých podnikatelů. Těţba 

zde však probíhala spíše nárazově a zpravidla pro soukromou potřebu.  

Pravidelné dobývání hnědého uhlí se váţe aţ k době po sedmileté válce (1756 – 

1763), kdy nastala zvětšená poptávka na levné palivo od širšího okruhu 

obyvatelstva severních Čech, které jiţ nemohlo platit vysoké ceny za dříví. Ze 

známých dolů této doby lze jmenovat například ten na Duchcovsku s názvem 

                                         
4
 „Tak např. v roce 1740 podle záznamů horního ředitelství hraběte Friedricha 

z Westphalenu ve Vyklicích se těţilo uhlí na Chomutovsku u Otvovic a Varvaţova, v roce 1742 
podle záznamů ředitelství statků hraběte z Adalberta z Nostitz-Rhinek bylo uhlí dobýváno na 
Chabařovicku téţ u Roudníku a na Ústecku v okolí Trmic, kromě toho zachovaly se zprávy z téhoţ 
roku o dobývání uhlí hlubinným způsobem hrabětem Edmundem z Clary-Aldringenu na Teplicku u 
Řetenic a o objevu uhlí na několika místech na Postoloprtsku u Rvenic, Semenkovic a jinde na 
panství kníţete Adama ze Schwarzenberga. “ [[18]] 
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„Trojice“, jeţ byl zaloţen v roce 1763 a těţil uhlí přes 125 let aţ do roku 1889 nebo 

důl „Sv. Pavel“ v Mostě zaloţený v roce 1771.  

Z počátku se hnědé uhlí dobývalo převáţně povrchovým způsobem, tedy 

prostřednictvím lomů, na výchozu uhelné sloje. Později se přidala hlubinná těţba, 

buď štolami, nebo nehlubokými doly s jámami obdélníkového průřezu, z nichţ se 

různými směry razily široké chodby přímo v uhlí. Takto dobyté uhlí se pak 

dopravovalo v putnách k jámám a těţilo se na povrch obvykle rumpály. Těţba uhlí 

probíhala většinou aţ po ukončení všech zemědělských prací, tzn. jen v zimním 

období, a to jak na vrchnostenských velkostatcích, tak i na pozemcích jednotlivých 

sedláků, kteří tvořili v počátcích severočeského uhelného dolování největší 

procento soukromých těţařů. To je také důvodem, proč je tento druh těţby často 

nazýván „selské dobývaní“.  

Toto selské dobývání bylo znesnadňováno mnohými překáţkami, jeţ činily 

s ohledem na celkovou výrubnost uhelné sloje tento způsob těţby značně 

neekonomickým. Největší problém představovala přítomnost povrchových i 

důlních vod, čímţ byl omezen výrub sloje do hloubky. Často také došlo 

k celkovému zatopení či zavalení dolu. V takovém případě těţaři důl prostě 

opustili a poblíţ zaloţili nový, coţ vedlo ke vzniku ohromného počtu menších či 

větších povrchových i hlubinných dolů na celém území Severočeské hnědouhelné 

pánve, především však v místech výchozu uhelné sloje na povrch. 

Nehospodárnost takového počínání dokazuje i fakt, ţe z počátku byla těţba 

zaměřena pouze na kusové a hrubozrnné uhlí, jeţ se buď po malých částech 

prodávalo jako palivo přímo spotřebitelům nebo se volně spalovalo na popel, který 

se pak odprodával jako hnojivo zemědělcům. Drobnozrnné uhlí s prachem se 

však vůbec netěţilo na povrch, nýbrţ bylo volně ponecháno v dolech a často se 

tak v budoucnosti stalo příčinou vzniku záparu uhelné sloje či důlního poţáru. 
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S rostoucím počtem uhelných dolů se pochopitelně zvýšil i zájem státu o 

tento nový způsob hornického podnikání. „Zvláštním nařízením dvorní komory ve 

Vídni ze dne 15. 10. 1768 bylo majitelům pozemků zaručeno přednostní právo 

k otevření dolu před jinými zájemci o dobývání uhlí. Dalším nařízením ze dne 

26.9.1772 bylo pak ustanoveno, ţe uhlí a barvité hlinky, jakoţto nerostné suroviny 

výslovně neuvedené v Maxmiliánově horním řádu, nepodléhají horní pravomoci a 

jsou osvobozeny od desátku, . . .“ [[18]] Následovalo ještě uznání uhlí za výhradní 

nerost horního regálu dvorním dekretem z roku 1789. Za těchto, pro majitele 

jednotlivých pozemků, výhodných podmínek, jejich zájem o těţbu samozřejmě 

stoupal, a to také v souvislosti se stále se zvětšující poptávce po hnědém uhlí 

jakoţto levném palivu. Neodborné vedení důlních prací pouze za účelem zisku, 

mělo však za následek vznik častých důlních poţárů a celkové provozní potíţe, 

jeţ vedly k úpadku zájmu o tento druh podnikání. Ze strany státu došlo následně 

ke snaze podpořit obnovení činnosti v oblasti těţby, a to vydáním několika 

dvorních dekretů, jeţ například osvobozovaly soukromé těţaře od placení desátků 

vrchnostem nebo zakazovaly spalování uhlí na popel za účelem vytváření 

nerostného hnojiva. Na počínajícím rozvoji uhelného hornictví se však následně 

negativně odrazily napoleonské války, které se vedly v Evropě na počátku 19. 

století a které zasáhly i severní Čechy. 

Teprve v průběhu první poloviny 19. století, zejména po skončení 

napoleonských válek, lze pravidelně zaznamenávat zvýšenou poptávku po uhlí, 

jakoţto plnohodnotném levném palivu. Zájem však přichází ze strany místního i 

vzdálenějšího obyvatelstva kraje a netýká se pouze soukromých domácností, ale 

především různých průmyslových závodů a jiných podniků, jako například 

vápenek, cihelen, palíren či pivovarů, nalézajících se nejen v severních Čechách, 

ale také v sousedním Sasku. 
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Vzrůstající poptávka po hnědém uhlí měla za následek všeobecné rozšíření 

zájmu o hornické podnikání, především u majetnějšího obyvatelstva z okolních 

měst. Obchodníci i řemeslníci se často nechali zlákat vidinou snadného získání 

úředního povolení k dobývání uhlí i na nevlastních pozemcích, a tedy vidinou 

poměrně lehko dosaţitelných, přesto značných, peněţitých zisků. „Tito drobní 

podnikatelé ţádali proto ve značném počtu o potřebné propůjčky důlních měr 

k dobývání uhlí, dostávali je a otevírali uhelné doly.“ [[18]] Pokud však nebylo 

v krátkém časovém horizontu dosaţeno předpokládaných zisků, docházelo 

v lepším případě k odprodeji těchto dolů novým zájemcům, v horším případě 

zůstaly doly prostě opuštěné. Nejstabilnější podnikatelskou skupinu tohoto období 

představovaly tzv. vrchnostenské doly, které byly, co se rozsahu těţby 

v severních Čechách týče, také těmi nejdominantnějšími
5
. Zbytek uhelné těţby 

pak zajišťovaly četné doly soukromých podnikatelů, ať jiţ z řad měšťanů nebo 

sedláků. 

Odbyt vytěţeného uhlí ze všech těchto dolů byl však značně omezený, a to 

především kvůli komplikacím s jeho dopravou ke spotřebiteli, neboť chyběly 

vhodné a levné dopravní prostředky. Situace se zlepšila aţ v roce 1830, kdy došlo 

k zavedení přepravy uhlí pramicemi po Labi, avšak to se dotklo pouze lokalit 

situovaných po proudu řeky, tedy především odbytišť v Sasku a severním 

Německu. Transport hnědého uhlí do středních a východních Čech však zůstával 

nadále problematický. Odbyt do těchto míst tak zůstával nadále malý, také díky 

silné konkurenci ze strany nedalekých středočeských kamenouhelných loţisek. 

Skutečný rozvoj hnědouhelné těţby v severních Čechách začíná aţ 

v polovině 19. století s plošnou výstavbou českých ţeleznic, čímţ je konečně 

zajištěn odbyt vytěţeného uhlí všemi směry. Na vítaném zvýšení roční těţby se 

podepsalo zejména vybudování ţeleznice Praha-Podmokly v roce 1850 a její 

následné prodlouţení aţ do Dráţďan v roce 1852, stavba ústecko-teplické dráhy, 

vedené z Ústí nad Labem přes Trmice, Tuchomyšl a Chabařovice do Teplic 

                                         
5
 Tak například v roce 1826 obnášela těţba lobkovických dolů 40% celkové uhelné těţby 

Litoměřického kraje a těţba schwarzenbergských dolů 36% celkové uhelné těţby ţateckého kraje. 
[[18]] 
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v letech 1853 – 1858
6
, výstavba duchcovsko-podmokelské dráhy v letech 1869-

1870 a duchcovsko-plzeňské dráhy v roce 1870, a zahájení provozu na četných 

dalších tratích. Roční uhelná těţba tak v důsledku zahájení pravidelného provozu 

na všech výše uvedených drahách stoupla dvojnásobně a jiţ v roce 1867 dosáhla 

jednoho milionu tun. 

