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ANOTACE 

Cílem této diplomové práce je zjistit, jaké důsledky by mělo neuskutečnění 

mnohamiliónové investice na rozvoj a ostatní realizační akce kolem Jezera Most. 

Práce popisuje celkovou dispozici území, tj. základní funkční rozdělení území 

včetně jeho stručné charakteristiky, uvaţovaných staveb a krajinných prvků. 

V řešeném území je moţnost realizovat projekty, jako například silnice Most – 

Mariánské Radčice nebo vybudování repliky starého Mostu – MINIMOST. Ani 

jeden z projektů však nebyl dosud realizován. Financování by se měl ujmout stát, 

prostředky by mohla uvolnit i Evropská unie vzhledem k tomu, ţe projekt má 

nadregionální, dokonce i nadnárodní charakter. Výstupem diplomové práce je 

proto návrh variant dalšího postupu. 

Klíčová slova: rekultivace, revitalizace, Jezero Most, MiniMost, financování, 

odstraňování škod po těţbě 

SUMMARY 

The objective of this diploma thesis is to investigate consequences when the 

multimilion investment and other realisation actions to the Lake Most will not be 

realised. Thesis describes whole available area, such as the basic area, functional 

distribution including its brief chararacteristics, considered buildings and landscape 

features. In this area is the opportunity to realize projects such as roads from Most 

to Mariánské Radčice or build replica of the original old town Most called 

„MINIMOST“. Neither one of those project has not been realized yet. Funding 

should be handled by state funds and other resources can released by the 

European Union because this project has supra-regional and even international 

character. Because of this is the output of this diploma thesis proposal for further 

actions.  

Key words: recultivation, revitalization, Lake Most, MiniMost, financing of removal 

of damages after mining  
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1 ÚVOD 

Mostecko patří k nejvíce zdevastovaným lokalitám v České republice. Je zatíţené 

nejen povrchovou těţbou hnědého uhlí, ale i chemickým průmyslem. To se také 

v minulých desetiletích nenávratně projevilo na zdejší přírodě. Oţivení přinesly aţ 

rekultivace. Jejich realizaci předcházelo spojení rekultivačních praktiků 

s vědeckými základnami výzkumných pracovišť. Společně pak vytvořili systém pro 

přípravu a realizaci rekultivací. Základem koordinovaného postupu rekultivačních 

prací v Severočeském hnědouhelném revíru bylo vytvoření generelu rekultivací. 

Ten zahájil zahlazování důsledků hlubinné i povrchové těţby hnědého uhlí. 

Jednotlivé rekultivační stavby se promítly i do proměny krajiny. Generel rekultivací 

se tak stal oficiální normou, kterou schvaluje i Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. 

[2] 

Mezi významné rekultivace v okolí města Mostu patří bezesporu i hydrická 

rekultivace bývalého lomu Leţáky. Na jeho místě vzniká Jezero Most. Po úplném 

napuštění bude mít plochu o velikosti 311 hektarů, objem vody 70,5 mil. m3, obvod 

9 815 m, výšku hladiny 199 m.n.m. a hloubku 75 metrů. [3] 

Zanedbatelné proto není ani jeho nejbliţší okolí, jehoţ vyuţitím se zabývají 

pracovníci mosteckého magistrátu. Ti nechali vypracovat technické a územní 

řešení rozvoje lokality Jezero Most a Ekonomicko-marketingovou analýzu. 

Diplomová práce je zaměřena na celkovou dispozici území, tj. základní funkční 

rozdělení území včetně jeho stručné charakteristiky, rozmístění staveb  

a krajinných prvků. V řešeném území je moţnost realizovat projekty, jako 

například přístaviště lodí, vybudování repliky starého Mostu – MINIMOST, 

vybudování arboreta. Dále tu bude realizována výstavba nové komunikace Most – 

Mariánské Radčice a rozšíření Mosteckého cykloturistického okruhu. Na jiţních 

svazích jezera jsou podmínky pro individuální výstavbu rodinných domků či 

realizaci pláţí, na bývalé Rudolické výsypce je navrţený obytný satelit „Pod 

Špičákem“. [4] 
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Cílem diplomové práce je zjistit, jaké důsledky by mělo neuskutečnění těchto 

investic na rozvoj a ostatní realizační akce kolem Jezera Most. 
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2 POPIS INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ – JEZERO MOST 

Okolí Jezera Most, na kterém se mají investiční akce realizovat, se rozkládá na 

ploše cca 2 800 ha. V řešeném území lze vymezit budoucí rekreační prostor, který 

leţí mezi dopravním koridorem, budoucí silnicí III. třídy Most – Mariánské Radčice, 

silnicí Most – Braňany a účelovou komunikací jiţně od plaviště na severovýchodě 

od jezera. Tento uţší rekreační prostor zabírá plochu cca 1 250 ha. 

Jezero leţí na území města Mostu u kříţení dopravních tras – silnic I/13 a I/27. 

Nedalekým koridorem prochází i ţelezniční trať. Na území nechybí ani nadmístní 

cyklostezky a od Bíliny povede pěší turistická trasa.  [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Pohled na jezero Most k 31.8.2010 směrem jih – sever [4] 

Budoucí rekreační prostor Jezero Most má i přírodní potenciál – nachází se mezi 

Českým středohořím a Krušnými horami. Hranice chráněné krajinné oblasti České 

středohoří leţí vzdušnou čarou pouhých 7 km od budoucího jezera. Ve stejné 

vzdálenosti jsou situovány Krušné hory. Jezero Most má i strategickou polohu. Do 

Saska je to 25 km, Praha je vzdálená 90 km.  

