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ANOTACE 

Obsahem předložené práce je návrh naučného okruhu po Mostecku. 

V úvodu je popsána historie těžby hnědého uhlí vztahující se k hnědouhelné 

pánvi. V další části následuje charakteristika jednotlivých zastávek okruhu. Okruh 

obsahuje čtyři zastávky, u každé budou informační tabule popisující danou 

zajímavost. Práce pokračuje návrhem naučného okruhu, technickým zajištěním a 

kalkulací nákladů. Výsledkem je projekt naučného okruhu jako nejlepší způsob 

propagace mosteckých zastavení spojených s těžbou uhlí.  

 

Klíčová slova: naučný okruh, zajímavost, projekt, propagace 

SUMMARY 

The content of this work is a cognitive circuit for Most and surroundings. 

The introduction describes the history of coal mining related to coal basin. The 

next section follows the characteristics of each stop. The circuit includes four 

stops, where will be information boards describing interesting things of each stop. 

Work continues to design cognitive circuit, technical providing and cost calculation. 

The result is a project of cognitive circuit as the best way, how to promote stops 

around the city Most associated with coal mining. 
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1 ÚVOD 

 

Mostecko bylo dlouhou dobu známé jako ryze průmyslová oblast. Těžební a 

chemický průmysl, které se zde staly tradičním odvětvím, skutečně tento kraj 

poznamenaly. Již dlouhá léta však dochází k procesu obnovy, a to nejen 

přírodních krás, ale i památek spojených s těžbou uhlí.  

 Most je historické město nacházející se v severozápadních Čechách 

v Ústeckém kraji, ležící na řece Bílina. Se svou rozlohou 467 km² a 66 797 

obyvatel je řazen k nejmenším, ale nejlidnatějším regionům České Republiky.  

Málo kdy je jedna složka, kulturní památka, přírodní úkaz, sama o sobě tak 

jedinečná, že nám dokáže dlouhodobě přitahovat zájemce a návštěvníky. 

Abychom zvýšili její zajímavost, musíme svoji nabídku pojmout jako komplex 

služeb – turistický balíček – vznikající ze spolupráce více organizací, které své 

služby prezentují společně. Turistický balíček by mohl být vhodným motivačním 

prvkem pro turisty k cestě do určité destinace.  

 Jednou z možností jak toho docílit, je vytvořit naučný okruh s názvem „Po 

stopách hornictví na Mostecku“ s jednotlivými zastávkami, které nás povedou po 

stopách těžby uhlí a její následné rekultivace. Touto cestou projde návštěvník 

nejzajímavější místa našeho města, kde se na informačních tabulích může 

seznámit s důlní činností a její následnou rekultivací. O každé zajímavosti si bude 

moci přečíst poutavé údaje a prohlédnout mnoho fotografií.  

Tímto okruhem by se jak místní lidé, tak návštěvníci dozvěděli spoustu 

zajímavého o městě Mostu a jeho následných zásahách do krajiny, kde by na 

vlastní oči viděli, že i z velké těžební jámy se dá během několika let vybudovat 

pomocí rekultivací jezero s pestrou přírodou a velkým sportovním vyžitím.  
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2 HISTORIE TĚŽBY HNĚDÉHO UHLÍ NA MOSTECKU 

Krušné hory byly nehostinnou a málo osídlenou oblastí s rozlehlými lesy, 

rašeliništi a drsným podnebím. To byly hlavní důvody, proč sem ve 12. – 14. 

století výrazně nepronikla kolonizace zemědělská ani hornická. Těžba v té doby 

probíhala v okrajových oblastech a nebyla příliš ekonomicky významná. Ačkoli 

bylo nerostné bohatství Krušných hor známo, tzv. stříbrná horečka zasáhla saskou 

i českou část hor až na sklonku 15. století. V té době došlo k migraci německého i 

českého obyvatelstva a začala se zakládat první báňská města. Už v první 

polovině století 16. se staly Krušné hory nejdůležitějším báňským střediskem 

střední Evropy [4]. Oproti rudám bylo uhlí dlouho nedoceněnou surovinou a 

obyvatelé Podkrušnohoří se s ním setkávali při zemědělských pracích nebo 

stavební činnosti (hloubení základů sídel, studen) [6]. 

 

2.1 POČÁTKY TĚŽBY 

Všeobecně se jako první zmínka o těžbě uhlí v dnešní Severočeské 

hnědouhelné pánvi uvádí stručný zápis v duchcovské městské knize. Je z 21. 

května 1403 a dlouhá léta byl brán jako nejstarší doklad o duchcovském hornictví 

[6]. V knize Černé miliony je však zmíněný zápis podroben logické analýze, ze 

které vyplývá, že v něm sice jde „o horní dílo“, avšak není jisté, že je míněna 

konkrétně těžba uhlí. Pro ni by svědčila snadná dostupnost uhlí v okolí Duchcova. 

Ze zprávy ovšem není zcela zřejmé, že místo Na Krikwalde, které je v zápisu 

zmiňováno, v jeho blízkosti leží. Pakliže by se nacházelo někde dál (v Krušných 

horách, Sasku, etc.) mohlo jít kupříkladu o těžbu stříbra, rudy nebo snad i 

vápence. Podle osoby šlechtice Jindřicha z Eynsedeln (Heynrich von Eynsedeln), 

který o „důl“ (das Berkwerk) ještě s jinými projevil zájem, autoři publikace usuzují, 

že se zápis v duchcovské městské knize týká Mníšku a tedy zřejmě dolů 

stříbrných [3]. 

Skutečně první ověřená zpráva o těžbě uhlí na severu Čech je z roku 1550 

a je tedy téměř o 150 let novější. V ní vrchní správce dolů z Jáchymova požádal 
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královské místodržitelství v Praze o privilegium (povolení) těžit v tehdejším kraji 

Žateckém, Litoměřickém a Slánském kamenné uhlí. Toto privilegium nakonec od 

císaře Ferdinanda obdržel. Po tomto zápisu už následují další drobné zmínky o 

těžbě uhlí v námi sledované oblasti konkrétně v Ervěnicích (1555), Hrobu (1556), 

Most a jeho okolí (1613). V době třicetileté války však jakékoliv zmínky o dolování 

z písemných pramenů mizí a objevují se až o sto let později – na přelomu třicátých 

a čtyřicátých let osmnáctého století [3]. 

Až v roce 1740 se objevuje první dochovaná zpráva novějšího data a 

přináší informaci o existenci několika dolů na tehdejším chlumeckém panství – 

poblíž Varvažova a Otovic. Další důležitou zmínkou je rok 1756. Toho roku 

projížděl Čechami vysoký státní úředník - komorní rada (zjednodušeně by se dalo 

říct, že dnes by jeho funkce odpovídala náměstku ministra financí nebo jeho 

poradci) Loscani. Důvodem jeho cesty bylo zmapovat stav průmyslu a do zprávy, 

kterou předkládal nadřízeným, si mj. zaznamenal fakt, že těžba uhlí je už značně 

rozšířená v tehdejším kraji Litoměřickém - zvláště v okolí Teplic a Velkého Března. 

Povšiml si také k citelnému nedostatku palivového dříví a takřka prorocky odhadl, 

že tento fakt bude mít velký vliv na rozvoj dolování uhlí. Jistě nejen v důsledku této 

zprávy dala později panovnická kancelář volnou ruku všem, kteří uhlí dobývali. Za 

nález ložiska se vyplácela odměna a důlní činnost byla zproštěna daní [3]. 

 

2.2 ZPŮSOBY TĚŽBY UHLÍ 

Na počátku a v průběhu 19. století se používalo mnoha zastaralých 

způsobů dobývání hnědého uhlí. Nejčastěji se dobývalo povrchově, v duklách 

nebo úklonných chodbách. Jednoduchá lomová těžba spočívala v odtěžení zhruba 

metru nadloží. Do hloubky se pak postupovalo tak dlouho, dokud nenastaly 

komplikace (např. spodní voda, změna směru sloje) a těžařovi stačily síly a 

vybavení (motyka, lopata, trakař). Následně bylo třeba založit duklu. Dolování 

tímto způsobem spočívalo v tom, že se od vstupní jámy vyrazila chodba a na jejím 

vršku se pak začalo dobývat uhlí do stran i nahoře. Tím vznikla menší jeskyně – 

dukla. Po nějakém čase však začaly stěny i strop hrozit sesutím a dukla byla 
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opuštěna. Většinou se o několik metrů dál začalo dolovat stejným způsobem. 