Výstavba dalších ţelezničních tratí a jejich odboček v celém revíru umoţnila 

napojení většiny uhelných dolů na ţelezniční dopravu, avšak podél jednotlivých 

drah vznikla i řada uhelných dolů nových. S přispěním domácího i zahraničního 

kapitálu pak mohlo dojít k rozšiřování a technické modernizaci provozů stávajících 

dolů, coţ přineslo v poměrně krátkém časovém úseku několikanásobné zvýšení 

roční uhelné těţby. Ta koncem 70. let 19. století překročila 5 milionů tun uhlí, čímţ 

byl tento revír povýšen na jeden z nejvýznamnějších hospodářských činitelů 

celého uhelného trhu střední Evropy.  

V druhé polovině 19. století byly postupně vyhloubeny četné důleţité 

hlubinné doly a také otevřeny velké povrchové lomy, jak na Ústecku, Teplicku, a 

Duchcovsku, tak i na Mostecku a Chomutovsku, které pak po mnoho let 

vykazovaly největší část celkové těţby v severočeském hnědouhelném revíru. 

Z těch pro naši práci důleţitých jmenujme například důl „Robert I“ (Holešice, 1863-

1942), „Anna“ (Souš, 1868-1927) (Obrázek č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), 

„Jan“ (Most, 1870-1943), „Julius II“ (Most, 1876-1968), „Císařský důl“ – „Jan II“ – 

„Kohinoor II“ (Mariánské Radčice, 1884-?) atd. 

Během druhé poloviny 19. století proběhlo postupně i slučování 

jednotlivých těţařských podniků do větších důlních provozů a zároveň 

připojování malých uhelných dolů k těm větším, čímţ mohly vzniknout rozsáhlejší 

těţební celky, disponující většími peněţitými prostředky. To umoţnilo rychlejší 

provádění investic, potřebných k rozšiřování stávající těţby a přispělo 

k hospodárnějšímu způsobu dobývání hnědého uhlí. Výše uvedeným způsobem 

vznikly i nejvýznamnější těţařské společnosti v severočeském hnědouhelném 

                                         
6
 Pro oblast Mostecka má význam především prodlouţení této ţeleznice právě přes Most a 

Duchcov aţ do Chomutova v letech 1866 – 1870. 
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revíru jako například „Mostecká společnost pro dobývání uhlí“ („Brüxer 

kohlenbergbau – Gesellschaft“) v roce 1871 a „C. k. státní hnědouhelné doly v 

Mostě“ („Braunkohlenbergbau des C. k. Ärars in Brüx“) v roce 1876, které převzaly 

důlní majetek bývalé „Duchcovsko–Mostecko–Chomutovské hnědouhelné akciové 

společnosti“ („Dux–Brüx–Komotauer Braunkohlen Aktien-Gesellschaft“), 

označované někdy téţ jako „Dlouhá společnost“ („Lange-Gesellschaft“). Dále ještě 

jmenujme „Severočeskou společnost uhelných dolů“ („Nord-böhmische 

Kohlenwerks-Gesellschaft“) utvořenou v roce 1890, jeţ byla později přeměněna 

na „Severočeské uhelné doly akciová společnost“ („Nord-böhmische 

Kohlenwerks-Aktien-Gesellschaft“) atd. Na začátku 20. století pak byla zaloţena 

celá řada menších uhelných těţařstev. 

Uhelná těţba v Severočeské hnědouhelné pánvi vykazuje od roku 1860 aţ 

do roku 1913 neustálý vzestup. Značně klesá aţ v období první světové války, aby 

se ve 20. letech ustálila aţ do roku 1930, kdy opětovně klesla vlivem hospodářské 

krize. Postupně začíná znovu stoupat, především v průběhu druhé světové války a 

v roce 1943 tak uhelná těţba chomutovsko-mostecko-duchcovsko-teplicko-

ústeckého hnědouhelného revíru překračuje hranici 20 milionů tun. 

Ještě před druhou světovou válkou byl celý důlní majetek v severočeském 

hnědouhelném revíru značně roztříštěn. Tvořilo ho asi 35 samostatných 

těţařských podniků různých velikostí, které vlastnily jeden aţ šestnáct důlních 

závodů. Za německé okupace v letech 1938 – 1945 bylo však 12 nejdůleţitějších 

severočeských těţařských podniků, jejichţ dolový majetek tvořil jádro 

severočeského revíru, sloučeno v jeden nový těţařský podnik s názvem 

„Sudetenländische Bergbau A. G.“, tzv. „SUBAG“
7
. Počátkem roku 1941 byla tato 

společnost začleněna do koncernu „Reichswerke Aktiengesellschaft für Bergund 

Hüttenbetriebe Hermann Göring“. Celkem tento podnik vlastnil 36 dolů 

                                         
7
 Těţařská společnost SUBAG vznikla v červnu 1939 a jejím základem se stal dolový 

majetek „České obchodní společnosti“ („Böhmische Handelgesellschaft“). V listopadu téhoţ roku 
byla připojena „Mostecká společnost dobývání uhlí“ a „Severočeské uhelné doly akciová 
společnost“. V průběhu následujících (1940 – 1942) let byla postupně připojena ještě celá řada 
menších či větších těţařstev. 
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v severočeském hnědouhelném revíru a 3 doly v chebsko-sokolovsko-loketsko-

karlovarském hnědouhelném revíru, přičemţ jeho dolový majetek a uhelná těţba 

představovaly asi 80% obou těchto revírů. 

Po skončení druhé světové války a znárodnění všeho soukromého 

dolového majetku v Československu Benešovými dekrety z 24. 10. 1945 byl 

zřízen samostatný hornický národní podnik „Severočeské hnědouhelné doly, 

národní podnik“
8
 se sídlem v Mostě, „který převzal do své správy skoro 70 

znárodněných hnědouhelných dolů a stal se tak, co do počtu dolů i výše těţby 

největším hornickým národním podnikem Československé republiky.“ [[18]] Z výše 

uvedeného počtu dolů bylo stále v provozu jen 58, neboť několik neproduktivních 

či jiţ vyčerpaných dolů bylo záhy po znárodnění uzavřeno. 

Po znárodnění veškerého dolového majetku v severočeském 

hnědouhelném revíru se postupně začalo přecházet z hlubinného dobývání na 

povrchovou těţbu ve velkolomech (Obrázek č. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. Tomu ještě předcházela rozsáhlá rekonstrukce a modernizace 

jednotlivých dolů, při níţ byly provozy vybaveny především novými strojními 

zařízeními a dalšími technickými prostředky. V roce 1945 bylo z celkového počtu 

58 provozovaných dolů 34 dolů hlubinných, jejichţ uhelná produkce tvořila 48,6 % 

celkové těţby revíru, a 24 dolů povrchových, jeţ dávaly 51,5 % celkové těţby 

hnědého uhlí. V prvních poválečných letech, stejně jako v letech následujících, 

byla také řada dolů přejmenována (některé i několikrát), tak např. důl „Kvido IV“ 

v Dolním Jiřetíně na „President Beneš“ (1945), „Obránce míru“ (1951) nebo důl 

„Richard“ v Mostě na „Leţáky“ (1945), (Obrázek č. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.) atd. [[18]] 

                                         
8
 V následujících letech došlo několikrát ke změně tohoto původního názvu. Nejprve 1. 

ledna 1952 na „Kombinát Severočeské hnědouhelné doly, Most“, 1. dubna 1958 na „Sdruţení 
Severočeských hnědouhelných dolů, se sídlem v Mostě“ a od 1. července 1965 na „Severočeské 
hnědouhelné doly, oborové ředitelství, Most“. [[18]] 
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4 METODY DOBÝVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ 

4.1 Hlubinná těţba 

Začátky hornického dobývání hnědého uhlí v oblasti severních Čech sahají 

sice aţ do konce středověku, avšak těţba uhlí probíhala aţ do počátku 19. století 

velice primitivním způsobem. V průběhu historického vývoje zaznamenalo 

hlubinné dobývání v severočeské pánvi četné změny, které umoţnily lépe a 

racionálněji vyuţívat uhelnou substanci. Jednotlivé dobývací metody lze rozdělit 

z časového hlediska. 

Do roku 1880 je těţba uhlí spojena především s cechy. „Touto nejstarší 

dobývací metodou se v mosteckém revíru dobývalo uhlí nehluboko pod povrchem, 

nejvýše do hloubky 15 metrů, u výchozů uhelné sloje.“ [[11]] Z hlavní části sloje 

byla vţdy vybrána jen její nejkvalitnější část; spodek a stropy se nerubaly a 

slouţily jako výztuţ a ochrana především proti bořivému nadloţí a bobtnavému 

podloţí. Uhlí se vozilo v kolečkách k vědru, jeţ se na povrch vytahovalo 

rumpálem. Vytěţené uhlí bylo velmi kvalitní, metoda však nebezpečná, neboť 

z pracoviště vedl pouze jeden východ a odvětrávání bylo nedostatečné, takţe 

docházelo i k otravám. 