Jezero bude slouţit především pro krátkodobou rekreaci, doplňkově i pro rekreaci  

pobytovou. 
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2.1 Území Jezera Most a jeho struktura  

Záměr vytvoření Jezera Most na místě starého Mostu, který zlikvidovala 

povrchová těţba uhlí, včetně rozvoje přilehlého území, se začal reálněji rýsovat po 

roce 2000.  

Statutární město Most vypracovalo několik studií tohoto území. V roce 2003 

vyhotovil Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a. s., Most „Koncepci revitalizace území 

dotčených těţbou státních podniků na území měst Mostu a Litvínova, III. Etapa“, 

„Studie prostorové a funkční aktivizace vybraných lokalit Jezera Most“ a „Ideovou 

studii funkční a prostorové aktivizace vybraných lokalit vznikajícího Jezera Most“. 

[1] 

Na přelomu let 2004 a 2005 byly jednotlivé zpracované projekty postupně 

předloţené ke schválení mezirezortní komisi. Jednalo se o projekty: „Zatápění 

zbytkové jámy lomu Leţáky, Přivaděč z PVN“, „Rekultivace lomu Leţáky – 

břehová linie jezera Most I. etapa, protiabrazní opatření, obvodová komunikace  

a odvodnění“, „Rekultivace lomu Leţáky – břehová linie jezera Most, II. etapa, 

protiabrazní opatření“, „Rekultivace lomu Most – Konobrţský lalok“, „Rekultivace 

lomu Most – Severní svahy“, „Rekultivace lomu Most – Severozápadní svahy“  

a další.  

Vodní dílo Jezero Most  

Jezero „Most“ vzniklo zatopením zbytkové jámy lomu Most – Leţáky. Jde  

o rozsáhlou plánovanou hydrickou rekultivaci, jejímţ výsledkem je vodní dílo. 

Rekultivaci provádí Palivový kombinát Ústí, s. p., v rámci revitalizace území.  

Rekultivace celého území je od samého začátku naplánována tak, aby mohlo být 

celé dotčené území v budoucnu vyuţíváno pro příměstskou rekreaci. Kvůli tomu 

musel být zajištěn kvalitní zdroj vody k napouštění, který odpovídá hygienickým 

poţadavkům (§ 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách – povrchové vody 

pouţívané ke koupání). Z tohoto zdroje je vybudovaný i trvalý a dostatečný přítok 

vody. Tím se mělo předejít nevratným stabilitním problémům na svazích pod i nad 
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budoucí hladinou jezera, které mohlo způsobit nepravidelné a dlouhodobé 

napouštění. Zároveň bylo nezbytné ošetřit celou řadu dalších faktorů, které by 

mohly v budoucnu ovlivňovat nejen kvalitu a mnoţství vody v Jezeře Most, ale  

i stabilitu svahů výsypek v okolí zaplavované zbytkové jámy. Proto se muselo začít 

se sanačními a přípravnými pracemi před samotným zahájením zatápění zbytkové 

jámy. [3] 

Základem sanačních prací bylo těsnění části dna jezera. Na tuto část rekultivace 

bylo státem vynaloţeno cca 430 mil. Kč z programu určeného na odstraňování 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji.  

V roce 2008 byly dokončené úpravy a opevnění břehové linie včetně obvodové 

komunikace o šíři 4 m v celkové délce 9 815 metrů, na kterou se dále napojuje síť 

obsluţných a příjezdových komunikací. Úkony byly nezbytné kvůli stabilizačnímu  

a protiabraznímu opatření, které zabrání nenapravitelnému poškození břehové 

části. Důsledně volené byly i formy opevnění, od kamenného záhozu přes 

vlnolamy a rozráţeče z lomového kamene, opevnění geotextilií s překryvem 

jemného kameniva aţ po hydroosev, krytý speciální textilií v nejsvrchnější části 

břehové linie.  

Jezero Most se uţ od 24.10.2008 napouští vodou z řeky Ohře (původně se 

počítalo s vyuţitím vody z řeky Bíliny). Voda z Ohře je do této oblasti přiváděna 

průmyslovým vodovodem z čerpací stanice Straná, která leţí pod vodním dílem 

Nechranice. Na přívod je v katastrálním území Třebušice napojený potrubní 

přivaděč DN 800 v délce 4 929 m, kterým je voda z Ohře v mnoţství aţ 1,2 m3/s 

dopravována do jezera Most. Dalším moţným a povoleným zdrojem kvalitní vody 

pro napouštění a doplňování hladiny v jezeře Most jsou důlní vody z nedalekého 

povrchového lomu Bílina a hlubinného dolu s ukončenou těţbou Kohinoor. Ročně 

je moţné čerpat aţ 3,5 mil. m3. Tyto kvalitní důlní vody budou přivedeny potrubním 

přivaděčem o délce 3 097 m.  
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Napouštění jezera by mělo být ukončeno v roce 2013. Následně se bude vodní 

dílo ještě dva roky monitorovat kvůli udrţení kvality vody a stability výšky vodní 

hladiny. V severozápadní části totiţ existuje moţné ohroţení průsaky. Teprve poté 

bude vodní dílo převedeno do majetku města. [8] 

Tabulka 1 - Parametry jezera Most   [8] 

Parametry Jezera Most 

nadmořská výška hladiny - 199 m.n.m. 

rozloha – 311 ha 

obvod – 9 815 m 

objem - 68,9 mil. m3 

maximální hloubka – 75 m 

Záměry rozvoje okolí Jezera Most 

V roce 2004 vznikl významný dokument, který se zaměřil na následný rozvoj 

území Jezera Most, a to „Program rozvoje Statutárního města Most na roky 2004 

– 2010“. Před schválením je jiţ „Program rozvoje Statutárního města Most na roky 

2012 – 2020“. [4] 

Následovalo zadání první studie proveditelnosti různých projektů, například 

MiniMost (2004), napojení této oblasti na komunikace a inţenýrské sítě (2005)  

a další. Poté začala projektová příprava a postupná realizace investičních akcí.  