Ačkoli byla tato metoda velmi nebezpečná (útěková cesta byla jen jedna), 

používalo se jí ještě v pozdějších dobách – například při tajném dolování v době 

hospodářské nouze nebo za války. Další možností těžby bylo chodbicování, které 

je prvně zdokumentované k roku 1766 v prvním velkém dole na severu Čech – 

v Chudeřicích u Bíliny. Jde o jednu z prvních metod poněkud hospodárnějšího 

dobývání. „Od vstupní šachty se rovnoběžně vedle sebe razily (ve směru sloje) 

směrné chodby, dlouhé zpravidla asi 200 kroků a široké 2,5 až 3 metry. Mezi nimi 

zůstávala stát stěna tlustá rovněž tři metry. Kolmo na směrné chodby se pak touto 

dělící stěnou razily v pravidelných vzdálenostech rovněž asi tři metry široké 

spojovací chodby. Důlní pole se tak rozdělilo sítí navzájem kolmých širokých 

chodeb; mezi nimi zůstávaly tlusté uhelné pilíře.“ Tento způsob dolování umožnil 

vytěžit tak 30-40 % uhelné zásoby, neboť více než její polovina (pilíře, podloží a 

nadloží) musela zůstat v těžebním poli [3]. 

 

    

Obr. 1 - Metoda těžby pomocí dukly a chodbicování [3] 

V době kolem poloviny 19. století se používaly výtěžnější postupy: Při 

pilířování se v nejlepší partii sloje razily široké chodby a mezi nimi zůstávaly slabé 

pilíře (už byla ověřena větší nosnost). Pilíře se však časem hroutily a docházelo 

k závalům. Podle současníků vypadaly důlní plány s použitím tohoto způsobu 

těžby jako dřevo prožrané kůrovcem. Etážování se od předešlého lišilo tím, že se 

provádělo ve dvou patrech nad sebou. Odlišné bylo stěnování, jehož popis, 

inspirovaný dobovou odbornou statí F. Schotta z roku 1853, je otištěn v knize 

Černé miliony. Při něm se uhelný pilíř, nacházející se mezi dvěma chodbami 
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rubanými rovnoběžně, rozčlenil příčnými přerážkami na jednotlivé stěny. Ty se pak 

dobývaly tak, že se do nich rubaly jakési jeskyně – přesněji komory. Podle 

půdorysu budoucí, zatím ještě pomyslné komory se vyrubala obvodová chodba 

zhruba o šíři horníkových ramen. V komoře tak zůstal stát jakoby podpěrný pilíř. 

Ten se pak odspodu vyrubal, takže vznikl čtvercový ‚krápník – stalagtit‘, o stranách 

zhruba 1 x 2,5 metru. Pokud se neuvolnil vlastní hmotností, tak se mu shora 

pomohlo [3]. 

Po roce 1850 se začínají objevovat první malodoly. Těžba v nich prý byla 

velmi neefektivní. Dochovaly se písemné záznamy o ve své době největším dole 

Peter und Paul u Duchcova. Důlní pole v něm bylo vedeno bez promyšlenějšího 

plánu („jakoby červotočivě“) a ani samotní majitelé nevěděli, kam jednotlivé 

chodby vedou. S určitostí však věděli, že je v nich plyn. Ten se také brzy vznítil, 

díky čemuž došlo k vleklému požáru, který trval až do osmdesátých let 19. století.  

Výtěžnost tohoto dolu se odhaduje na necelých 30 %. Šlo už však o předobraz 

doby, kdy se začalo dolovat ve velkém [3]. 

 

2.3 ROZMACH UHELNÉHO REVÍRU 

Největší zájem o severočeské uhlí projevovali průmyslníci v Sasku. 

Doprava však byla komplikovaná, neboť vedla přes Krušné hory. To neúměrně 

zvyšovalo náklady a výslednou cenu uhlí – někdy až téměř desetinásobně. 

Řešením byla tzv. labská cesta. Tento způsob dopravy byl na dlouhou dobu 

jediným možným způsobem exportu většího množství uhlí za hranice monarchie. 

Dolování se začalo projevovat v budování komunikací – od lepších cest, až ke 

zřízení přístavu na Labi. V šedesátých letech 19. století vznikl pod Mariánskou 

skalou v Ústí nad Labem tzv. Starý přístav, kde mohlo současně nakládat až 

osmdesát lodí. Doprava po Labi zůstala nejlevnější i poté, co se většina uhlí 

začala přepravovat po železnici. 

Labská cesta uhelnému podnikání prospěla velmi výrazně. Díky ní se 

začaly hloubit nové a modernější doly. Podle údajů z roku 1838 se dvě třetiny 

vytěženého uhlí z Litoměřického kraje vyvážely labskou cestou do německých 



Zuzana Flemrová: Po stopách hornictví na Mostecku 

2012  6 
 

zemí. Do českého vnitrozemí se příliš nevyváželo, neboť tam nebylo tolik 

průmyslu. Čeští podnikatelé pak měli vedle toho zatím ještě vlastní a dostupnější 

zdroje uhlí [3]. 

Vedle prudkého vzrůstu průmyslové výroby v Čechách i Sasku bylo dalším 

z impulzů, nutných pro rozvoj dolování v podhůří Krušných hor, zřízení 

podkrušnohorské železniční dráhy. V roce 1856 byla zprovozněna trať mezi 

Teplicemi a Ústím nad Labem, roku 1867 pak prodloužena do Duchcova a o tři 

roky později dospěla přes Most až do Chomutova. Tato nová a pravidelná 

dopravní osa umožnila rychlý průnik průmyslové revoluce na Chomutovsko, 

Mostecko, Teplicko a Ústecko. Tyto nové tratě byly budovány především jako 

uhelné a přeprava osob měla druhořadý význam. V důsledku toho byl pro 

podkrušnohorský revír v krátké době zajištěn stálý odbyt uhlí mimo těžební oblast. 

Novou dráhu spojovala s většími doly i rozvětvená soustava vleček. Technicky a 

finančně se se také vyřešilo dolování slojí ve větších hloubkách. Drobné šachty 

v důsledku nerentability postupně zanikaly. Podnikatelé si začali uvědomovat, že 

v uhelném průmyslu nelze podnikat individuálně. Roku 1871 vznikla první uhelná 

společnost – Brüxer Kohlenbergbaugesellschat (Mostecká uhelná společnost), 

následovaná Nordwestböhmischer Kohlenbergbau (Severočeská uhelná 

společnost). Postupem doby si těžební společnosti rozdělily celý revír. 

V osmdesátých letech 19. století se konečně začalo s těžbou nejmocnějšího a 

nejkvalitnějšího hnědého uhlí v prostoru mezi Duchcovem a Mostem. Větší 

povrchové doly nahradily ty hlubinné, neboť měly mnohem větší kapacitu těžby 

[4]. 

Prvním povrchovým velkodolem byla Hartmannova šachta nedaleko Ledvic. 

Díky způsobu těžby a mohutné uhelné sloji měla oproti hlubinným dolům téměř 

dvojnásobnou výtěžnost. Až téměř do první světové války se povrchové dolování 

považovalo za náročnější než hlubinné. Pro odkrytí sloje bylo nutno přemístit 

miliony krychlových metrů ornice, jílů, štěrků a pískovcových vrstev. Dále pak 

vybudovat nové komunikace, přeložit vodní toky, někdy i celé obce (např. 

Zabrušany) nebo jejich části. Lomování se rozvinulo až na přelomu století po 

masovějším zavedení bagrů a úzkorozchodných lokomotiv. V Podkrušnohoří se 

povrchově dobývalo zpravidla mlýny a lávkováním. Tam, kde byla sloj čistá 
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(mocnost minimálně 8 metrů), se používalo mlýnování. Spodkem sloje se razila síť 

směrných chodeb a kolmých přerážek. Z jejich křížů se rubaly komíny celou 

mocností sloje až k jejímu odkrytému povrchu. Shora se pak začaly komíny 

trychtýřově rozšiřovat a uvolněná rubanina padala komínem do huntů nebo 

zásobníků na dolním konci komínu. Nakonec, když už byly trychtýře příliš široké, 

dolní pilíře se zeslabily, a zbytek sloje se odstřelil. Lávkování bylo v některých 

fázích podobné, ale používalo se pouze tam, kde sloj nebyla čistá a oddělovala se 

při ní bezcenná hornina (hlušina) od uhlí“ [3]. 