Do období počátků uhelné těţby spadá dále metoda tzv. chodbicování, 

která byla vyuţívána především v období tzv. „selského dobývání“. V tomto 

postupu se jiţ uplatňuje snaha po určitém uspořádání důlních děl, např. zajištěním 

dvou únikových cest z pracoviště a také vytvořením větrání. „Princip chodbicování 

spočíval v tom, ţe se uhlí dobývalo nehlubokými jámami (šachticemi) 

obdélníkového průřezu, z nichţ se razily chodby přímo v uhlí.“ [[11]] Takto získané 

uhlí se poté pomocí krumpáčů dopravovalo v putnách k jámě a těţilo se na povrch 

opět pomocí rumpálu. I při chodbicování se rubala pouze nejlepší část uhelné 
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sloje, takţe se jednalo o krajně nehospodárnou metodu – maximální výrubnost 

činila 20%. 

V návaznosti na zvyšující se poptávku po uhlí na počátku i v průběhu 19. 

století, docházelo v oblasti postupů těţby k výrazným změnám, a to především 

v důsledku rozšiřování znalostí v oblasti ovládání závalu, ve vedení důlních větrů, 

ve výztuţi, odvětrávání i dopravě. Cílem těţařů byl především postup do větších 

hloubek k vyšším mocnostem slojí, coţ s sebou neslo nutnou změnu dobývací 

metody chodbicování na dobývací metodu tzv. zátinkování na zával u slojí do 3 

maximálně 4 metrů. „Základní princip zátinkování spočíval v tom, ţe se v daném 

dobývacím prostoru vyrazily dvě základní podvojné chodby, z kterých se kolmo na 

ně razily další chodby nazvané porubní, aţ na stanovenou hranici rubání.“ [[11]] 

V zátince pracoval havíř sám. Zával vyrubaného prostoru byl pak řízen postupným 

stavěním a následným odstraňováním prozatímní dřevěné výztuţe. Výrubnost 

činila kolem 80%, byla tedy celkem vysoká. 

Z technických ani bezpečnostních důvodů nebylo však moţné pouţívat 

metodu zátinkování na zával ve slojích nad 4 metry, a tak se v mocnějších slojích 

přešlo na dobývací metodu komorování zátinkováním na plnou mocnost na 

zával. „Komora byla zpravidla zaloţená na kříţi dvou chodeb, zvláště u vyšší 

mocnosti. Podle mocnosti sloje byla zvolena plocha komory od 100 aţ do 180 m
2
. 

Z kříţe chodeb, nebo z jedné chodby, se ze zvolené plochy vyrubalo uhlí do výšky 

chodby (1,8-2,2 m), čímţ vznikla tzv. poddělávka. Plocha stropu poddělávky se 

podepřela dřevěnými stojkami. Počet stojek byl značný, 100 a více kusů, 

v závislosti na ploše a očekávané soudrţnosti nadloţní horniny. “ [[11]] Řečeno ve 

zkratce, následovalo obsekávání stropu nad poddělávkou a jeho spuštění. 

Postupným odstraněním stojek se měl blok odtrhnout od ochranného stropu, 

spadnout do prostoru poddělávky a rozbít se, coţ následně umoţnilo ruční 

odtěţení uhlí. Celý průběh prací byl velmi nebezpečný, kdyţ uváţíme např. 

nedostatečné osvětlení, horníci museli být velmi pozorní a neustále 

odposlouchávat zvuky, které mohly značit pád uhlí ze stropu, který nebyl ničím 



Bc. Lukáš Poţivil: Historie a problematika důlní činnosti na Mostecku 

2011                                                                                                              17 

 

zajištěn. Tato dobývací metoda byla také značně nehospodárná, neboť výrubnost 

dosahovala maximálně 25 – 30%. 

Přibliţně od roku 1915 aţ do ukončení hlubinného dobývání se dominantní 

metodou stává komorování na zával na plnou mocnost střelně. Strop komory 

se v tomto případě po obvodu navrtal a poté odstřelil, čímţ odpadla nebezpečná a 

namáhavá práce při kopání záseků. Odpadlo také ruční kopání uhlí při vytváření 

poddělávky, jejíţ strop se zajišťoval jen provizorně, na krátkou dobu nezbytně 

nutnou pro její vytvarování. Po sestřelení prvního stropu se naloţilo jen tolik uhlí, 

aby byl umoţněn vstup do další komory. Stejným způsobem se pak provedl odpal 

druhého stropu. Aţ poté se uhlí vytěţilo zcela, čímţ se uvolnil prostor pro 

uvolněné uhlí z dalších sestřelených stropů. Po vytěţení komory se přistoupilo 

k zeslabování zadního a bočních pilířů, čímţ byl vyvolán zával komory. „Zavedení 

střelné práce na komorách podstatně urychlilo postup porubních front a bylo 

dosaţeno i zvýšení výrubností v důsledku zeslabování mezikomorových pilířů. 

Odtěţení a ovětrání komor bylo zprvu obdobné jako u zásekových komor, později 

bylo přistoupeno k odtěţení pomocí nátřasných ţlabů a ovětrávání pomocí 

ventilátorů.“ [[1]] Nespornou výhodou této metody tedy je, ţe odpadlo ruční 

nakládání uhlí do důlních vozíků a zkrátila se i doba rizika práce pod nezajištěným 

stropem. Výrubnost této dobývací metody se v počátcích pohybovala mezi 38 – 

42%, coţ není dobrý výsledek, avšak ruku v ruce s technickým rozvojem, 

zvyšovala se také celková produktivita práce „od 7 tun na hlavu a směnu ještě ve 

30. letech 20. století aţ k 52 t/hl/sm v 80. letech 20. století.“ [[11]] 

Především kvůli snaze zvýšit výrubnost a tím zmírnit ztráty na uhelné 

substanci, ale také kvůli sníţení úrazovosti horníku oproti komorovému dobývání, 

bylo postupně přistupováno k metodě, jeţ má v českých zemích své počátky jiţ v 

70. letech 19. století na Ostravsku – k metodě stěnování. V severočeském 

hnědouhelném revíru byly pokusy o její zavedení provedeny jiţ za 2. světové 

války, avšak bez úspěchu. Od 50. let 20. století se této problematice začala opět 

věnovat pozornost. Podstata stěnování spočívá v tom, ţe „v příslušném dolovém 

poli se vyrazily dvě paralelní chodby vzdálené od sebe 60 – 100 metrů a dlouhé 
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aţ 80 metrů. Na koncích se vzájemně propojily, čímţ vznikl základ stěnového 

porubu.“ [[11]] Výška stěny a ochranného stropu se odvíjela od způsobu dobývání, 

zda ručního v počátcích nebo později při plné mechanizaci, kdy se jako optimální 

ustálila na 3 metrech. Tato metoda byla vysoce efektivní, neboť dosahovala 

výrubnosti 80 – 90%. 

4.2 Povrchová těţba 

Povrchové dobývání hnědého uhlí nabývalo v souvislosti s technickým 

rozvojem od počátku 20. století neustále na důleţitosti, aţ se po druhé světové 

válce stalo naprosto dominantním způsobem těţby. Na rozdíl od hlubinné těţby 

uhlí, kde se výrubnost sloje pohybuje v závislosti na pouţité metodě rubání 

v rozmezí od 10 do 40%, dosahují všechny metody lomového způsobu dobývání 

hodnoty výrubnosti kolem 95 – 98%. Povrchové dobývání tedy umoţňuje vytěţit 

prakticky veškerou uhelnou substanci, coţ není moţné u ţádné z metod 

hlubinného způsobu těţby. 

První povrchové doly, zakládané jiţ v 19. století téměř výhradně na 

výchozech uhelné sloje, vznikaly odtěţením malé mocnosti nadloţí. Do hloubky se 

pak postupovalo tak dlouho, dokud postačovaly technické a finanční prostředky na 

odklizení vzrůstajícího mnoţství nadloţí a nebylo dosaţeno podzemních vod. 

Často se pak v těţbě pokračovalo hlubinným způsobem. 

V počátku je lomové dobývání spojeno se značnými náklady na odkliz 

nadloţí, a proto bylo „pro důlní společnosti na přelomu 19. a 20. století bylo 

rentabilní (z hlediska vynaloţených nákladů na jednu tunu vytěţeného uhlí) těţit 

tehdy, jestliţe mocnost nadloţí byla maximálně dvakrát aţ třikrát mocnější neţ 

mocnost uhelné sloje. “ [[6]] Pro přístup ke sloji musely být především přemístěny 

značné objemy povrchové zeminy, často však musely být vybudovány i nové 

komunikace, přemístěny vodní toky nebo dokonce celé obce či jejich části. Stejně 

tak v samotných lomech byly postupně zaváděny stále výkonnější dobývací stroje 



Bc. Lukáš Poţivil: Historie a problematika důlní činnosti na Mostecku 

2011                                                                                                              19 

 

či transportní mechanismy, určené pro dopravu odklízených nadbytečných hmot, 

především lanovky, později pouţívané k transportu vytěţeného uhlí. 