Investorem celé akce měl být stát, zhotovitelem pak Palivový kombinát Ústí, s. p., 

který měl dodat hotové dílo. Projektovou dokumentaci zpracovalo Ministerstvo 

financí ČR, Statutární město Most připravilo projektovou dokumentaci na silnici 

Most – Mariánské Radčice. Dotace z 15 ekomiliard jsou určené výhradně na 

stavební úpravy území, dotčeného důlní těţbou.  

Veškerou výstavbu naplánovaných nadzemních objektů hradí město Most ze 

svých či jiných zdrojů. Provozovatelem ukončených projektů by mělo být buď 
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přímo Statutární město Most, jím zřízené organizace nebo další právnické 

eventuálně fyzické osoby.  

Aby mohly být splněny cíle studie, bylo rozděleno základní území Jezera Most na 

tři části:  

Tabulka 2 - Struktura území jezera Most (dle stavu napouštění k 31.7.2010)  [4] 

Typ území jezera Most Délka (km) Plocha (ha) Plocha (%) 

1. Vodní plochy   307,357 23,81 

2. Orná půda   48,003 3,72 

3. Sukcesní plochy   19,809 1,53 

4. Zalesněné plochy   263,585 20,42 

5. Ostatní plochy   350,12 27,13 

6. Neklasifikované plochy   183,077 14,19 

I. Celkem 1 - 6   1 171,95 90,8 

7. MiniMost   2,744 0,21 

8. Arboretum    8,479 0,66 

9. Pláţe   9,397 0,73 

10. Silnice 12,164 x x 

11. Cyklostezky 33,536 x x 

12. Stezky 39,100 x x 

II. Celkem 7 - 9   20,62 1,6 

13. Zastavitelné území   84,568 6,55 

14. Zóna technických památek   13,471 1,04 

III. Celkem 13 - 14   98,039 7,6 

Celkem 1 - 14  x 1 290,61 100 

První část se rozkládá na nezastavěných plochách, tvoří ji téměř 91 % zájmového 

území.  

Druhá část zahrnuje plochy zabírající 1,6 % a tvoří tak nejmenší podíl zájmového 

území. Součástí jsou i komunikace. Plochy leţí na území, na kterých jsou  

v současné době realizovány investiční projekty v různém stádiu rozpracovanosti.  

Třetí část je rozloţená na zbylých 7,6 % území. Právě na tomto území se počítá 

s rozvojem dalších projektů nebo přímo s výstavbou.  

2.3 Majetkoprávní uspořádání pozemků  

V současné době jsou uţ na některých místech rekultivace dokončené. Nyní můţe 

následovat postupné majetkoprávní vypořádání jednotlivých území. To by mělo 
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probíhat tak, ţe Palivový kombinát Ústí, s. p., předá pozemky státu přímo 

Statutárnímu městu Most, případně dalším institucím zabývajícím se správou 

specificky vyuţívaných území.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Vlastnictví pozemků v okolí jezera  [4] 

O převodu těchto pozemků rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

Pokud by se jednalo o bezúplatný převod pozemků, nesmí chybět souhlas vlády 

České republiky. Zbylé území je moţné s některými vlastníky směnit či je od nich 

vykoupit, a to v takových případech, kdy se uvaţuje o investicích na tomto území. 

Moţné je i pozemky sjednotit pod jednoho vlastníka nebo uzavřít dlouhodobé 

nájemní smlouvy. Nájemní smlouvy přichází v úvahu pouze v případě, ţe se bude 

jednat o plochy bez další zástavby.  

Pro budoucí převod pozemků byly navrţené dvě varianty postupu: 
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I. varianta – Palivový kombinát Ústí, s. p., zajistí bezúplatný převod pozemků 

státu na město Most. Jde o navrácení pozemků města, které dočasně 

obhospodařovala důlní společnost. Jde totiţ o historický majetek města Mostu. 

Následně pak můţe město Most část pozemků, o něţ nebude mít zájem, prodat 

jiným vlastníkům. Statutární město Most by mohlo poţadovat při převodu pozemků 

mimo zaplacení i konkrétní budoucí investice a její následné provozování 

(například hotel s restaurací) nebo naopak nezastavění tohoto území. Tak můţe 

město ovlivňovat podobu zájmového území a nemusí uţ vynaloţit investiční 

prostředky na zamýšlené projekty a následně i finanční prostředky na jejich 

provoz.  

II. varianta – Palivový kombinát Ústí, s. p., převede bezúplatně jen část pozemků 

státu na město Most, a to jen takových, o které bude mít město zájem (například 

území jezera a jiţní části s parkem, pláţemi). Zbylé pozemky státu převede státní 

podnik na jiné osoby, a to v případě, ţe ţádná ze státních institucí uţ neprojeví  

o tyto pozemky zájem (v tomto případě jde o majetek pro stát nepotřebný). Příjem 

z tohoto převodu pozemků je příjmem státního rozpočtu a ne rozpočtu města.  

Pro město Most se jeví jako výhodnější varianta I., protoţe můţe ovlivňovat 

budoucí podobu zájmového území, i kdyţ bude muset zajistit základní údrţbu 

tohoto území. Tato varianta ale přináší omezující podmínku v darovací smlouvě, 

město totiţ nebude moci prodat pozemky dříve neţ po uplynutí pěti let od převodu.  