 

     

 Obr. 2 - těžba „mlejnem“ a komorování [3] 

Od konce 19. století se začala používat rypadla, ale jejich síla nebyla 

dostatečná. Právě výkonná parní rypadla později, společně s parními 

lokomotivami, umožnila rozvoj lomového dolování i tam, kde bylo nadloží i více 

než dvakrát mocnější než ložisko uhlí. Statistické údaje severočeského revíru 

uvádějí k roku 1903 celkem deset povrchových dolů. O tři roky později už jich 

úřady evidovaly dvacet šest [3]. 

2.4 UHELNÝ REVÍR VE 20. STOLETÍ 

Těsně před první světovou válkou (1913) dosáhl severočeský revír těžby 

18, 5 milionu tun uhlí. Zvýšil se i počet horníků – zatímco v roce 1880 jich 

pracovalo v revíru necelých dvanáct tisíc, roku 1913 již 27 000. Pracovní síly se 

daly najít z místních zdrojů, později přicházeli dělníci už i z horských příhraničních 

obcí a českého vnitrozemí. Příliv českých pracovních sil do tehdy převážně 

německé mostecké a litvínovské oblasti zde kupříkladu změnil poměr etnického 
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složení obyvatelstva [4]. Válka dolům přinesla zprvu konjunkturu, avšak postupem 

doby se situace drasticky změnila. Krátká prosperita přinesla i extenzivní způsob 

hospodaření, který, mj. pro nedostatek otvírek a přípravy, vedl ke zhroucení těžby 

v roce 1916. Militarizace hospodářství, okleštění většiny práv horníků, zvyšování 

pracovního vypětí, nedostatek potravin i běžného spotřebního zboží přispěly 

k růstu sociální nerovnosti. [3]. 

Po vzniku Československé republiky opět začala růst těžba. Díky vratké 

hospodářské situaci ve dvacátých letech minulého století ale pouze na 17, 5 

milionu tun. Hospodářská krize na přelomu dvacátých a třicátých let těžce dolehla 

na pohraniční oblasti. Propad průmyslové výroby zasáhl i severočeský revír. 

Těžaři na tento fakt reagovali propouštěním z práce, omezováním pracovního 

týdne (až na tři směny), snižováním mezd [2]. V době první československé 

republiky existovala řada velkých i menších báňských společností. Ještě v období 

před 2. světovou válkou byl celý dolový majetek v území severočeské 

hnědouhelné pánve rozdělen na 35 samostatných těžařských společností různé 

velikosti, které vlastnily jeden až šestnáct důlních závodů. Po záboru pohraničí 

nacistickým Německem došlo centralizaci a dvanáct z těchto z těchto společností 

bylo roku 1939 sloučeno v nový důlní podnik Sudetenländische Bergbau A. G. 

(SUBAG) se sídlem v Mostě. Tato společnost pohltila ještě další podniky a na 

začátku roku 1941 byla sama připojena ke koncernu Reichswerke 

Aktiongesellschaft für Bergbau und Hüttenbetriebe Hermann Göring [10]. 

Uhlí se nepoužívalo pouze jako fosilní palivo, ale až do 70. let také jako 

významná surovina pro chemický průmysl. Ten byl původně založen na výrobcích 

z uhlí (dehtová barviva, farmaceutické výrobky), avšak v polovině dvacátého 

století jej vytlačila ropa a zemní plyn. Během druhé světové války byl německou 

válečnou mašinérií v Záluží u Mostu vybudován jeden z posledních 

hydrogenačních závodů. Vysokotlaká hydrogenační technologie měla při 

nedostatku ropy Německu zaručit dostatek pohonných hmot pro vojenské účely. 

Takových podniků bylo zbudováno v letech 1927 – 1942 celkem osm. První 

benzín byl vyroben v prosinci 1942, vzápětí motorová nafta a svítiplyn. O necelý 

rok později zde fungovala i největší kyslíkárna v Evropě. Závod se stal častým 

terčem spojeneckých náletů a ještě v dubnu 1945 zde pracovalo kolem 15 000 
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zaměstnanců. Produkce benzinu a motorových paliv pokračovala i po válce. 

Vysokooktanové benziny byly až do konce šedesátých let vyráběny podle původní 

německé receptury. Ekonomičnost výroby benzinu z dehtů se vzhledem k nízké 

ceně sovětské ropy zdála neekonomická a od hydrogenického štěpení i 

karbonizace uhlí se v letech 1971-1972 upustilo [7]. 

Těžbě hnědého uhlí muselo na území severních Čech ustoupit několik 

desítek obcí. Symbolem masivní těžby se pak stala likvidace starého královského 

města Mostu, o které rozhodla československá vláda v roce 1964. Tímto 

závažným rozhodnutím byl určen další osud významného města, jehož historické 

jádro svým zánikem uvolnilo prostor pro vyuhlení ochranného pilíře obsahujícího 

takřka 100 milionů tun kvalitního a těžbou nenarušeného hnědého uhlí o mocnosti 

30 a 40 metrů. Starý Most tak ustoupil velkolomu Ležáky. Architektura 

současného Mostu je charakteristická rozsáhlými panelovými sídlišti [4]. 

2.5 UHELNÝ REVÍR V SOUČASNOSTI 

Útlum těžby v severozápadních Čechách velmi příznivě ovlivnil ekologickou 

situaci v oblasti. Projevil se ale nepříznivě v hospodářské rovině: v období 

maximální těžby (rok 1984) pracovalo 27 dolů o dvě desítky let později (2005) jen 

8. Počet zaměstnanců důlních organizací v přímé těžbě klesl ze 47100 na 13900 

pracovníků. V námi sledovaném regionu tak nezaměstnanost převyšuje celostátní 

průměr. Podle autorů publikace Velká „kronika“ o hnědém uhlí je možno, i přes 

vládou stanovená územně ekologická omezení z roku 1991, při zachování 

snižující se úrovně těžby, těžit v Severočeské hnědouhelné pánvi až do roku 2050 

[10]. 
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3 REKULTIVACE A REVITALIZACE KRAJINY DOTČENÉ 

TĚŽBOU 

Rekultivace je jednou z forem krajinného plánování, kdy dochází k 

navrácení poškozené nebo zcela zničené krajiny do původního stavu. Při tom se 

snaží odstranit či zmírnit nepříznivé dopady na životní prostředí změnou fyzických, 

chemických nebo biologických vlastností. 

Rekultivace znamená aktivní obnovu a tvorbu půdního fondu v oblasti 

devastované průmyslovou činností. Rekultivační pracovníci však musejí své 

umění prokázat při obnově nikoliv ucelené plochy, ale při obnově malých částí 

rozsáhlé hnědouhelné pánve. Rekultivovat se musí každý volný hektar, ale tak, 

aby nakonec jednotlivé části do sebe funkčně i strukturálně zapadaly, aby byly 

respektovány nejen přírodní, ale i sociální a ekonomické podmínky oblasti [8]. 

Základem rekultivace je vytvoření nového povrchu. Již v této fázi je třeba 

vědět, která část bude později na co využita. To má vliv na volbu hornin, kterými 

se budou zavážet jednotlivé povrchové části. V místech, kde bude stát zástavba, 

komerční plochy apod. je možné zavážet horniny, na kterých by nic nerostlo. 

Ovšem v místech, kde bude pole či sad je důležité dbát na kvalitu půdy. 

Zrekultivovaná půda by měla mít tyto vlastnosti: -neutrální pH, -dobrou 

zásobu přístupných forem draslíku a fosforu,  -dobrý obsah humusu (s poměrem 

C:N cca 15:1), - příznivou propustnost pro vodu, - uspokojivé technologické 

vlastnosti (ve vztahu k obdělávání), - neměla by obsahovat nadlimitní množství 

cizorodých látek, zejména těžkých kovů a nízkou fytotoxicitu. Špatně provedená 

technická rekultivace může vyvolat objemové změny vedoucí k nerovnoměrnému 

sesedání terénu [11]. 