Vlastní uhelná stěna se na přelomu 19. a 20. století dobývala převáţně 

třemi způsoby: lávkováním, mlýnkováním a spouštěním pilířů. 

Lávkování se pouţívalo v případě, kdy se musela v průběhu těţby 

oddělovat od uhlí hlušina (jílové proplástky). „V nejniţším horizontu sloje se 

vyrazila mříţovitá síť chodeb a také v nejvyšším horizontu sloje se vyrubala 

podobná síť chodeb, či vlastně zářezů. Obě sítě se pak na kříţení jednotlivých 

chodeb propojily svislými komíny. Vznikly tak vertikální uhelné bloky, které se poté 

postupně rubaly z horní sítě chodeb.“ [[6]] Takto získané uhlí bylo následně 

nakládáno na vozíky a dopravováno ke komínům, kde se sypalo dolů do 

zásobníků ve spodní úrovni chodeb a dále pokračovalo k třídírně. Obdobně se na 

výsypku vyváţela i narubaná hlušina. 

V případě odkrytí mocnější sloje – alespoň 10 metrů – se pouţívala 

dobývací metoda tzv. mlýnkování (Obrázek č. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.)Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.6). Po odtěţení nadloţí a odkrytí hlavy 

sloje byla při její patě vyraţena síť směrných chodeb a na ně kolmých proráţek. 

Z kříţů těchto chodeb se obdobně jako u lávkování se přes celou mocnost sloje 

vyrazily komíny (šachtice) aţ na její očištěnou hlavu. Komíny se pak začaly od 

shora trychtýřovitě rozšiřovat a narubané uhlí tak padalo komínem do předem 

připraveného důlního vozíku nebo do zásobníku na spodním konci šachtice. 

Trychtýře se pak postupným rozšiřováním a sniţováním prolínaly. Zbývající 

uhelná substance mezi jednotlivými trychtýři se následně odstřelila. Častou 

dobývací metodou, odvozenou od klasického mlýnkování, jsou tzv. poloviční 

mlýny. V tomto případě se trychtýře rubaly přímo v odkryté uhelné stěně a uhlí pak 

padalo tímto trychtýřem přímo do připravených důlních vozů. 

Poslední metodou těţby bylo spouštění pilířů, jeţ se uţívalo v případě 

odkrytí mocné sloje bez jílovitých proplástků. Tato metoda byla převzata ze 

zásekového komorování a spočívala v rozdělení uhelné sloje kolmými záseky na 
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uhelné bloky. Současně se ve sloji při patě vyrazila síť chodeb tak, aby uhelný 

blok stál na mnoţství menších pilířků o rozměrech cca 2 x 2 metry. Tyto pilířky se 

dále zeslabovaly a posléze se odstřelily. Po odstřelu se celý uhelný blok zřítil na 

dno lomu. 

Na přelomu 19. a 20. století byla ještě většina prací spojených s dolováním 

uhlí prováděna ručně. Doprava byla nejčastěji zajištěna důlními vozíky tlačenými 

lidmi nebo pomocí koňských potahů. Postupně však docházelo, zejména na 

skrývce, k zavádění parních korečkových a lopatových rypadel, kdy práce většinou 

prováděly specializované firmy. Postupně docházelo k zavádění stále výkonnější 

techniky těţby, dopravy a zakládání, vesměs jiţ na elektrický pohon. Zásadní zlom 

v kvalitě těţby pak představují čtyřicátá léta 20. minulého století, kdy byla 

zahájena přestavba některých povrchových dolů na výkonné velkolomy, jak jsou 

známy ze současnosti. [[1]] 
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5 PROBLEMATIKA DŮLNÍ ČINNOSTI NA MOSTECKU 

S OHLEDEM NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

5.1 Sociokulturní dopad těţby hnědého uhlí na Mostecku 

Od 50. let minulého století, jak jiţ bylo zmíněno výše, nastal všeobecný 

rozvoj těţby hnědého uhlí především v otevřených velkolomech. Před jejich 

postupem zaniklo od roku 1945 celkem 106 původních sídel, přičemţ mostecká 

část pánve, leţící v centru důlní oblasti, byla těţbou zasaţena nejvíce. V rámci 

okresu Most muselo postupující těţbě dosud ustoupit 32 obcí
9
. Svou největší daň 

si těţba uhlí vybrala v podobě likvidace starého Mostu (Obrázek č. Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.)7) a jeho cenného historického jádra, i kdyţ ani tato 

akce, jak bude ukázáno později, nebyla finančně nezisková. 

Okresní město Most v Severočeském kraji bylo před rozhodnutím 

zlikvidovat staré město sloţeno ze dvou částí: právě ze starého města, které stálo 

na uhelné sloji, a z nové části postavené za výchozem uhelné sloje, tedy mimo 

zájmovou oblast těţby. Stará část měla být kompletně zlikvidována. 

S likvidací staré části města Mostu, stojící na uhelné substanci, uvaţoval jiţ 

územní plán regionu severočeské uhelné pánve z února roku 1962. Tento záměr 

byl dále konkretizován usnesením předsednictva ústředního výboru Komunistické 

strany Československa ze dne 2. října 1962, a tímto byl také dán souhlas k 

zahájení přípravných prací pro likvidaci staré části Mostu. Definitivní rozhodnutí 

učinila vláda v roce 1964 přijetím vládního usnesení č. 180 o likvidaci starého 

Mostu. 

                                         
9
 Ani v okolní Evropě není stěhování obcí a jejich obyvatel ničím neobvyklým. Například v 

sousedním Německu bylo od počátku 20. století přesídleno přes 370 obcí, osad a usedlostí se 

zhruba 120 tisíci osobami. [27] 
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Při likvidaci města měly být dodrţeny dvě zásady. V prvé řadě bylo likvidaci 

starého Mostu nutno zahájit do roku 1967, protoţe výstavba nového Mostu 

probíhala tou dobou jiţ deset let a starý Most jiţ zchátral natolik, ţe by na jeho 

obnovení muselo být vynaloţeno mnohem více finančních prostředků, neţ na 

dokončení nové výstavby. Dále bylo nutné uskutečnit báňskou otvírku tzv. 

Koridorem inţenýrských sítí
10

 (Obrázek č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) pod 

Hněvínem jako nejefektivnější řešení. 

Nejen starý Most musel ustoupit těţbě; zničeny musely být i některé okolní 

vesnice. Takový osud stihl například Rudolice, část jejichţ území zasáhl právě 

Koridor inţenýrských sítí na straně jedné, na straně druhé pak výstavba nových 

obytných obvodů Mostu. Výstavba se tak prakticky v celém rozsahu dostala na 

území Rudolic na pravém břehu řeky Bíliny. Těţbou dále zanikly například 

Velebudice, situované poblíţ jiţního okraje města Mostu, jeţ byly jednou z 

nejstarších vesnic na Mostecku, nebo Skyřice.  

Rozhodnutím o likvidaci starého Mostu z roku 1964 byl dán nepřímo 

souhlas i k demolici jeho historického jádra spolu se všemi zde situovanými 

kulturními památkami. Tak bylo postupně zlikvidováno například původní městské 

divadlo, pivovar i hřbitov. Pouze jedinou stavbu se podařilo přesunem (Obrázek č. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) na jiné místo zachránit – Děkanský kostel 

Nanebevzetí Panny Marie - gotický chrám vysoké umělecké i historické hodnoty, 

pocházející z počátku 16. století. I kdyţ myšlenka přemístění stavby kvůli její 

záchraně nebyla ani ve světě, ani na našem území nová, stala se tato akce 

raritou, která dodnes přitahuje všeobecnou pozornost. Jedinečnost této akce 

spočívala především v tom, ţe dosud nikdy nebylo v naší historii pohnuto budovou 

o hmotnosti 10 000 tun. „Pro svou jedinečnost se stal (přesun) republikovým 

patentem a dokladem umu a dovednosti československých inţenýrů, techniků a 

dělníků.“ [[3]] 

                                         
10

 Při likvidace starého Mostu byl jako náhrada za zrušené silnice, ţeleznici, řeku Bílinu, 
rychlodráhu Most – Litvínov a další inţenýrské trasy vybudován tzv. Koridor inţenýrských sítí. 
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Během jednání o moţnosti zachování kostela jako celku bylo zvaţováno 

hned několik způsobů provedení jeho záchrany, jako například ponechání stavby 

na jejím původním místě, tedy na uhelném pilíři uprostřed lomového pole. Tato 

varianta se však ukázala jako značně nevýhodná, neboť finanční náklady na 

zajištění stability kostela byly srovnatelné s předpokládanými náklady na jeho 

přesun. Ponechání kostela na jeho původním místě by také znamenalo jeho 

budoucí izolaci od okolního světa na více jak 30 let (předpokládaná doba těţby), 

coţ by vedlo k jeho zchátrání. Nemluvě o tom, jak by tím byl zkomplikován průběh 

těţby. Nakonec tedy padlo rozhodnutí, ţe kostel bude s definitivní platností 

přemístěn, a to do blízkosti dalších historických staveb – středověkého špitálu a 

kostelíka Sv. Ducha
11

 (Obrázek č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Vlastní 

přesun kostela po pruţných drahách byl zahájen na podzim roku 1975 a trval do 

27.10 1975.  