Pokud bude muset Statutární město Most pozemky odkoupit, měly by ceny 

pozemků vycházet ze znaleckých posudků. Podle cenové mapy města Mostu 

(Geografický informační systém - gis.mesto-most.cz/cenovemapy/index.html) se 

ceny pozemků pohybují v intervalu od 50 Kč do 1700 Kč. Podle webových stránek 

realitních společností jsou ceny stavebních pozemků na území města Mostu okolo 

1000 Kč/m2, v okolí Jezera Most bude cena stanovená zhruba od 60 Kč/m2 do 300 

Kč/m2.  

Podle odhadu nákladů na získání pozemků Statutárním městem Most bude stát  

i několik stovek milionů Kč (61 ha = 610.000 m2). První zkušenost má město  
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s výkupem pozemků pod budoucí komunikací Most – Mariánské Radčice, za které 

jiţ zaplatilo cca 40 mil. Kč. Protoţe je většina pozemků ostatních právnických osob 

v okrajových částech zájmového území, není nutné odkupovat všechny tyto 

pozemky, pokud se s nimi do budoucna nepočítá pro umístění projektu města. Je 

nutné zdůraznit, ţe s rozšiřující rekultivací bude atraktivita území v blízkosti jezera 

stoupat a ceny pozemků porostou. Proto se můţe jejich další výkup „prodraţit“.  

2.4 Budoucí aktivity v okolí Jezera Most  

Na území Jezera Most se počítá s efektivním ekonomickým fungováním různých 

aktivit. Bude sem zajištěna dobrá dopravní dostupnost, výhodou je i blízkost 

dalších atraktivit (například letiště), vzniká tu nová krajina s rozsáhlou vodní 

plochou. Proto je toto území předurčené k rekreačním účelům.  

V jiţní a jihovýchodní části bude jezero slouţit především pro krátkodobou 

rekreaci obyvatel z okolí, doplňkově i pro rekreaci pobytovou. Řada projektů se uţ 

realizovala. Počítá se s vodními sporty, které určitě přilákají zájemce z blízkého  

i vzdálenějšího okolí. V plánu je vybudování pláţí, zázemí a ploch pro sportovní 

vyţití. V jihovýchodní části se uvaţuje s vybudováním přístaviště lodí s moţnou 

lodní dopravou. Po obvodu jezera by mělo vyrůst dalších šest kotvišť.  

V severovýchodní a západní části by měly vzniknout menší pláţe u přístavu.  

V okolí jezera se ovšem počítá také s bydlením, občanskou vybaveností nebo se 

sportem. Na ploše navazující na nový hřbitov by měly vyrůst rodinné domky.  

Okolo celého jezera má být postavena obsluţná komunikace, která bude zároveň 

slouţit jako cyklostezka a in-line dráha. Obě se tak stanou součástí mosteckých 

cyklotras. Za úvahu stojí i vybudování hipostezky, především v prostoru Smiřické  

a Růţodolské výsypky. Vyrůst by tu mohla i rozhledna, místa pro odpočinek 

včetně altánů, laviček a informačních cedulí.  

Spojení Jezera Most a „nového Mostu“ řeší koridor a ze Souše lávka pro pěší, 

která propojí Jezero Most s vodní nádrţí Matylda. Přímému spojení brání dopravní 

(ţelezniční a silniční) koridor. Jedna ze studií navrhuje postavit lanovku z vrchu 
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Hněvína k jezeru. Zároveň je navrţena turistická cesta a cyklostezka k Litvínovu  

a k Mariánským Radčicím. U západní plochy v Kopistech, kde se uvaţuje o 

umístění technických památek, se navrhuje varianta vyuţití pro nerušící výrobu 

(nanotechnologie, apod.).  

Kvůli geologickým podmínkám budou ostatní plochy zatím nezastavěné. Jde  

o severní a západní svahy s ohledem na ekologická rizika (v území uţ byla 

postavená tzv. těsnící stěna pro předcházení hygienickému ohroţení rekreačního 

prostoru od sousedních výrobních a skládkových ploch). Ty jsou většinou 

navrţené k lesnické rekultivaci s půdoochrannou a meliorační funkcí.  

V severovýchodní části se počítá s experimentem, rekultivace se tu provede tzv. 

řízenou sukcesí, to znamená podporou a urychlením přirozených samovolně 

probíhajících fytogenních a zoogenních sukcesních pochodů. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Mapka návrhu využití území Jezera Most   [4] 
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3 CÍL – OŢIVENÍ LOKALITY 

3.1 Přehled připravovaných projektů  

Hlavním a nejdůleţitějším projektem, který je plánovaný v oblasti Jezera Most, je 

obnovení komunikačního propojení města Most s okolními obcemi leţícími 

severně od města, to znamená s Mariánskými Radčicemi nebo Braňany. Toto 

komunikační spojení bylo v minulosti zlikvidováno bez náhrady vzhledem 

k probíhající těţbě hnědého uhlí. Mezi uvaţovanými akcemi je i dalších jedenáct 

projektů, které bezprostředně souvisí s okolím Jezera Most.  

3.2 Obnovení silnice Most – Mariánské Radčice 

Projekt počítá s vybudováním nové komunikace včetně cyklostezky a dvou 

přemostění navrţená částečně na výsypce, částečně na poddolovaném území  

a z části na území se sloţitými základovými poměry. Obnovení komunikačního 

propojení má vyřešit nejen propojení města s okolními obcemi, ale zejména má 

slouţit jako hlavní přístupová komunikace do prostoru napouštěného budoucího 

Jezera Most (bývalého lomu Most).   