Rekultivace území dotčeného těžbou hnědého uhlí představuje dlouhodobý, 

po technické i biologické stránce složitý proces. Rekultivace v severních Čechách 

mají již stoletou tradici a prošly různými fázemi vývoje a přístupu k jejich zajištění. 

 



Zuzana Flemrová: Po stopách hornictví na Mostecku 

2012  11 
 

3.1 VÝVOJ REKULTIVAČNÍ ČINNOSTI 

Způsoby rekultivací a náhled na jejich potřebu se samozřejmě v průběhu 

času měnily. Zřejmě prvním zákonem nařízené napravení pozemků k jejich 

původnímu účelu po skončení těžby vydává r. 1854 císař František Josef I ve 

svém patentu Obecního horního zákona. První návrh zákona na rekultivaci byl 

podán r. 1892 v reakci na protesty vlastníků půdy proti záborům pozemků 

těžařskými společnostmi a jejich ničení krajiny. Bohužel, tento zákon tehdy 

v Říšském sněmu neprošel. 

 Vzhledem k pokračující těžbě hnědého uhlí na Mostecku, byla z podnětu 

Zemské zemědělské rady zřízena roku 1908 v Duchcově tzv. Rekultivační 

expozitura, která již o dva roky později uspořádala první českou konferenci 

zaměřenou na problematiku rekultivací. 

Velkoplošné rekultivace se v Severočeském hnědouhelném revíru provádějí 

od roku 1952, kdy bylo v rámci zemědělského závodu tehdejšího národního 

podniku Severočeské doly Most zřízeno oddělení rekultivací. V dalších letech 

(1958) vznikla i specializovaná rekultivační projekční kancelář na Báňských 

projektech Teplice a dodavatelský podnik na závodu pomocné výroby n. p. SHD - 

Báňské stavby Most 

V poválečné éře, ještě bez platného zákona, se rekultivovalo pouhým 

zalesňováním nenáročnými listnatými (olše, bříza, javor) a jehličnatými (smrk, 

borovice) dřevinami. Ty druhé však časem padly za oběť tzv. kyselým dešťům – 

okyselováním půdy v důsledku výrazného zvyšování imisí z místní průmyslové 

výroby. 

První úplný generel rekultivací koncernu SHD byl zpracován v letech 1958-

59. Obsahoval výhled až do roku 1980. Tento generel byl několikrát upravován [8]. 

V šedesátých letech se konečně propracováváme i k zemědělské 

rekultivaci vytěžených dolů využitím např. skrývkové ornice – tedy vrstvy úrodné 

zeminy, která se před započetím těžby odstraňuje. Pokračuje se dále 

v zalesňování, začínají se využívat i meliorační a cílové dřeviny.  



Zuzana Flemrová: Po stopách hornictví na Mostecku 

2012  12 
 

 V období let 1961 až 1967 zajišťoval rekultivační dodavatelskou část většinou 

národní podnik Rekultivace Teplice, který vznikl odštěpením z Báňských staveb 

Most. Po jeho zrušení byly rekultivace opět realizovány závodem 04 BSM se 

sídlem v Oseku.  

Roku 1976 československé Federální shromáždění schválilo zákon 

nařizující direktivní uplatňování zemědělských rekultivací na úkor všech ostatních. 

Ještě se však nedá hovořit o sociálně vstřícné rekultivaci, která se začíná 

uplatňovat v letech osmdesátých. Jedná se o přeměnu vytěžených ploch v místa 

volnočasových, rekreačních aktivit – na Mostecku je to např. letiště Braňany, 

Hipodrom, Autodrom, či golfové hřiště.  

Roku 1988 byl Národním shromážděním schválen horní zákon platící dodnes. 

 V obnovovacích pracích jsou ale stále opomíjeny velké plochy vytěžené krajiny 

čítající i několik stovek hektarů. Tak je tomu tedy až do let devadesátých a 

desátých.  

S pádem komunismu, větším důrazem na ekologii, a zákonem z r. 1991 

ukládající těžebním společnostem vytvářet rezervu na sanace a rekultivace, se 

v pohledu na rekultivace objevuje další – ekologický přístup spojený s revitalizací 

průmyslové krajiny - obnovení ekologické stability člověkem poškozených území. 

3.2 HLEDISKA VÝBĚRU OPTIMÁLNÍCH ZPŮSOBŮ REKULTIVACE 

Pro volbu rekultivačního cíle a tedy i pro výběr optimálních způsobů 

rekultivace území narušených těžbou surovin jsou rozhodující následující hlediska: 

 

 Ekologické - Rekultivované území by mělo představovat harmonický, 

ekologicky vyvážený celek, schopný plnit funkci zdravotně nezávadného 

(nebo alespoň hygienicky únosného) životního prostředí. Zanedbatelná 

není ani estetická účinnost vjemu krajiny. 

 

 sociálně-ekonomické: Ekonomické hledisko lze při výběru optimálních 

způsobů rekultivace uplatnit ve dvou směrech, a to při: 

- výběru efektivního způsobu rekultivace při procesu jeho realizace; 
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- výběru efektivního způsobu rekultivace při používání rekultivovaných 

území. Zatímco první směr aplikace je do značné míry omezen okamžitou 

situací v možnostech zajištění technologie a techniky rekultivačních prací, 

je druhý směr v procesu volby a rozhodování daleko náročnější a 

závažnější. Představuje nástroj racionální tvorby ekonomicky efektivní 

rekultivované krajiny. 

 

 územně technické: 

Všechna hlediska je však nutno posuzovat komplexně v jejich 

vzájemných souvislostech, nelze preferovat, resp. potlačovat některé 

z nich [9]. 

3.3 TYPY REKULTIVACÍ  

 

 Zemědělská rekultivace - technologický postup zemědělské rekultivace je 

ovlivněn požadovaným výsledkem, kterým může být orná půda, louka, 

pastvina a další jiné druhy zemědělské rekultivace. Rekultivační osevní 

postupy jsou prováděny v období 2–6 let. 

 Lesnická rekultivace - je prioritou v rekultivačním procesu s vazbou k 

mnoha zvláštním ochranným funkcím lesa. Realizace má dvě základní 

fáze, tj. přípravu ploch a zakládání sazenic v rozsahu 1–3 roky a pěstební 

péče v rozsahu 6–8 let. Uplatňovány jsou dřeviny domácího původu ve 

schválené skladbě a dřeviny vhodné vzhledem k inklinaci rekultivovaného 

území. 

 Vodohospodářská rekultivace - představuje tvorbu nového vodního režimu 

rekultivované krajiny formou stavebně-technických opatření. V rámci 

menších vodohospodářských děl jsou budovány např. příkopy, drény, 

odvodňovací žebra, retenční nádrže za účelem regulace odtoku vody a 

zachycení erozního sedimentu. Respektují se vytvořené lokální deprese 

vody jako stabilizující ekologický prvek v krajině. Větší vodní plochy jsou 
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vytvářeny s vazbou na zaplavování zbytkových jam či velkých depresí pro 

účely příměstské rekreace a jiná funkční využití. 

 Ostatní rekultivace - funkční a rekreační zeleň. Při navrhování 

krajinotvorného řešení touto formou není volen klasický způsob rekultivace 

lesní nebo zemědělské, ale forma rozptýlené zeleně (roztroušená zeleň). 

Patří k významným krajinotvorným prvkům. Jejich cílem je vytvoření např. 

parků, sadovnických úprav, příměstské zeleně, začlenění rekreačních a 

sportovních ploch do krajiny, úprava okolí průmyslových objektů, skládek 

atd. [16]. 

 

 

 

Obr. 3 – Postup při rekultivaci [13] 
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3.4 RIZIKA REKULTIVACÍ 

Přestože se do obnovy krajiny po těžbě uhlí investují částky pohybující se 

v desítkách miliard korun, ne všechny rekultivační snahy se řeší tak, aby byly 

přírodě blízké. 

V sanačních plánech často chybí řešení obnovy zpřetrhaných hospodářských a 

přírodních vazeb. Namísto toho se modelují umělá, vybetonovaná vodní koryta, 

nepřirozené terénní útvary, sázejí se jedno druhové lesíky ve stejnoměrných 

rozestupech. Jedním z důvodů, proč tomu tak je jsou i desítky let staré sanační 

plány, které je povinné předkládat ještě před zahájením těžby a striktně se jich 

držet. Stává se pak, že vytěžené území, se kterým si však v průběhu let již příroda 

poradila, se tak v rámci povinné rekultivace zcela zničí a uměle znovu modeluje. 