Jednu z nejvýznamnějších památek starého Mostu se tedy podařilo 

zachránit. Většina kulturního dědictví však musela být zničena. Přesto likvidaci 

starého Mostu nelze hodnotit jednoznačně záporně, neboť přinesla do státního 

rozpočtu, kromě mnoha tun kvalitního hnědého uhlí, také nezanedbatelný finanční 

zisk. Pro orientaci zde uvádím několik čísel: 

 náklady související s likvidací starého Mostu: 868 139 415 Kčs 

 náklady na náhradní výstavbu za likvidovaný starý Most: 

5 884 533 000 Kčs 

 náklady na rekultivaci lomu Leţáky: 2 600 000 000 Kčs 

 výnosy za prodej uhlí z vytěţeného prostoru 12 278 740 000 Kčs 

                                         
11

 Původně byla zvaţována moţnost přesunutí kostela směrem k úpatí vrchu Hněvín, 
vzdáleného asi 600 metrů. Tato varianta však byla zamítnuta z důvodu technické neproveditelnosti 
a časové tísně. Přesun kostela byl totiţ limitován právě postupem výstavby Koridoru inţenýrských 
sítí. [[14]] 
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Celá akce tedy přinesla zhruba tento celkový zisk: 

12 278 740 000 - (868 139 415 + 5 884 533 000 + 2 600 000 000) =  

2 926 067 585 Kčs 

Je tedy moţno konstatovat, ţe z čistě ekonomického hlediska se likvidace 

starého Mostu vyplatila, protoţe přinesla téměř 3 mld. Kčs zisku. Vytěţeno bylo 89 

275 007 tun kvalitního hnědého uhlí, coţ je cca 89 % zásob, které se v tomto 

prostoru nacházelo. [[26]] 

Při plánování těţby pro lom Leţáky byla brána v potaz i varianta zachování 

starého Mostu a moţnost realizace těţby z jiného dobývacího prostoru podniku 

Severočeský hnědouhelný revír – Důl Leţáky, avšak to nebylo z báňského 

hlediska uskutečnitelné hned z několika důvodů. Problém představovala 

především značná nepravidelnost v úloţných poměrech uhelné sloje, která ve 

svých nejhlubších partiích dosahovala mocnosti i přes 30 metrů, kdeţto na 

sedlových stycích dílčích loţisek se ztenčovala místy i na méně neţ 5 metrů. 

V takto roztříštěném prostoru pak nešlo uplatnit výhody koncentrace výroby a těţit 

tak intenzívně jako ze souvislého rozlehlejšího loţiska. Vyrubání Mosteckého 

uhelného pilíře mělo výrazný ekonomický přínos i pro výsypkové hospodářství 

základního závodu Leţáky, který měl jiţ tehdy nedostatek výsypných prostorů. 

Objem skrývkových hmot z Mosteckého uhelného pilíře však nepřevyšoval 

mnoţství geologických uhelných zásob. 

„Vlastní uhelný pilíř starého Mostu byl téměř nedotčen starým dolováním, 

které se omezilo jen na některé okrajové partie. Celistvost loţiska o mnoţství cca 

100 mil. tun bilančních zásob uhlí byla v poměrech Severočeského 

hnědouhelného revíru výjimkou a jinde se v revíru jiţ nevyskytuje. Jednalo se o 

uhelnou substanci vysoké kvality, u níţ podíl uhlí s výhřevností nad 3 600 kcal/kg 

činí přes 45 % a uhlí o výhřevnosti 2 800 aţ 3 600 kcal/kg přes 38 %, zatímco 

např. průměrná výhřevnost uhlí z dobývacího prostoru Slatinice přesahovala jen 2 

500 kcal/kg a z dobývacích prostorů Bylany, Třískolupy, Polerady a Vrbka se 

pohybovala okolo 2 000 kcal/kg.“ [[26]] 
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Vydobytí Mosteckého uhelného pilíře přineslo tedy národnímu hospodářství 

téměř 100 mil. tun vysoce kvalitního uhlí, které šlo získat s ohledem na výborné 

dobývací poměry za minimálních provozních nákladů tehdy vyráběnými, 

osvědčenými a dostupnými mechanismy. Kromě toho výsypný prostor, 

nezabírající zemědělskou půdu, při jehoţ plném vyuţití pomohl ušetřit cca 500 mil. 

Kčs nákladů na dopravu skrývky. Bez těţby z Mosteckého uhelného pilíře by se v 

tehdejší době výrazně zhoršila celostátní palivová bilance. [[26]] 
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5.2 Vliv těţby hnědého uhlí na ţivotní prostředí na Mostecku 

V současné době je ţivotní prostředí na Mostecku na tak vysoké úrovni, jiţ 

by před 25 lety jen málokdo předpokládal. V té době muselo být vzhledem 

k místnímu stavu ovzduší často přistoupeno k mezním opatřením, jako například 

k zákazu vycházení, a to nejen v zimních měsících. Musela být prováděna i řada 

dalších opatření k ochraně zdraví zdejšího obyvatelstva. Běţně byl vyhlášen 

například zákaz vyšší pohybové aktivity pro školáky nebo vydán pokyn k uţívání 

respirátorů při pohybu ve venkovních prostorech. 

Mostecký okres, spolu s tím ostravským, byl díky exhalacím skleníkových 

plynů jedním z nejznečištěnějších míst nejen v bývalém Československu, ale i 

v celé střední Evropě. Mezi hlavní znečišťovatele ţivotního prostředí patřily 

elektrárny a teplárny spalující hnědé uhlí, jeţ byly strategicky umístěny do blízkosti 

uhelných zásob, aby se ušetřily náklady na jeho dopravu. Tím pádem se 

z uhelných pánví stávaly velké průmyslové zóny se všemi negativními dopady na 

ţivotní prostředí. Tehdejší politika však nepřikládala špatnému stavu ţivotního 

prostředí příliš velký význam; preferovala spíše kvantitu výsledných produktů a co 

nejvyšší zisk. 

K razantnímu zlepšení ţivotního prostředí došlo aţ s novým horním 

zákonem 44/1988 Sb. a se zaváděním nových způsobů sniţování emisí na 

teplárnách a elektrárnách. Toto zlepšení je patrné zejména na vývoji několika 

ukazatelů, z nichţ uveďme alespoň ty základní: SO2, NOx a prašný aerosol PM10. 

SO2, oxid siřičitý, je nejznámější a nejdéle sledovaná škodlivina v ovzduší. 

Vzniká především při spalování uhlí s vyšším obsahem síry. Jak je patrné z grafu, 

koncentrace prudce poklesly po provedení odsíření elektráren na konci 90. let 20. 

století, a od té doby jsou v podstatě neměnné. 
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Graf č. 1 

 

Dalším významným ukazatelem znečištění ovzduší jsou oxidy dusíku 

všeobecně označované jako NOx. Vznikají při spalování pevných, kapalných a 

plynných paliv. Po provedení příslušných opatření v elektrárnách a sníţení jejich 

výkonu, se hlavním producentem NOx stala stále se rozmáhající silniční doprava a 

také spalování nekvalitního topiva v lokálních topeništích. Proto uţ oblastí 

s nejvyššími naměřenými hodnotami nejsou ta místa, na jejichţ území se 

nacházejí uhelné elektrárny, ale velká města v čele s hlavním městem Prahou. 

Sníţení imisí oxidů dusíku na Mostecku přesně demonstruje následující graf. 
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Graf č. 2 

 

Posledním vybraným znečišťovatelem je polétavý prach, tedy částice o 

průměru do velikosti 10 mikronů, označovaný jako PM10. Jeho největšími 

producenty jsou lokální topeniště, uhelné elektrárny, doprava a spalovny. 

K poklesu prašnosti vedlo zejména odprášení elektráren a sníţení počtu lokálních 

topenišť, stejně jako přijetí komplexu opatření v uhelných lomech, jeţ mělo za 

následek citelné sníţení počtu zápar a ohňů. Z následujícího grafu však vyplývá, 

ţe pokles mnoţství emitovaného prachu se koncem devadesátých let zastavil a 

jeho hodnoty nadále příliš neklesají, coţ je s největší pravděpodobností 

způsobeno (stejně jako v případě NOx) nárůstem silniční dopravy. [[13]] 
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Graf č. 3 

 

Z výše uvedených zjištění vyplývá, ţe vliv povrchové těţby (a následného 

spalování hnědého uhlí) na ţivotní prostředí rapidně poklesl. Bohuţel ho 

v posledních letech nahrazují jiní znečišťovatelé, především silniční doprava a 

lokální topeniště. 
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5.3 Rekultivace 

Těţební činnost, zejména ta velkolomová, přináší do krajiny dočasné, ale 

především trvalé změny. Mizí tak vzhled okolí jak jej známe, následně však vzniká 

zcela nová, dle potřeb a přání lidí vybudovaná krajina. 