Projekt „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ lze označit za 

nejdůleţitější akci, na který bezprostředně navazují další uvaţované projekty 

v rámci procesu revitalizace krajiny v okolí Jezera Most. Projekt podpoří celý 

uvaţovaný proces revitalizace a přivede ţivot do cílové lokality. Na úspěšném 

dokončení tohoto projektu závisí další rozvoj této, pro město Most a celý Ústecký 

kraj, prioritní lokality.  

Na úspěšnou realizaci jsou bezprostředně navázány další projekty řešící rozvoj 

lokality Jezera Most, jako například: 

Středisko Starý Most – MiniMost – páteřní komunikace do lokality Jezera Most 

Středisko Starý Most - Arboretum 

Jezero Most – pláţe 
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Jezero Most – napojení na komunikace a inţenýrské sítě 

Jezero Most – přístaviště lodí 

Bílina – revitalizace toku 

Cyklostezka Lesopark Chomutov – Hipodrom Most – Lázně Bílina-Kyselka  

Cyklostezka Most – vodní nádrţ Matylda (včetně lávky k Jezeru Most) 

Mostecký cykloturistický okruh 

Rekonstrukce letiště Most  

O realizaci projektu, který měl být dokončen do poloviny roku 2015, rozhodne 

Ministerstvo financí ČR. 

Po dokončení stavby bude předmětná komunikace včetně mostů převzata do 

správy Ústeckého kraje. 

Stav projektu Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice  

Stavba je rozdělena na dvě části. První část obsahuje vybudování komunikace od 

Mariánských Radčic k budoucí účelové komunikaci lihovaru budovaného spol. 

N&S&N Consultants s.r.o., Most. Druhá část stavby řeší pokračování silnice aţ do 

Mostu a cyklostezku Most – Mariánské Radčice.  

Předpokládané náklady na realizaci stavby: 620 mil. Kč vč. DPH 

Z toho poskytovatel dotace (Ministerstvo financí ČR) – 620 mil. Kč vč. DPH 

Z toho ţadatel (město Most) – bez spoluúčasti 

Projektovou dokumentaci zajistil za 7 mil. Kč ţadatel. Stavba jiţ byla schválena 

k přidělení dotace na realizaci stavby z programu „Řešení ekologických škod 

vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém  

a Karlovarském kraji“. Byla vydána stavební povolení a kompletní dokumentace 

včetně všech příloh byla předána v květnu 2010 na Ministerstvo průmyslu  

a obchodu ČR a Ministerstvo financí ČR. Veřejná zakázka na realizaci dosud 

nebyla vyhlášena. 
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3.3 Další projekty financované z programu „Řešení ekologických 
škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních 
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“ 

Tato diplomová práce vychází z původně navrţených 11 projektů, které měly být 

realizovány v letech 2004 – 2012. Investorem měl být stát prostřednictvím 

programu „Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těţebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“, tedy takzvaných 15 

ekomiliard.  

Projekt č. 1 – Obnovení silnice III/265 Most – Mariánské Radčice 

Obnovení silnice Most – Mariánské Radčice za cca 620 mil. Kč, která měla být 

původně dokončena jiţ v roce 2012, předcházelo v roce 2009 majetkoprávní 

vypořádání k pozemkům, které budou dotčeny touto regionálně významnou 

investiční akcí. Statutární město Most vynaloţilo na výkup pozemků cca 45 mil. 

Kč. K obnovení silnice, která měla být financována ze státního rozpočtu, dosud 

nedošlo. Přitom komunikace musela v minulosti ustoupit těţbě hnědého uhlí, 

jedná se tedy o její znovuobnovení. 

Projekt č. 2 – Středisko Starý Most - MiniMost 

Středisko Starý Most – MiniMost má být umístěné v klidové a odpočinkové zóně  

v jihozápadní části území Jezera Most. Realizace projektu je zatím v nedohlednu. 

Záměrem projektu je vybudování parku miniatur za 92 mil. Kč. Část by investovalo 

město na vrchní stavby, neobejde se ovšem bez spoluúčasti státu, který má 

uvolnit zbylé prostředky z vládního programu „Řešení ekologických škod vzniklých 

před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“.  

Jeho dominantou by měly být v 1. etapě modely vybraných budov starého Mostu, 

které musely ustoupit těţbě hnědého uhlí nebo významných částí starého města 

Most v měřítku 1:25, umístěné pod otevřeným nebem. V rámci této etapy se 

počítá i s prezentací hornictví a proměn mostecké krajiny, a to opět ve formě 

modelů. Půjde o miniaturní modely lomů, dolů, dobývacích mechanismů a proměn 

krajiny kolem města Most. Objevit by se tu měl model dolu Evţen, Jan a Leţáky  
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a model výsypky Rudolice, které budou názornou ukázkou povrchové těţební 

činnosti.  

Ve 2. etapě by v parku miniatur měly vyrůst významné nebo turisticky zajímavé 

stavby Ústeckého kraje, opět jako vnější expozice.  

Plocha zastavěného území se prostorově rozčlení do několika funkčních celků - 

příjezdová komunikace a parkoviště pro návštěvníky, vnitřní obsluţná 

komunikace, vlastní model města Most a okolí, model regionu, prohlídkové trasy 

pro pěší a parkový mobiliář, vnitřní expozice modelů dobývacích mechanizmů, 

včetně restaurace, prodejny suvenýrů, dílna a depo modelů. Součástí projektu je 

hlavně přívod páteřních sítí pro celé okolí jezera Most. 