Velká plocha povrchu čerstvě vytěžené horniny, po kterém prosakuje 

dešťová voda, umožňuje snadné vyplavování solí. Bývá to časté například na 

výsypkách hnědouhelných dolů. V povodí Srpiny na Mostecku kdysi obrovské 

plochy slaných luk a slanisek už koncem 19. století podlehly zornění; četné 

slanomilné druhy těchto míst však přešly na blízké hnědouhelné výsypky, kde se 

jejich útočištěm staly tůňky a vlhčiny bohaté solemi vyplavenými z uhelných lupků. 

Populace četných slanomilných rostlin, jako je parožnatka Chara hispida, ostřice 

žitná či kamyšník shloučený, dlouho s úspěchem přežívaly, než konečně podlehly 

technokraticky provedeným „rekultivacím“ z posledních desetiletí [5]. 

Mostecko je oblastí, kde v minulých 40 letech dominoval průmysl a těžba 

hnědého uhlí povrchovým způsobem. Docházelo zde k devastaci ekosystémů a 

soustavnému narušování všech složek životního prostředí, reliéfu krajiny, 

hydrogeologických poměrů a kvality půd. V posledních letech dochází ke 

strukturálním změnám, zejména v důsledku útlumu těžby. 

S útlumem těžby v průběhu 90.let se ještě výraznějším stává problematika 

tzv. brownfieldů. Brownfield je v minulosti zastavěná lokalita, která je nyní 

z ekonomického hlediska nedostatečně využívaná, ležící ladem, zanedbaná nebo 

kontaminovaná. Brownfieldové lokality přispívají často k sociálnímu úpadku a 

způsobují vážné environmentální problémy. Vytvářejí i nepříznivou image bránící 

hospodářskému rozvoji a cestovnímu ruchu. V Ústeckém kraji bylo identifikováno 
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v letech 2003-2006 přes 780 lokalit typu brownfieldů o celkové ploše 2.436 

hektarů [12]. 

V současnosti je vyvíjeno úsilí o obnovu ekologických funkcí krajiny, 

zejména na rekultivovaných půdách. Rekultivace je vlastně příležitost navrátit 

odtěženým územím jejich ztracenou krajinnou tvář jak tu ryze přírodní, tak i k 

člověku vstřícnou -produkční (spojenou se zemědělstvím a lesnictvím), i tu sídelní 

a zachovat ji tak i pro následující generace. 

Je to proces dlouhodobý, finančně velmi náročný, ale pro další rozvoj regionu 

nezbytný. 

3.5 HISTORICKY VÝZNAMNÉ REKULTIVAČNÍ PROJEKTY NA 

MOSTECKU 

 

 Velebudická výsypka – Je vnější výsypkou dolu Jan Šverma s celkovou 

rozlohou 785ha. Řízenou rekultivací od r. 1965na jejím území vznikl 

Hipodrom s farmou pro chov koní, lesopark, naučný park a zemědělské i 

lesní pozemky. 

 Malé Březno – Výsypka lomu Vršany s celkovým rozsahem 210 ha. 

Rekultivační práce probíhaly od roku 1990 ve 4 etapách převážně jako 

lesnické rekultivace s návozem kůrového substrátu s cílem vylepšení 

půdních poměrů a snížení eroze. 

 Výsypka Střimice – Od roku 1990 rekultivující se výsypka lomu Ležáky 

v pěti etapách zatravněním a výsadbou lesních sazenic. 

 Rudolická výsypka – Dvacetihektarová výsypka zalesněná od r. 1968 ve 

dvou etapách. 

 Hornojiřetínská výsypka -  411 ha postupného zalesňování od r.1969 ve 

dvou etapách. 

 Růžodolská výsypka – Báňsky dokončená výsypka lomu ČSA. 

Rekultivovaná část 630 ha je od r. 1971 zalesňována, dalších 130 ha je 

vyčleněno ke skládkovým účelům. 
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 Čepirožská výsypka  -  je výsypka dolu Šmeral, rekultivována v pěti etapách 

od r. 1973. Na jejím území se nyní rozkládají vinice, lesopark a 

zahrádkářská kolonie, další části jsou částečně zalesněny a zatravněny. 

 Kopistská výsypka - Výsypka vznikala odvozem skrývky z povrchového 

dolu Obránců míru. Od r. 1962 se pracuje na její rekultivaci. Je převážně 

zalesněna. Vyskytuje se zde početná populace čolka velkého [12]. 

 

Obr. 4  – Přehled rekultivací [13] 
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4 MOSTECKÁ ZASTAVENÍ – STOPY HORNICTVÍ 

4.1 TECHNICKÉ PODKRUŠNOHORSKÉ MUZEUM 

V roce 2003 vzniklo na bývalém hlubinném dole Julius III. Podkrušnohorské 

technické muzeum, jehož hlavním cílem je ukázat veřejnosti historii dobývání a 

zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve.[13] 

Hlubinný důl Julius III. v Kopistech byl založen v roce 1882 . Tentýž rok se 

začala hloubit hlavní těžní jáma, ale i jáma vodní. Vodní jáma sloužila 

k odčerpávání důlních vod. První uhlí se vyvezlo na povrch v roce 1886 a těžba 

zde trvala až do roku 1991, poté byla z ekonomických důvodů těžba ukončena, ale 

ještě tři roky zde probíhaly likvidační práce. 

 

 

 

Obr. 5 - Podkrušnohorské technické muzeum [ Z. Flemrová] 

 

První zastávkou v podkrušnohorském technickém muzeu je strojovna, kde 

je těžní parní stroj. Stroj je dvouválcový, poháněný dvěma bubny, byl vyroben 

v roce 1891 a má 578 koňských sil. Stroj byl vystaven na výstavě v Praze, kde byl 

společností Julius zakoupen, nejdříve byl instalován na hlubinném dole Julius VI., 

později byl přesunut na Julius III. Pracovník, který obsluhoval těžní parní stroj byl 
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nazýván strojníkem, u obsluhování stroje musel stát, později měl povoleno 

obyčejné holičské křeslo, na které si mohl strojník sednout.  

 

 

Obr. 6 – Těžní parní stroj [Z. Flemrová] 

Další zastávkou je lampovna. Po té co se horník převlékl z čistého oblečení 

do špinavého, pokračoval do lampovny nebo také lampárny. Každý horník si před 

sfáráním vzal svou lampu, kterou měl očíslovanou. Dále si podle svého čísla vzal 

sebezáchranný dýchací přístroj, bez tohoto přístroje nemohl žádný horník sfárat 

dolů do dolu. Dýchací přístroj začal fungovat sejmutím víčka a horník díky němu 

mohl dýchat až 50 minut. V této místnosti jsou vystaveny i ochranné přilby a 

interferometry, které měřily, zda se v dole nachází nebezpečné plyny např. metan.  

 

Pokračuje se do simulovaně vytvořené štoly. Zde se nachází jedna hlavní 

chodba a čtyři porubní chodby, ve kterých jsou vystaveny exponáty. V první 

chodbě je nátřasný žlab, hřeblový dopravník a pásový dopravník. V druhé chodbě 

jsou vystaveny hornické vozíky a vzadu je udělaná uzavírací hráz, která se stavěla 

za každým ukončením díla. Ve třetí chodbě je přibírkový stroj, kterým se rovnala 

počva. V poslední chodbě je instalován razící kombajn ruské výroby. V hlavní 

chodbě jsou u stropu pověšena koryta, kterým se říká hlavní protivýbuchová 
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uzávěra. V každém korýtku 40 litrů vody nebo jiné hasební látky. Na každý 

čtverečný metr chodby musí být 6 korýtek.  