Právě přeměna krajiny zdevastované lomovou těţbou nerostů je někdy 

nepřesně interpretována jako rekultivace. Rekultivace je totiţ proces, jenţ začíná 

jiţ při plánování otvírky nového lomu a končí aţ dlouho poté, co těţební stroje 

vydobyly poslední tunu nerostu. 

V minulosti se na zahlazování následků těţby, převáţně hlubinné, příliš 

nedbalo, a tak často docházelo k devastacím pozemků, nad důlními díly vznikaly 

propadliny, poklesy a častokráte byl výrazně deformován i vodní reţim. To se 

majitelům pozemků samozřejmě nelíbilo a po jejich častých stíţnostech, se do 

všeobecného horního zákona vydaného císařským patentem roku 1854 dostala 

pasáţ, ukládající těţařům vracet těţbou narušené pozemky zpět do původního 

stavu. To můţeme brát jako prvopočátek normou nařízených regeneračních 

procesů krajiny. Toto nařízení se však mezi těţaři příliš neujalo a situaci nezlepšilo 

ani vytvoření rekultivační expozitury Zemské zemědělské rady roku 1908, jejímţ 

úkolem bylo organizovat a dohlíţet na rekultivace. Dokládají to dochované 

záznamy, díky nimţ víme, ţe v roce 1909 bylo v okresech Duchcov, Most a 

Chomutov těţbou totálně znehodnoceno 2210 ha pozemků, ale jen 448 jich bylo 

následně zrekultivováno. Jiţ zmíněný horní zákon z roku 1854 platil na našem 

území i po celou dobu trvání první republiky. 

Po druhé světové válce, spolu se společenskými změnami proběhly i 

změny orientace hospodářství. Rychle se budoval těţký průmysl a pro jeho 

správnou funkci bylo zapotřebí začít dodávat palivo, tedy uhlí v daleko větší míře. 

To byl asi nejhlavnější důvod (spolu s tím ekonomickým), proč se začalo 

přecházet od těţby uhlí hlubinným způsobem k těţbě lomové. Ta však má na 

krajinu mnohem větší devastační vliv, čemuţ se musela přizpůsobit i rekultivace. 
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A tak jiţ roku 1956 byl u nás vydán první zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu, který těţařům ukládal povinnost rekultivovat všechny pozemky, které byly 

dotčeny těţbou. [[22]] To se samozřejmě přeneslo i na legislativu současnosti a 

tak obavy některých občanů či zájmových spolků, ţe po ukončení těţby zůstane 

jen měsíční krajina bez známek ţivota, je zcela scestný a nijak opodstatněný. 

Jak jsem jiţ uvedl výše, rekultivace není jen pouhé zahlazení následků 

těţby, ale mnohem dlouhodobější proces, který můţeme rozdělit do následujících 

fází.  

Přípravná fáze je období, kdy se zpracovává předmět budoucí činnosti 

projekčně a studijně, např. otvírky nového lomu, dalšího postup jiţ existujícího 

lomu nebo výstavby nové výsypky. V této etapě by měly být vytyčeny základní 

charakteristiky rekultivovaného území, jako umístění tvaru a velikost vnějších 

výsypek či zbytkových jam, nebo konečná modelace terénu. 

Druhá v pořadí je důlně-technická fáze rekultivací, která začíná vlastní 

realizací stavby - otvírkou lomu. V průběhu této etapy vzniká hlavní produkt 

činnosti (tedy hnědé uhlí) a zároveň se vytvářejí předpoklady pro úspěšnou 

následnou rekultivaci, protoţe se modeluje budoucí krajina. Proto se jedná o 

nejdůleţitější část rekultivace, neboť v největší míře rozhoduje o úspěšnosti 

dalšího vyuţití krajiny. 

Po této fázi následuje takzvaná biotechnická fáze rekultivace, jeţ je 

většinou pokládána za vlastní rekultivaci. Skládá se z mnoha biologických a 

technických opatření. Rekultivační osevní postup při zemědělské rekultivaci nebo 

výsadba lesních porostů patří mezi biologické opatření, zatímco do technických 

spadá například návoz ornice, výstavba nových komunikací či úprava vodního 

reţimu. Všechna tato opatření mají za cíl co nejrychlejší účelné obhospodařování 

pozemků, obnovení půdotvorných procesů vedoucích k utváření půdních vazeb, 

coţ způsobuje nárůst úrodnosti půdy. Ve vodohospodářských rekultivacích pak 

tyto počiny směřují k oţivení a zarybnění vod. Dokončení této fáze je podle 

zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č.124/76 Sb. bráno jako 
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ukončení rekultivace, proto zaniká povinnost placení odvodů za zábor zemědělské 

půdy.  

Poslední fáze se nazývá postrekultivační. Jak je patrné jiţ z pojmenování, 

je to fáze, jeţ přímo navazuje na to, co je laiky povaţováno za samotnou 

rekultivaci. Jejím hlavním úkolem je plynule pokračovat v započaté práci na krajině 

a udrţet trend správného vývoje spravované půdy a zamezit opětovné degradaci 

jiţ vytvořených půdních vazeb. Za správné provádění postrekultivačních prací je 

v plné míře odpovědný následný uţivatel pozemku, a tak je hlavně v jeho zájmu, 

aby se všechny procesy správné obnovy ţivota dokončily do stavu, kdy je ţivotní 

prostředí v rovnováze a nedojde jiţ ke zvrácení procesu obnovy, tedy k opětovné 

degradaci půdy. [[13]] 

Jelikoţ krajina před novou těţbou není jednotvárná, nemůţe být 

jednotvárná ani následná rekultivace zasaţené oblasti. Musí být bráno v potaz 

mnoho ukazatelů, aby měl výsledek smysl nejen pro obyvatele, ale také pro úplné 

obnovení krajiny. Proto rozlišujeme několik druhů rekultivace, přičemţ záleţí na 

těţebních společnostech, vybrat rekultivační metodu vhodnou pro danou oblast. 

V mostecké pánvi se vyskytují velmi úrodné zemědělské půdy, proto je 

velmi vhodné vyuţít při obnově krajiny zemědělské rekultivace. Ty se zpravidla 

provádí tak, ţe ještě před záborem pro těţbu, je po celé mocnosti humózní vrstvy 

půda skrývána, deponována a následně naváţena na speciálně upravené 

výsypky, většinou ve vrstvě o mocnosti 50 cm. Na takto upravených pozemcích je 

posléze, v průběhu pěti aţ osmi let, realizován zemědělský agrocyklus – osevní 

postupy s převahou travin a jetelovin. Z nejčastěji pouţívaných plodin jmenujme 

vojtěšku setou, komici bílou, jetel červený či šťovík růţkatý. Další oblíbenou 

rostlinou, která je následně pěstována na zrekultivovaných plochách je vinná réva, 

jeţ je také často k vidění právě v okolí města Mostu (Obrázek č. Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.). 

Vedle zemědělských způsobů je základní metodou rekultivace také 

zalesnění, tedy rekultivace lesnická. Tento druh rekultivace je cenný především 
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díky funkci stabilizačního prvku v ekologických soustavách, dále díky své 

asanační, hygienické, rekreační a estetické hodnotě. Díky těmto velice pozitivním 

vlivům na krajinu byly vypracovány metody, jak zalesnit prakticky jakékoli 

zdevastované území (Obrázek č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.). Vzhledem k dosavadním zkušenostem je pak zřejmé, 

ţe nejvhodnější přípravnou dřevinou je jeřáb; z dřevin pomocných jsou to břízy, 

vrby či olše, a ze sortimentu dřevin cílových, které tvoří základ porostů, jsou to 

hlavně modříny, jasany, lípy, duby a javory.  

Mezi další významný způsob rekultivací nejen na Mostecku patří tzv. 

vodohospodářská rekultivace. Tento způsob ovšem není tak jednoduchý, jak by 

se mohlo na první pohled zdát. Budoucí záměr mokré varianty rekultivací spolu 

s poţadavky na konečnou podobu a vyuţití území, musí být uţ v předstihu 

respektován v optimálně vedených postupech porubní fronty a vytváření výsypek, 

a to zejména v závěru těţby samotné. Při konečné sanaci zbytkových jam je 

neodmyslitelná role báňských technologií. Uţ samotný projekt zbytkové jámy 

určené k zatopení vodou musí být zpracován tak, aby mohlo být dosaţeno 

odpovídající kvality vody v budoucím jezeře, a tedy i podmínek pro jeho následné 

sportovní či rekreační vyuţití. V projektu také musí být určeno, jak se budou 

upravovat boční svahy jámy; dále musí obsahovat nezbytná technická opatření 

(hráze, cesty atd.). Velice důleţitá je taktéţ sanace dna budoucího jezera vrstvou 

jílů, aby nedocházelo ke vsakování přivedené vody. Během samotného 

napouštění, které se z časových důvodů provádí povrchovou vodou, ale i po 

úplném dopuštění vodní plochy se musí pečlivě sledovat kvalita vody a vliv eroze 

a vlnobití. To jak se stane z prašného lomu místo pro relaxaci a vodní vyţití 

můţeme vidět na obrázku č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. 