Projekt č. 3 – Jezero Most - napojení komunikace a inţenýrské sítě 

Jezero Most - napojení na komunikace a inţenýrské sítě za cca 373 mil. Kč - 

jihovýchodní zóna Jezera Most by měla být připravena na budoucí vyuţití 

návštěvníky i investory v lokalitě. Tento projekt bezprostředně navazuje na projekt 

č. 1 Silnice Most – Mariánské Radčice.  

Projekt č. 4 – Jezero Most – technické opatření pro přístaviště lodí 

Počítá se s dokončením rekultivace lomu Leţáky, břehová linie jezera Most –  

I. etapa, technickým opatřením pro přístaviště lodí, zkráceně Přístaviště, za cca 

14,5 mil. Kč. To je situováno ve východní části Jezera Most. Uvedený projekt 

navazuje na opevnění břehové linie. Jeho realizace předchází finálnímu 

vybudování přístavu pro jachty v návaznosti na plánovanou komplexní výstavbu 

jachtklubu. Aby mohl vyrůst přístav, bude potřeba vybudovat obvodovou hráz 

zálivu a opevnění svahu. Současně s tím bude nutné prohloubit těsnění dna. 

Obvodovou hrází dlouhou cca 200 m bude vybudován přístav o šířce cca 50 metrů 

s kotvištěm pro 50 – 70 lodí. Svah jezera zpevní pohozené kamenivo.  

Projekt č. 5 – Mostecký cyklistický okruh - Cyklotrasy 

Se stavbou Mosteckého cykloturistického okruhu, který měl být v rámci projektu 

vybudovaný, se zatím nezačalo. Dlouhý má být 50 km a na území Jezera Most 
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mají v jeho rámci vyrůst cyklotrasy. Ty mají být dlouhé 12 km a náklady na jejich 

výstavbu se pohybují kolem 50 mil. Kč. Nejatraktivnější trasa měla vést kolem 

hladiny jezera. Tady je uţ od konce února 2008 dokončená komunikace o šíři  

4 metry v celkové délce 9 815 m, na kterou se napojuje síť obsluţných  

a příjezdových komunikací. Celá stezka měla začínat u Děkanského kostela  

a dále měla vést přes Braňany, Ţelenice, Luţice, Patokryje, Vtelno, Čepirohy  

a městem Most zpět ke kostelu. Trasa je vedena po silnicích s malým nebo 

ţádným automobilovým provozem, terénem po lesních a polních cestách  

a zpřístupňuje 12 nejatraktivnějších cykloturistických míst. Cyklostezky zatím 

vybudovány nebyly.  

Projekt č. 6 - Úprava okolí děkanského kostela 

V roce 2004 proběhla úprava okolí Děkanského kostela v Mostě. Cílem veškerých 

úprav byla lepší dopravní obsluţnost areálu v okolí kostela a druhého (jiţního) 

vchodu na hřbitov. Bylo potřeba vybudovat odstavné a parkovací plochy pro 

návštěvníky kostela a restaurace, dotvořit a zkulturnit nejbliţšího okolí kostela. 

Z místa zmizely betonové plochy, které nahradila dlaţba, celé okolí děkanského 

kostela bylo zpřístupněno a zároveň proběhly parkové úpravy. V roce 2009 bylo 

do areálu děkanského kostela přemístěno sousoší svatého Jana Nepomuckého.  

Projekt č. 7 – Středisko Starý Most - Arboretum 

Na ploše za Děkanským kostelem mezi koridorem a jezerem vznikne středisko 

Starý Most a arboretum za 29,7 mil. Kč. Při stavbě se počítá s kompletním 

vybudováním ploch arboreta, včetně expozic vzácných dřevin a rostlin, geologie  

a památek. Měly by tu být ţivé rostliny, ale také zkamenělé stromy a nevyuţité 

sochy a kapličky z vesnic. Součástí projektu je i naučná geologická expozice, 

která bude vybudovaná v lesoparku. Chybět nebude ani přístupová komunikace 

ze silnice Most - Mariánské Radčice, parkoviště pro 25 osobních automobilů  

a 2 autobusy a napojení na inţenýrské sítě. Kolem arboreta bude vytvořeno 

oplocení ze ţivých dřevin, chybět nebudou ani mechanické zábrany proti zvěři.  
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Projekt č. 8 – Oddech, sport a individuální výstavba 

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

budoucího Jezera Most za cca 266 mil. Kč. Tuto lokalitu najdeme u vodní plochy 

Jezera Most na vnitřní výsypce Lomu Most. Plynule navazuje na upravené okolí 

Děkanského kostela a zbylé části staveb Starého Mostu. Okolní pozemky ve 

směru k budoucímu okraji jezera jsou velkou územní rezervou. Nabízí se tu 

optimální podmínky pro vybudování zařízení rekreace nebo sportu. V pobřeţním 

pásmu je moţné postavit základní objekty a přírodní koupaliště a zároveň upravit 

pláţové plochy. V prostoru jiţních svahů Jezera Most vznikne zhruba 

čtyřicetihektarová plocha, která nabídne komplexní sítě pro oddech, sport  

a individuální výstavbu včetně občanské vybavenosti.  

Urbanistická studie řeší na plochách vyuţitelných k zastavění obytný útvar. Ve 

střední části se počítá s veřejnou parkovou zelení, s plochami pro sportovní 

činnost, například fotbalové hřiště, hřiště míčových her nebo pobytová louka  

s travnatým povrchem. Do tohoto středního, zeleného klínu by měly být umístěny 

mateřská škola, případně jesle, škola s druţinou a tělocvična. Nechybí tu ani 

systém parkových a cyklistických cest, je moţné vyuţít vodní prvek – potok mezi 

malou vodní plochou a jezerem. K dispozici jsou i rezervní plochy pro umístění 

poţadovaných solitérních staveb, které budou atraktivní pro rozvoj této lokality. Na 

severovýchodní části řešeného útvaru by měly vyrůst obytné domky různých 

forem zástavby. Jedná se o izolované rodinné domy, řadové, dvojdomky  

i skupinové formy, které mají odpovídající plošnou výměru parcel. Ta se pohybuje 

od 600 do 1200 m2. Řadové domky a dvojdomky mají menší výměru parcely – cca 

400 m2.  