 

 

 

Obr. 7 – Vchod do simulované štoly [Z. Flemrová] 

 

Poslední zastávkou je budova s expozicemi. V první místnosti jsou 

záchranné pomůcky, jako dýchací přístroje, detekční trubičky a nejzajímavější 

exponát hydraulická vyprošťovací zařízení. Dále je vystaven ochranný oděv pro 

potápěče, proti žáru a sálavému teplu. V další místnosti je model těžkokapaliného 

uhelného prádla, model ukazuje rozdělení uhlí a hlušiny. Je zde také pietní 

místnost, kde jsou zaznamenána důlní neštěstí za uplynulých 100let, kde je i 

soška svaté Barbory. V poslední místnosti jsou prostředky, které horníci používali 

při své práci. Hornické přilby od nejstarších po nejmladší, sbíjecí kladiva, ocelové 

výsuvné stojky.  
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4.2 KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

Roku 1515 postihla město Most katastrofa, jejíž rozsah neměl v jeho 

dějinách dosud obdoby. Časté ohně nebyly ovšem ani ve středověkém Mostě 

neobvyklé, žádný z nich však svými důsledky nezasáhl tak hluboce do tvářnosti 

města jako tento: pro další dějiny Mostu položil jasnou hranici výstavby města, 

neboť jím se v něm otevírá období pozdní gotiky a renesance. Stalo se tak 

v neděli 11. března k večeru, kdy se patrně při neopatrném smažení ryb vznítil 

jeden z domů, odkud se oheň rychle šířil. Katastrofu ještě urychlovala vichřice, 

která toho večera naneštěstí řádila a popoháněla jazyky plamenů z jedné střechy 

na druhou, z jednoho domu do druhého. Byla tak silná, že prý odnesla i dva hořící 

šindele daleko k Žatci. Město se toho večera změnilo v živoucí peklo. Obyvatelé, 

hrůzou zmateni, prchali před ohněm, nesmírným kouřem a ohořelými padajícími 

trámy do svých sklepů a do blízkého minoritského kláštera. Ale ani v jeho 

sklepeních nebyli si jisti životem – čekala tam smrt udušením. Mnozí měšťané, 

jejich ženy a děti však přišli o život dřív, než stačili opustit město: byli ušlapáni 

nebo utonuli ve vodním příkopu, když se pod nimi prolomila lávka [2]. 

Všechno, co zůstalo z celého města po požáru, byly pouze trosky a dva 

domy blízko farního kostela. Veškerý majetek měšťanů, požárem postižený, se 

velmi zmenšil, tak nepřicházelo v úvahu, že by mohlo být město opět vybudováno 

z vlastních prostředků. Mostečtí měšťané se obrátili ke králi se žádostí o pomoc.  

A tak se brzy ukázalo, že z této katastrofy vyšlo město úspěšně, neboť na 

králi za to dosáhlo takových úlev, že z nich nejenom bohatě nahradilo, co bylo 

zničeno, ale využilo nouzové situace k tomu, aby upevnilo své hospodářství [2]. 

Neuběhly ani dva roky a lidé už mohli uvažovat nad novým kostelem na 

místě starého, ohněm úplně zničeného. I přesto, že podpora od Vladislava a 

později Ludvíka byla opravdu velká, bohužel věnovaná pomoc nestačila na 

postavení nového kostela, který měl být velkou pýchou mosteckých měšťanů. 25. 

ledna 1516 získali měšťané od papeže Lva X. schválení k organizaci veřejné 

sbírky ve prospěch kostela. Na sbírce se podíleli nejen lidé z Čech, ale také ze 
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Slezska, Moravy, Braniborska a Míšně. Pro mostecký kostel se vybralo 12 673 

kop a 20 grošů.  

Se stavbou se začalo dva roky po katastrofě, na jaře 1517. Za zvláštních 

ceremonií byl patrně 15. srpna, na svátek Panny Marie, za přítomnosti Jakuba 

Heilmanna a jeho políra položen základní kámen a již 9. dubna 1518 odměňovali 

mistra Jakuba osmi kopami za dodání projektu [14]. Nový kostel rostl a starý 

kostel se krok za krokem ubourával. V zachovaných městských účetních knihách, 

které se dochovaly z let 1517-1519, 1520-1521 a 1530-1532 můžeme vidět, jak 

stavba postupovala. 

 V lednu 1518 se boří klenba starého presbyteria, v červnu 1519 se snáší 

krov, v letech 1518-1520 se opravuje stará věž, na jejíž novou stolici se zavěšuje 

zvon, 1519 se staví obvodové zdi kostela od východu k západu kolem kostela 

starého, jehož obvodové zdi se boří v dubnu 1520. V prosinci 1530 se bourá starý 

zpěvácký chór, aby nepřekážel stavbě posledních západních pilířů nového kostela 

[2]. 

 Heilmann bohužel svou práci nedokončil, Most naposledy navštívil 

v červenci roku 1519 a v roce 1526 umírá v Míšni. Od zahájení stavby měl jako 

políra Jiřího z Maulbronnu. Je pravděpodobné, že celý kostel ohledně slohové 

formy by byl přisán Heilmannovi, ale jsou zde některé skutečnosti, které mohou 

tento názor vyvracet. Předpokládá se, že veškerá stavební a projektová práce 

připadala na Jiřího z Maulbronnu, který však neměl stavbu naprojektovanou do 

všech podrobností a to kvůli své předčasné smrti. A to by mohlo nasvědčovat 

tomu, že veškeré práce na kostele po roce 1526 mohly patřit Jiřímu z Malbronnu. 

Dají se pozorovat na stavbě určité slohové rozdíly, které lze vyložit jen účastí dvou 

architektů.  

Jedná se o velké halové trojlodí s tzv. vtaženými pilíři, které ohraničují 

v interiéru kostela prostor jednotlivých obvodových kaplí a člení emporový ochoz, 

zdobený polychromovanými renesančními reliéfy s biblickými výjevy [15]. 

V roce 1964 byla schválena demolice sídlišť města Mostu, kvůli vytěžení 

uhlí, které se pod ním nacházelo. S tímto přišla i velmi zásadní otázka: „Jak naložit 

s kostelem?“ s nejvýznamnější architektonickou památkou. 18. listopadu 1946 
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československá vláda přijala usnesení, že děkanský kostel bude zachráněn. 

V úvahu přicházelo několik variant jak kostel zachránit, jedna z nich byla kostel 

úplně rozebrat. Další ponechat kostel na své pozici na pilíři uhelné sloje. Byl 

zvolen přesun celého kostela, ačkoliv to byla nejodvážnější nápad, akce byla 

zahájena. Kostel vážil 10 tisíc tun.  

Stěhování kostela začalo roku 30. září roku 1975 a trvalo do 27. října. 

Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu byl brzděn 

hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a 

výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal 

cestu dlouhou 841 metrů průměrnou rychlostí 2,16 cm za minutu. Na novém místě 

byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm až do roku 1988 

restaurátorské práce. Přesun kostela je zapsán do Guinessovy knihy rekordů [15]. 

 

  

         Obr. 8 – Kostel před přesunem a po přesunu [18] 

Od roku 1988 je kostel znovu otevřen a zpřístupněn pro veřejnost. V kostele 

je konáno mnoho svateb, kostel zaručuje krásnou a romantickou atmosféru. Dále 

mše, výstavy, přednášky, ale také koncerty.  
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                          Obr. 9 – Kostel Nanebevzetí panny Marie [19] 

 

4.3 HRAD HNĚVÍN 

Na hoře zvané Zámecká nebo také Hněvín, se tyčí hrad Hněvín. Je cílem 

mnoha místních obyvatel, ale také turistů navštěvujících mostecký region. Avšak 

spousta návštěvníků si neuvědomuje, že je nevítá původní gotický hrad, ale 

replika z přelomu 19. a 20. Století.  

Původní gotický hrad stál na skále, jejíž úpatí omývalo Komořanské jezero. 

Hrad sledoval tvar hřbetu hory a táhl se od východu k západu, kde se nacházel 

hlavní vchod. Přes hluboký příkop, který obklopoval hrad na třech stranách, vedl 

pevný most. Předností hradu bylo, že měl vlastní zdroje vody ze studní, což bylo 

velmi důležité při obléhání hradu. Hradní budova měla být dvouposchoďová, měla 

kapli a královský sál, vinný sklep a stále pro koně. Dominantou byla silná kulatá 

věž, která byla určitě pro fortifikační účely. Součástí hradního areálu bylo nádvoří, 

brána a hradní zeď. Hlavním posláním hradu tedy bylo střežit kraj, jeho 

bezpečnost a chránit obyvatele před napadením v širokém okolí [1]. 
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Nejstarší písemná zmínka o hradu je z roku 1248, kdy se vzbouřil Přemysl 

Otakar II. proti svému otci Václavovi I. a oblehl mostecký hrad, ale nedobyl jej. 