Ze strany některých ekologů se ozývá názor, ţe krajina po „klasické“ 

rekultivaci (vodohospodářské, lesní, zemědělské) je velmi chudá a chybí jí 

přirozená diverzifikace. Proto se začaly objevovat přírodě blízké, tzv. ekologické 

rekultivace, jejichţ podstatou je ponechání samotné rekultivace na přírodě a 
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průběhu přirozené sukcese. Místo člověkem vytvořeného lesa nebo lesoparku tak 

vzniká tzv. „nová divočina“ (Obrázek č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.16). Na místech jeţ byla zničena těţbou se tak začíná 

vytvářet nový ekosystém, většinou z druhů, které byly ze svého původního 

ţivotního prostoru vytlačeny. Nevýhodou však je, ţe sukcese pokračuje a tak, aby 

mohl být nově vzniklý jedinečný ekosystém zachován, potřebuje opakovaný zásah 

člověka, jako např. odstraňování dřevin či invazních druhů. 

Značné mnoţství území zničeného těţbou se nachází v těsné blízkosti 

lidských sídel. A právě v těchto místech se nabízí příleţitost k uplatnění 

rekultivace rekreační. Jelikoţ všechny výše zmiňované způsoby rekultivací 

v sobě obsahují určitou moţnost rekreačního vyţití, jsou tak vhodné, ať uţ kaţdá 

samostatně nebo v kombinaci, k tomu, aby vytvořily vhodný prostor k odpočinku i 

aktivnímu pobytu v přírodě. Mostecko se můţe pochlubit velice krásnými 

ukázkami rekreačních rekultivací. Zmínit se musíme především o mosteckém 

autodromu (Obrázek č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.) hipodromu (Obrázek č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.19), 

golfovém hřišti a v neposlední řadě o sportovním areálu Matylda (Obrázek č. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

Při obnově přírody v místech velkých těţebních děl se samozřejmě nedá 

spolehnout pouze na jeden druh rekultivací, ale vyuţívají se většinou všechny. Jak 

je vidět na obrázku č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., rekultivaci území 

dotčeného lomem Leţáky, která právě vrcholí, zapojí se do ní vodohospodářský, 

lesní, zemědělský i rekreační způsob rekultivací. [[22]] 

Poslední dva funkční hnědouhelné lomy na Mostecku (lom Československé 

armády
12

 (Obrázek č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) a Vršany (Obrázek č. 

                                         
12 V zájmové oblasti, při hranici Chomutovska a Mostecka, byly počátkem 70. let v rozvoji 

tři povrchové velkolomy: Jana Švermy, Čs. armády a Obránců míru. Dva posledně jmenované se 
z centrální části pánve rozšiřovaly směrem k úpatí Krušných hor, kde byl v té době ještě v provozu 
starý hlubinný důl Maršál Koněv (dříve Grohmann). Předmětem těţby byla jednotná uhelná sloj 



Bc. Lukáš Poţivil: Historie a problematika důlní činnosti na Mostecku 

2011                                                                                                              35 

 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) tedy stále na finální zahlazení následků těţby 

čekají. Největší emoce, nejen na okresní či krajské, ale i celorepublikové úrovni, 

rozdmýchává velkolom ČSA, a to především proto, ţe těsně sousedí s obcemi 

Černice a Horní Jiřetín.  Těţební společnost Czech Coal a.s. má jako vlastník 

výše zmíněného lomu ČSA zájem i o uhlí, jeţ se nachází za dnešní hranicí 

územních ekologických limitů. Proto je zajímavé, nahlédnout do plánů rekultivací 

tohoto dobývacího prostoru a dozvědět se, co nás čeká do budoucna. 

V současné době se pro plné zahlazení následků těţby aţ k územním 

limitům počítá s rekultivacemi o velikosti 2854 ha, které by byly dokončeny zhruba 

do roku 2035 s tím, ţe bude záleţet i na způsobu zatápění. Jak bude rekultivace 

po konečném zahlazení členěna je patrné z následujícího grafu. 

                                                                                                                            
s průměrnou mocností cca 25 metrů, která se však nacházela aţ vespod pánevního souvrství. Nad 
ní spočívala mohutná vrstva nadloţních jílovců, kterou bylo nutno při velkolomové těţbě kompletně 
odtěţit, přemístit a uloţit do výsypkových hald. 

Na generálním ředitelství severočeských uhelných dolů v Mostě bylo nejprve rozhodnuto o 
tom, ţe hlubinný důl Koněv ukončí provoz koncem 70. let a velkolom Obránců míru nepostoupí aţ 
k úpatí Krušných hor, nýbrţ bude v polovině 80. let zasypán. Zbylé uhelné zásoby při 
krušnohorském úpatí pak vytěţí velkolom Čs. armády. Ten se po dosaţení úpatí u Vysoké Pece 
měl stočit  a podél krušnohorského úpatí postupovat směrem na severovýchod. Přitom měly být 
postupně zlikvidovány a odtěţeny např. obce Podhůří, Kundratice, Jezeří, Albrechtice, Dřínov, 
Černice, Horní Jiřetín, Janov a dále měl provoz plynule přejít do plánovaného velkolomu Koh-i-noor, 
který by pokračoval k Hamru a dolní části Litvínova. [[12]] 
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Graf č. 4 

 

 

 

Pakliţe by byly prolomeny limity těţby, mohla by těţba přejít do své tzv. 

druhé fáze, která by trvala přibliţně do roku 2065. Nejen ţe by se otevřel prostor 

k zásobám 280 milionům tun uhlí, ale samozřejmě by bylo nutné následky těţby 

odstranit správně zvolenými druhy rekultivací, jeţ by měly být ukončeny zhruba do 

roku 2085. Na jejich předběţné rozdělení se můţeme podívat v následujícím 

grafu. 
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Graf č. 5 

 

S vývojem nových technologií se rekultivace stávají stále snazšími a lépe 

proveditelnými. Díky opoře v legislativě ČR také není v současnosti přípustné, aby 

zůstala byť jen část území zasaţeného těţbou bez obnovy formou rekultivace. 



Bc. Lukáš Poţivil: Historie a problematika důlní činnosti na Mostecku 

2011                                                                                                              38 

 

5.4 Těţební limity 

Nejoţehavější otázkou, v souvislosti s těţbou hnědého uhlí v mosteckém 

hnědouhelném revíru v současnosti je, zda s lomovou těţbou ve velkolomu ČSA 

dále pokračovat za hranici územních limitů (Obrázek č. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.)25), nebo zda zde těţbu utlumit a následně v budoucnu zcela opustit. 

Velkolom ČSA, spolu s velkolomem Vršany, je totiţ jediným dosud funkčním 

lomovým těţebním prostorem v okrese Most. 

Limity těţby vznikly jako „reakce na špatný stav ţivotního prostředí 

v Severočeské hnědouhelné pánvi a s vědomím, ţe největším znečišťovatel je 

energetický průmysl. Proto bylo stanovení územních ekologických limitů 

předmětem územního plánování, které svými nástroji zajišťuje trvalý soulad všech 

přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči 

o ţivotní prostředí“. [[12]] 

Dne 30. října 1991 přijala vláda usnesení č. 444/1991, kterým stanovila „ 

územní ekologické limity těţby hnědého uhlí včetně závazných linií omezení těţby 

a výsypek. Tímto nařízením byly ochráněny obce Spořice, Drouţkovice, Březno, 

Černovice, Chomutov, Jirkov, Černice a Horní Jiřetín. Toto usnesení mělo 

poslouţit jako určité omezení po dobu vytváření nové energetické politiky České 

republiky do roku 2005.  

V roce 2004  však tehdejší vláda ve svém usnesení č.211/2004 prohlásila, 

ţe „ke zmírnění tempa růstu závislosti na dovozech energie musí přispět řada 

přímých i nepřímých opatření, především růst energetické efektivnosti, podpora 

obnovitelných zdrojů energie, a zvýšení disponibility a prodlouţení ţivotnosti 

domácího potenciálu zásob tuhých paliv, především hnědého uhlí (v případě 

výstavby nových efektivních uhelných zdrojů je nezbytné uvolnit zásoby hnědého 

uhlí v potřebné výši na dalších minimálně 40 let jejich provozu)“ [[27]], coţ je ve 

zřejmém rozporu s usnesením vlády z roku 1991. Tato momentálně bezvýchodná 

situace tak znesnadňuje ţivot jak obyvatelům obcí za hranicí územních limitů, tak 
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těţebním společnostem, neboť kaţdá ze zúčastněných stran upřednostňuje jí 

vyhovující vládní vyhlášku. 