Projekt č. 9 – Jezero Most – oddychová pobřeţní zóna - pláţe 

Jezero Most – oddechová pobřeţní zóna, zkráceně Pláţe, za cca 29,7 mil. Kč, se 

nachází na jiţním břehu. Břehová linie bude upravena pískem a vzniknou tu pláţe. 

Na ně naváţou travnaté pláţe, které budou volně přecházet v travnaté plochy  

s výsadbou stromů a malých skupin keřů. Pláţe budou umístěné u vodní hladiny 
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jezera v místech, která jsou nejlépe dosaţitelná z města. Půjde hlavně o pobytové 

plochy, na kterých nevyrostou trvalé stavby a jsou vyhrazené výhradně k leţení, 

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

Na severozápadní straně vyroste molo, které bude šípovitě vybíhat do plochy 

jezera. Na východní straně pak pláţe naváţou na přístav plachetních sportů. 

Nezbytnou součástí pláţí – jejich vybavení, bude soustava bazénů s atraktivním 

vybavením – např. tobogán, skokanská věţ, dále plovoucí restaurant, případně 

hotel.  

Projekt č. 10 – Pravoslavný kostel 

V roce 2010 byl na jihozápadním cípu jezera v blízkosti vodní plochy  

a Děkanského kostela postavený pravoslavnou církví Pravoslavný kostel. Město  

vloţilo do projektu pozemek včetně vybudování základové desky pro budoucí 

pravoslavný kostel 1,5 mil. Kč. Tím vyhovělo ţádosti zástupců pravoslavné církve 

z Rumunska, kteří poţádali o vytipování vhodného pozemku na území města pro 

vybudování dřeveného kostela pro jejich církev. Statutární město Most doporučilo 

jako nejvhodnější lokalitu území poblíţ Děkanského kostela. Projekt 

pravoslavného kostela byl doplněný o úpravu prostranství a napojení na 

komunikace a inţenýrské sítě. Dosud nebyly vybudované přípojky. 

Projekt č. 11 – Obnovení silnice III/2538 Most - Braňany 

V roce 2010 byla vybudována za cca 32 mil. Kč nová silnice Most – Braňany. Jde 

o páteřní komunikaci pro příjezd k plánovaným stavbám v jiţní části Jezera Most 

včetně MiniMostu. Komunikace zajistí i spojení mezi okolními obcemi. V rámci 

rekultivací a obnovy území dotčených těţbou jsou v tomto projektu navrţeny nové 

silniční komunikace a nové chodníky a cyklostezky. Vybudovaná silnice však 

zatím nikam nevede.  

3.4 Provozovatel ukončených projektů nebo vymezeného území  

Provozovatelem všech realizovaných projektů by v budoucnu mohlo být Statutární 

město Most. Právě na něj by měly být vráceny rekultivované pozemky státu  
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a stavby na území Jezera Most. To ale pro město není příliš praktické, a to hlavně 

z důvodu, ţe není moţné jednotně řídit rozvoj zájmového území z několika 

zainteresovaných odborů.  

Z tohoto pohledu se proto nabízí několik dalších variant řešení se svými klady, ale 

i zápory:  

a) První z moţností je zřízení organizační sloţky Statutárního města Most 

rozhodnutím zastupitelstva. Organizační sloţka by hospodařila jménem svého 

zřizovatele a nebyla by účetní jednotkou. Tato forma hospodaření je vhodná pro 

takové činnosti, kde není zapotřebí velkého počtu zaměstnanců, nepotřebují 

sloţité a rozsáhlé strojní nebo jiné technické vybavení, nejsou vnitřně odvětvově 

nebo jinak organizačně členěné a nevstupují do sloţitých ekonomických nebo 

právních vztahů.  

b) Druhou moţností je ustavení obchodní společnosti s ručením omezeným nebo 

akciové společnosti, a to Statutárním městem Most. Tyto komerční právní formy 

mají své výhody. Jsou pro ně jednodušší dodávky zboţí, sluţeb nebo také 

moţnost účastnit se podnikání jiných osob. Předností obchodních společností jsou 

jasně upravené obchodní vztahy s průhlednějším účtováním. Výhodou akciové 

společnosti je naopak skutečnost, ţe vlastnictvím akcií je dán jasný podíl na řízení 

společnosti. Nespornou výhodu mají komerční subjekty oproti subjektům 

neziskového charakteru v tom, ţe vyuţívají ke svému přeţití nerozdělený zisk. 

Podstata spočívá v tom, ţe nezisková forma musí kaţdý rok začínat účetně znovu. 

Ve skutečnosti to znamená, ţe dokud neproběhnou všechna výběrová řízení  

a dokud si veřejný sektor neschválí své rozpočty, tak v mnoha případech nejsou 

prostředky na výplaty zaměstnancům a první faktury začínají být propláceny po 

prvním čtvrtletí. A to je problém, který akciové společnosti neznají. Problémem 

komerčního typu organizace je její ziskový charakter, i kdyţ podle stanov můţe být 

taková organizace veřejně prospěšná. Případný zisk se nerozděluje, ale vrací se 

zpět do projektů na rozvoj zájmového území. Tento pojem ale zatím obchodní 

zákoník nezná, proto je taková organizace povaţována za podnikatelský subjekt  
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a jde-li do veřejných soutěţí s nekomerčními subjekty, nemá rovné postavení. 