V dalších letech jsou v pramenech jen stručné zmínky o hradu, nejvíce jsou 

zmiňována jména královských purkrabí. Z těchto informací však nelze posoudit 

další stavební vývoj hradu. Pro hrad je poprvé uvedeno jeho německé jméno 

Landeswarte (zemský strážní hrad) v listině z roku 1331. Těžká léta čekala hrad 

v období husitských válek. Husité hrad dlouho obléhali, ale nedobili. Míšeňští 

markrabaté drželi hrad do roku 1455, po té co jim ho zastavil v roce 1423 král 

Zikmund. V roce 1595 byl hrad prodán městu Most. Několikrát dobývali hrad i 

Švédové a v roce 1646 docílili svého úspěchu.  

Město muselo zajistit i odstraňování škod způsobených válečnými 

událostmi na hradě. Náklady na opravu hradu neustále stoupaly a tak město 

zahájilo akci, jejímž cílem bylo dosáhnout povolení ke zboření hradu, který 

přinášel nesčetné svízele. Císař Ferdinand III. jejich žádosti vyhověl a v září 1650 

vydal povolení ke zbourání hradu. V listopadu 1651 s ním bylo započato a 

stavební materiál z demolice hradu byl použit na obnovu města. Zbořením hradu 

v letech 1651-1653 skončila nejdůležitější etapa v jeho dějinách a po celá další 

dvě století k žádné větší činnosti na Zámecké hoře nedošlo [1]. 

V 70. letech 19. století se začala Zámecká hora oživovat, postupným 

zalesňováním, úpravou přístupových cest a obnovením jezdecké stezky. 

V červenci 1896 bylo ustanoveno, že se začne Zámecká hora rekonstruovat do 

podoby, kterou známe dodnes. V prosinci téhož roku spolek prohlásil, že se budou 

odkrývat obvodní zdi hradu, vnitřní hradní nádvoří a sokl kulaté věže. Bylo mnoho 

stavebních návrhů, které poukazovaly na obnovu hradu v návaznosti na 

zachované části zdiva. Dalším úkolem bylo vystavět restauraci ve slohu starého 

hradu. Základní kámen byl položen 14. června 1905 a stavební práce pokračovaly 

rychle. Ke stavbě byl použit jak nový materiál, zdící 



Zuzana Flemrová: Po stopách hornictví na Mostecku 

2012  26 
 

cihly, pískovcové kameny, vápno, písek, ale také materiál ze staré zbořené 

zástavby.  

 

 

Obr. 10 – Výhled z Hradu Hněvín [Z. Flemrová] 

Generální a největší oprava hradu v jeho dosavadní novodobé historii se 

uskutečnila od listopadu roku 2000 do července roku 2001. Důvodem byl špatný 

stav střešní krytiny, vnitřních rozvodů vody a kanalizace, a také narušení statiky 

věže. Obnova hradního areálu byla rozdělena do čtyř stavebních částí – samotný 

objekt hradu včetně věže, vstupní objekt, kaple a nádvoří. Byly vybudovány nové 

přípojky plynu, vody a kanalizace. Střecha byla pokryta pálenými taškami a prejzy, 

aby se vzhled hradu přiblížil původní podobně. Na hradní nádvoří byla položena 

nová dlažba a instalováno osvětlení. Rozsáhlými změnami prošel rovněž interiér 

hradu, který má navodit reminiscenci na dobu našich předků [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zuzana Flemrová: Po stopách hornictví na Mostecku 

2012  27 
 

 

Obr. 11 – Hrad Hněvín [Z. Flemrová] 

 

4.4 VODNÍ NÁDRŽ MATYLDA 

Matylda je uměle vytvořené neprůtočné rekultivační jezero 

v severozápadní části Mostu v městském obvodu II. Souš. Vodní nádrž vznikla při 

rekultivaci zatopením bývalého lomu Vrbenský. Na některých mapách je proto 

uváděna jako Vodní nádrž Vrbenský, jak se nádrž z počátku jmenovala. Nyní se 

jmenuje Matylda, podle původního jména dolu z doby první republiky a jezero 

Vrbenský je označením pro menší plochu zhruba 500 m severně od Matyldy [17]. 

Původně zde byl důl Matylda, který se po druhé světové válce přejmenoval 

na důl Vrbenský. Po skončení těžby začala rekultivace celého území. Stavba 

vodní nádrže byla zahájena v roce 1986, kdy byly upraveny těsnící vrstvy na dně 

budoucí nádrže. V roce 1992 se začala napouštět vodou z Nechranického 

přivaděče. Tento přivaděč slouží ke každoročnímu dopouštění vody [17]. 

 



Zuzana Flemrová: Po stopách hornictví na Mostecku 

2012  28 
 

 Vodní nádrž má rozlohu 38,7 ha a průměrnou hloubku 3,5 až 4 metry. 

Slouží k rekreaci, provozování vodních sportů i rybářům. Břehy nádrže mají 

písečnou a travnatou úpravu. Pláž je kamenivo – písčitá, vstup do vody je možný 

po betonových schodech [17]. 

 

Obr. 12 – Vodní nádrž Matylda [Z. Flemrová] 

Rekreační zóna Matylda je cílem mnoha návštěvníků a to i díky nově 

vytvořenému in-line bruslařskému okruhu, který je dlouhý 4km. Dají se zde půjčit 

vodní skútry, vodní lyže nebo využít nafukovací vodní atrakce.  
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Obr. 13 – Orientační plán areálu Matylda [Z. Flemrová] 
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5 NÁVRH NAUČNÉ STEZKY 

5.1 SPECIFIKACE TRASY 

Navržená trasa je zaměřená na významné objekty a místa spojené s historií 

těžby uhlí na Mostecku. Je určena pro automobilovou dopravu, ale je možnost si ji 

projet i městskou hromadnou dopravou. Okruh má čtyři zastávky (později je 

možné rozšířit ji například o Jezero Most a jiné objekty). 

 Podkrušnohorské technické muzeum,  

 Přesunutý děkanský kostel  

 Hrad Hněvín  

 Matylda  

Naučná trasa je vhodná především pro návštěvníky, které zajímá historie 

města Mostu, jaké změny způsobila těžba uhlí v jeho blízkém okolí. Touto cestou 

projede návštěvník nejzajímavější místa našeho města, kde se na informačních 

tabulích může seznámit s důlní činností a její následnou rekultivací. O každé 

zajímavosti si bude moci přečíst poutavé údaje, dozví se o právě konaných 

kulturních akcích. Jednotlivé tabule budou oživeny nápaditými dobovými i 

současnými fotografiemi, aby bylo možné si porovnat, jak to vypadalo dříve a jak 

to vypadá v současné době. Na každém místě budou malé kleštičky, kterými je 

možno označit kartičku obrázkem typickým pro dané místo (PTM - kahan).  



Zuzana Flemrová: Po stopách hornictví na Mostecku 

2012  31 
 

 

    

Obr. 14 – turistická mapa - červeně vyznačený plánovaný naučný okruh [mapy.cz]  

Součástí této trasy bude poutavě a srozumitelně zpracovaný vícejazyčný 

propagační materiál, který bude obsahovat:  

 vymezení konkrétní oblasti s mapou a fotografiemi,  

 otevírací dobu,  

 poskytované služby,  

 ceník vstupů,  

 délku trasy a podobně.  

Propagační materiál bude mít přitažlivou obálku, tvrdé desky s chlopněmi A5, do 

kterých se budou vkládat jednotlivé listy daných zastávek.  

Výchozím bodem je nádraží v Mostě. Na dané místo se lze dostat autem, 

vlakem, tramvají i autobusem. K první zastávce Podkrušnohorskému technickému 

muzeu je to zhruba 8 km autem po silnici č. 27 a městskou hromadnou dopravou 
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se lze dostat tramvají č. 3 na zastávku „U Kopist“. Přímo k muzeu ukazují směr 

vozíky s hnědým uhlím.  

 

Obr. 15 – Vozík ukazující směr [Z. Flemrová] 

V Podkrušnohorském technickém muzeu obdrží návštěvník veškeré 

brožury a prospekty, které ho budou provázet okruhem. V muzeu se návštěvník 

dozví vše spojené s historií dobývání a zpracování uhlí v hnědouhelné pánvi. 