Na stranu těţebních společností se v roce 2010 přidalo i Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, jeţ v aktualizaci Státní energetické koncepce poţaduje 

prolomení těţebních limitů: „K zajištění cílů pro oblast elektroenergetiky budou 

vyuţity zejména následující nástroje: . . . zrušit nařízení vlády o územních limitech 

těţby jako nesystémový prvek ochrany ţivotního prostředí a společnosti.“ [[27]] 

Nově jmenovaná předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena 

Vitásková je téţ zastáncem rozšíření těţby hnědého uhlí i za územní limity, neboť 

dle jejího názoru, jejţ vyjádřila v rozhovoru pro Hospodářské noviny ze dne 4. 

srpna 2011, „budou-li prolomeny limity na uhlí, bude teplo z uhlí pro zákazníka 

nejlevnější.“ Přímo říká: „Já jsem pro prolomení limitů, získáme tím energetický 

zdroj levnější neţ plyn i obnovitelné zdroje.“ 

Přímo za limity těţby, pod obcemi Horní Jiřetín a Černice, se nachází 280 

milionů tun velice kvalitního hnědého uhlí. Těţbu dalších zásob, v celkovém 

mnoţství 463 milionů tun uhlí, představuje pokračování lomu ČSA směrem na 

chemické závody do tzv. III. a IV. etapy (těţba cca do roku 2145). Celkem je tedy 

za hranicemi územních limitů 750 milionů tun hnědého uhlí. [[27]] (Obrázek č. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)  
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6 ZÁVĚR  

Jaká je budoucnost těţby hnědého uhlí v mostecké pánvi? Má dolování 

nerostu, tedy činnost spjatá s tímto regionem po staletí, nadále pokračovat, nebo 

je jeho vliv na okolní krajinu, společnost a lidské zdraví natolik veliký, ţe by bylo 

nejvhodnější těţbu ukončit ihned po jejím dosaţení k územním ekologickým 

limitům? To jsou otázky, na které se snaţím najít odpovědi. 

Jak jsem jiţ zmínil, stav ţivotního prostředí na Mostecku prošel během 

posledního století znatelnými změnami. Je pravdou, ţe podle některých 

vědeckých výzkumů ovlivňuje stav ţivotního prostředí zdraví populace pouze 

z 20%, coţ přesně demonstruje následující graf. Daleko větší dopad na zdraví 

občanů mají mnohé další faktory jako například vrozené faktory jednotlivce, 

v první řadě však individuální podmínky a způsob ţivota. 

Graf č. 6 
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Pro mnoho lidí však stav okolního prostředí představuje jakousi „měrnou 

jednotku zdraví“, proto je pro obyvatele mosteckého regionu dobrou zprávou, ţe 

po dlouhých desetiletích se stav jejich okolí, i při pokračující lomové těţbě 

hnědého uhlí, výrazně zlepšil. A dle průzkumů, které proběhly například 

v Litvínově, jsou si toho vědomi také sami občané. Podle následujícího grafu se 

téměř tři čtvrtiny dotázaných obyvatel města domnívá, ţe zde za posledních 

dvacet let došlo ke sníţení znečištění ovzduší. Jen jedno procento je naopak toho 

názoru, ţe stav zdejšího ţivotního prostředí se rozhodně nezměnil oproti 

minulosti.  

Graf č. 7 

 

Pozitivní změny ţivotního prostředí mosteckého regionu lze přikládat 

především řadě legislativních změn v průběhu posledních 20 let, věnující se jak 

těţbě samotné, tak zahlazování následků těţby, ale i postupnému odsiřování 

elektráren, jeţ se v okolí často vyskytují. Všechny tyto faktory, spolu s moderními 

technologiemi, vedou k tomu, ţe následky dolování uhlí uţ nejsou takového 
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rozsahu jako v minulosti a návrat přírody do původního stavu trvá mnohem kratší 

dobu. 

Ekonomická situace v Evropě dnes nepřeje investicím do inovací 

v energetickém průmyslu, proto hnědé uhlí bude i v budoucnu nejvíce vyuţívaným 

palivem elektráren. Přispěje k tomu i stále se zvětšující vlna antipatie vůči 

jaderným elektrárnám (ještě umocněná nedávnou nehodou nukleárního zařízení 

v japonské Fukušimě), čehoţ nejlepším důkazem je, ţe se německá spolková 

vláda zavázala zcela odklonit od jaderné energie a postupně do roku 2022 uzavřít 

všech svých 17 atomových elektráren, jeţ vyráběly 27% veškeré elektrické 

energie v Německu. V následujících letech tak bude muset německá energetika 

řešit nedostatek elektrické energie dovozem z okolních zemí, tedy i z ČR. 

Bohuţel  v našich zeměpisných šířkách  zatím nemůţeme nahradit fosilní 

paliva obnovitelnými zdroji energie, jako jsou solární panely, či větrné elektrárny. Z 

technického i ekonomického hlediska není dnes moţné uspokojit poţadavky 

odběratelů, navíc tento způsob výroby energie vyţaduje nemalé dotace od státu. 

Proto dnes hnědé uhlí je a zůstane i v budoucnosti strategickou energetickou 

surovinou. 

 Z dříve uvedeného mimo jiné vyplývá, ţe pokud nebudou limity prolomeny, 

zhorší se ekonomická situace v České republice, neboť produkce hnědého uhlí z 

velkolomu ČSA bude po roce 2012 sníţena na polovinu, coţ bude mít za 

následek zdraţení tepla a elektrické energie pro domácnosti a podniky, růst 

závislosti ČR na dovozu energetických surovin, nárůst nezaměstnanosti na 

Mostecku a sníţení příjmu do státního rozpočtu i rozpočtů obcí. 

Nadpoloviční většina dotazovaných obyvatel v Ústeckém kraji se, stejně 

jako já, domnívá, ţe pokud se vlastníci pozemků s těţaři domluví, měla by 

těţba v mostecké hnědouhelné pánvi pokračovat. Důleţité je, ţe podle 

platných zákonů by bez souhlasu, byť jen jednoho vlastníka pozemku, těţba 

pokračovat nemohla.[[27]] (viz. Graf č. 8) 
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Graf č. 8 

 

 

Z výše zmíněných důvodů se domnívám, ţe územní ekologické limity jiţ 

splnily funkci, pro kterou byly stanoveny a nyní jsou jiţ zbytečnou a překonanou 

legislativní normou. Dle mého názoru by těţba v Mostecké hnědouhelné pánvi 

měla pokračovat, zda tomu však tak bude, ukáţe aţ blízká budoucnost, neboť 

rozhodnutí o zachování zdejší těţby má v rukou současná vláda. Její případné 

rozhodnutí o prolomení těţebních limitů by sice znamenalo likvidaci obcí Černice 

a Horní Jiřetín, avšak pozitiva, která by takové rozhodnutí přineslo, jednoznačně 

převyšují. Obavy především o stav ţivotního prostředí na Mostecku jsou totiţ 

v souvislosti s těţbou hnědého uhlí neopodstatněné, neboť v dnešní době jsou 

mnohem větší znečišťovatelé například silniční doprava.  
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8 SEZNAM PŘÍLOH 

 SEZNAM OBRÁZKŮ 

1) Mapa mostecké pánve 

2) Hledání a těţba uhlí ve středověku 

3) Dřevěná těţební věţ dolu Anna 

4) Lom Vrbenský 

5) Důl Richard 

6) Mlýnkování 

7) Postupující porubní fronta před starým Mostem 

8) Letecký snímek Koridoru inţenýrských sítí 

9) Přesun děkanského kostela 

10) Děkanský kostel v novém místě Děkanský kostel v novém místě 

11) Zemědělská rekultivace – vinice v blízkosti města Mostu 

12)  Počáteční fáze výstavby Střimické výsypky  

13) Lesní rekultivace Střimické výsypky 

14) Lom Benedikt 1968 

15) Lom Benedikt po rekultivaci 

16) Ekologická rekultivace povrchového dolu Rudý sever 
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17) Autodrom 1977 

18) Autodrom 1985 

19) Hipodrom 1974 

20) Hipodrom 1997 

21) Sportovní areál Matylda 

22) Rekultivace lomu Leţáky 

23) Letecký snímek lomu ČSA 

24) Letecký snímek lomu Vršany 

25) Řez lomem ČSA s označenými limity těţby 

26) Zásoby hnědého uhlí v hlavních lokalitách skupiny Czech Coal 

 

 SEZNAM GRAFŮ 

1) Koncentrace SO2 v okrese Most 

2) Koncentrace Nox ve městě Most 

3) Znečištění města Most prašným aerosolem PM10 

4) Celková plocha sanací a rekultivací po úplném zahlazení I. etapy těţby 

lomu ČSA 

5) Plánovaná celková plocha sanací a rekultivací po úplném zahlazení II. 

etapy těţby lomu ČSA 

6) Faktory ovlivňující zdravotní stav obyvatelstva 

7) Sníţení znečištění ovzduší v Litvínově za posledních 20 let 
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8) Souhlas s tvrzením, ţe by se v případě dohody těţařů s vlastníky pozemků, 

mělo dotěţit uhlí za limity 

 