Na tomto místě by byla potřeba výstavby čtyř stolů, každý stůl se čtyřmi lavicemi a 

dvěma odpadkovými koši, jelikož na místě není žádné vhodné vybavení pro 

odpočinek nebo stravování. Důležitým prvkem je úprava parkoviště, zarovnání 

terénu a zvětšení prostoru pro parkování. Nejbližším stravovacím zařízením je 

restaurace Švejk přibližně šest kilometrů, u mosteckého muzea. V případě 

nějakého úrazu nebo nevolnosti je možností Mostecká nemocnice nebo Poliklinika 

v Litvínově.  

Dalším bodem okruhu je Kostel nanebevzetí panny Marie. Automobilovým 

prostředkem se vydáme po silnici E442/13 a to 6,6 km. V případě pěší turistiky 

tramvají č. 1 nebo č. 4 na zastávku „zimní stadion“. Kostel je velice zajímavý a 

krásný. Významný na této trase je hlavně svým přesunem, kvůli prolomení těžby 

ve starém Mostě. Byl přesunut až o 841m a byl tím zapsán do Guinessovy knihy 

rekordů. Je možnost zakoupení suvenýrů a brožurek v místní pokladně. V okolí 

kostela je velice krásná příroda, vhodné místo na procházku. Je zde také dětské 
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hřiště s mnoha skluzavkami, houpačkami a pískovištěm. Zde by se zvětšilo 

parkoviště o pár metrů, sociální zařízení je možné v kostele. V případě potřeby 

jakéhokoliv léku je lékárna jen pár metrů v supermarketu Kaufland. Zde lze 

zakoupit i potraviny či potřebnou kosmetiku. V situaci plného hotelu nebo 

prodloužení si pobytu ve městě Most je vhodným ubytováním hotel Vladimír, který 

se nachází skoro v centru města, v blízkosti nově vybudované sportovní haly. Při 

chuti koupit si nezdravé jídlo je nedaleko, směrem k centru McDonald a Gyros 

Next.  

Předposlední zastávkou na Zámecké hoře je Hrad Hněvín. Automobilem 

cesta trvá necelé tři kilometry do Ulice Aloise Jiráska, pěší turisté se svezou 

tramvají č. 1 a č. 4 a vystoupí na zastávce „ Pod Hněvínem“, odkud se vydají 

pěšky do kopce. Automobil lze zaparkovat na parkovišti kousek pod Hněvínem,  

 

Obr. 16 – Letecký snímek – červeně vyznačený plánovaný naučný okruh 
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parkoviště je neplacené, nebo silnici vyjet až přímo samotnému hradu. Tady je 

možnost občerstvení přímo v  restauraci, kde velice dobře vaří, ale peněženky se 

provětrají. Sociální zařízení zde zajištěno. Hrad Hněvín nabízí ubytování v 

pokojích a apartmánech se standartní výbavou. V případě nočního života je 

v blízkosti pár diskoték, barů a nočních podniků. Při poranění nebo úrazu je našim 

cílem Mostecká nemocnice, kde funguje také pohotovost, jak pro dospělé tak pro 

děti.  

Posledním zastavením je vodní nádrž Matylda, která je od Hněvína 

vzdálená necelé tři kilometry. Automobilovým prostředkem projedeme rodinnými 

objekty Souší. Pěší turisté sejdou ze Zámecké hory a projdou Souš pěšky, 

z daného místa žádná městská hromadná doprava nejede. Je zde neplacené 

parkoviště, z kterého se musí k vodní nádrži ještě kus pěšky.  

I přesto, že Matylda není u centra města, je zde stánek s občerstvením, sociální 

zařízení a po celém okruhu jsou k dispozici lavičky, u každé lavičky je k dispozici i 

odpadkový koš. Možnost odpočinku a relaxace na dece na travnatém povrchu. Je 

zde možnost využití vodních sportů, půjčení skútrů, vodních lyží nebo si jen 

zarybařit. Nově vybudovaná in-line bruslařská dráha umožňuje čtyř kilometrovou 

projížďku, nejen na bruslích, ale i na kole, či koloběžce. V letních měsících je zde 

k dispozici plavčík a vyškolený záchranář pro první pomoc. Nedaleko se nachází 

Autokemp, kde je možnost ubytování, stravování a večerního příjemného 

posezení. Pro milovníky automobilových, motocyklových ale i truckových závodů 

je několik set metrů Autodrom, kde se konají závody každou chvíli.  
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                         Obr.17  – Autodrom Most [20] 

5.2 KALKULACE 

Do nákladů naučné stezky jsou zahrnuty 3 kusy jednostranných 

informačních tabulí umístěných v různých částech města, které seznamují 

návštěvníky s celou naučnou stezkou. 4 kusy oboustranných informačních tabulí 

umístěných na jednotlivých zastávkách, které seznamují návštěvníky s konkrétním 

místem naučné stezky. Z druhé strany budou vyjmenována ostatní místa naučné 

stezky. Propagační materiál k naučné stezce ve formátu A5. U 

Podkrušnohorského technického muzea budou potřeba 4 dřevěné stoly u každého 

stolu 4 lavičky. Pro čistotu 4 odpadkové koše. U technického muzea bude nutné 

vyrovnat povrch a zvětšit parkoviště. Parkoviště bude potřeba zvětšit i u kostela.  
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Tab. 1 – Kalkulace nákladů na vybudování naučné stezky 

 

NÁZEV ROZMĚRY POČET 
CENA ZA 

KUS 

CENA 

CEKLEM 

Informační 

tabule 

3 000 x 1 500 

mm 
3 ks 32 200 Kč 96 600 Kč 

Informační 

totem 

1 200 x 4 200 

mm 
4 ks 89 180 Kč 356 720 Kč 

Propagační 

materiál 
A5 20 000 ks 15 Kč 300 000 Kč 

Dřevěné stoly 
2000 x 800 x 

850 mm 
4 ks 6 000 Kč 24 000 Kč 

Dřevěné 

lavice 

2000 x 500 x 

950 mm 
16 ks 2 000 Kč  32 000 Kč 

Odpadkové 

koše 
700 x 300 mm 4 ks 1 000 Kč 4 000 Kč 

Vyrovnání 

terénu 
 1 ks 20 000 Kč 20 000 Kč 

Zvětšení 

parkoviště 
 2 ks 40 000 Kč  80 000 Kč 

CELKEM 

S DPH 
   913 320 Kč 
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6 ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit naučný okruh se zastávkami 

spojenými s těžbou hnědého uhlí. Cílem okruhu je návštěvníky seznámit s daným 

místem, jeho historií a případnými změnami v průběhu let.  

Prvním krokem k vytvoření okruhu byl důkladný průzkum lokalit. Všechna 

místa byla třeba řádně projít, obhlédnout a následně zmapovat. Dále pak zhodnotit 

vhodnost umístění informačních tabulí a dostupnost pro pěší turisty. Velmi 

důležitým faktorem se stala fotodokumentace všech zastávek okruhu. 

Tento okruh je nutno vybavit informačními tabulemi a technickým 

zařízením, např. stoly s lavicemi a odpadkovými koši. Podle mých propočtů by 

byla zapotřebí investice přibližně 913 320,- Kč. Odhad ceny je předběžný, 

nepočítá například se speciálními nabídkami firem, které by se realizace účastnily. 

Jedná se o vysokou částku, a tak je téměř vyloučeno, že by ji mohl uhradit v plné 

výši obecní úřad. Firmy podílející se na realizaci by mohly mít svou reklamu 

umístěnou na informačních tabulích, letácích a propagačních materiálech a 

nabídnout jako protiváhu výhodnější financování zakázky. 

Velice důležitá je samozřejmě i propagace samotného projektu, aby o 

naučném okruhu byla informována veřejnost. Nejvhodnějším  způsobem 

zviditelněním by bylo zveřejnění informací o nově vzniklém okruhu na turistických 

webových stránkách, v rádiu, tisku a ostatních médiích. Informační letáky mohou 

být umístěny v informačním centru města a na školách.  

Bakalářská práce poukazuje na to, jak i přes dlouhodobé vystavení krajiny 

povrchové těžbě hnědého uhlí je možné ji následně rekultivacemi znovu 

zformovat, udržovat a zachovat ji tak nejen pro nás, ale i pro budoucí generace. 
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