Zároveň má znemoţněný přístup ke grantovým prostředkům ze státního rozpočtu 

nebo ze strukturálních fondů EU určených pro neziskový sektor.  

c) Třetí moţností je zřízení příspěvkové či neziskové organizace Statutárním 

městem Most, a to pro činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichţ rozsah, 

struktura a sloţitost vyţadují samostatnou právní subjektivitu. Ve zřizovací listině 

zřizovatel vymezí taková majetková práva, které organizaci umoţní, aby 

spravovala pro hlavní účel svěřený majetek, k němuţ byla zřízena, zejména se 

uvedou práva a povinnosti, spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky 

účelným vyuţitím, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu. 

Nezisková právní forma je povaţována za velmi vhodnou, protoţe organizaci 

umoţňuje vyuţívat nejen finanční příspěvky zřizovatele, ale v některých případech 

i prostředky státního rozpočtu, dále i dotace ze strukturálních fondů EU a moţnost 

účastnit se nejrůznějších domácích i zahraničních grantů.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe nejvýhodnější je zřízení organizační sloţky 

Statutárního města Most. Podstatné je, aby se nezamezilo moţnému čerpání 

dotací ze strukturálních fondů na další rozvoj území Jezera Most. Je totiţ velmi 

nepravděpodobné, aby nejen celé, ale ani část zájmového území (zejména v jiţní 

části), mělo do roku 2017 alespoň nulový hospodářský výsledek. Právě v tomto 

roce by měly být dokončené rekultivace a revitalizace. Znamená to, ţe minimálně 

do tohoto data bude převládat nákladový typ hospodaření.  

Rozsah území, které by měl budoucí provozovatel obhospodařovat:  

1. jen jiţní část území Jezera Most, na kterém jsou připravované projekty: Pláţe, 

Přístaviště, Arboretum a MiniMost,  

2. celé území jezera Most o výměře 1291 ha,  

3. širší území, na kterém se vyskytují v rámci katastrálního území města Mostu 

brownfields (urbanistický termín označující opuštěná území s rozpadajícími se 

obytnými budovami, nevyuţívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny, 
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vyznačující se často obrovskými rozměry, negativními sociálními jevy  

a ekologickou zátěţí).  

Pro provozování projektů jako MiniMost, Arboretum nebo Pláţe a Přístaviště je 

moţné doporučit zajištění soukromého provozovatele nebo vyuţití spolupráce 

PPP. V tomto případě byl měl být kladen důraz na předem stanovené podmínky 

správy, údrţby a způsobu vyuţití dané plochy, a to kvůli ochraně před rizikem 

nízké ekonomické rentability. Pokud přijde soukromý provozovatel, obec by měla 

zváţit pobídku, a to například v podobě prodeje pozemku za symbolickou cenu 

budoucímu provozovateli. [4] 
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4 EKONOMICKÝ PŘEHLED DOPADŮ NEUSKUTEČNĚNÉ 
INVESTICE  

4.1 Financování vypořádání důlních škod v České republice 

Podle zákona č. 44/1988 Sb. (Horní zákon) ve znění pozdějších předpisů má 

těţební společnost k zajištění vypořádání důlních škod povinnost vytvářet rezervu 

finančních prostředků. Výše této rezervy vytvářené na vrub nákladů musí 

odpovídat potřebám na vypořádání důlních škod v časovém průběhu podle jejich 

vzniku, popřípadě v předstihu před jejich vznikem. Tato rezerva je pro organizaci 

nákladem na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů.  

V roce 1993 došlo k privatizaci hnědouhelných státních podniků. V rámci 

privatizačních projektů však nebylo dostatečně vyřešeno finanční vypořádání 

souvisejících ekologických škod vzniklých při důlní činnosti. Stát jako majitel 

důlních společností totiţ finanční rezervu potřebnou na rekultivaci území 

zasaţeného báňskou činností do roku 1994 nevytvářel. Privatizované těţební 

společnosti si tuto rezervu vytvářejí aţ od roku 1994, a to na základě novely 

Horního zákona (č. 168/1993 Sb.). V rámci privatizace však noví majitelé převzali 

od státu nejen těţební lokality, ale rozsáhlá území určená k rekultivaci, na něţ 

ještě nemohla být vytvořena potřebná finanční rezerva. 

Vláda České republiky proto přijala dne 16. ledna 2002 na svém výjezdním 

zasedání v Ústí nad Labem usnesení č. 50/2002, v němţ uznává naléhavou 

potřebu řešení ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných 

společností a souhlasí se záměrem postupně vyčlenit částku 15 miliard Kč 

z privatizačních výnosů na účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené 

těţební činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území.  

Následovalo přijetí dalšího klíčového usnesení vlády České republiky č. 272 ze 

dne 18. března 2002, v němţ vláda blíţe definovala ekologickou škodu a jaké 

práce jsou k jejímu odstranění z těchto prostředků financovatelné. V navazujících 
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usneseních byla jmenována meziresortní komise k řešení ekologických škod 

vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních společností v Ústeckém  

a Karlovarském kraji, která schvaluje předkládané projekty k realizaci a komise pro 

posuzování a hodnocení nabídek (usnesení vlády České republiky č. 446/2002  

a č. 257/2004), která posuzuje nabídky uchazečů v rámci vyhlašovaných 

veřejných obchodních soutěţích na realizaci schválených projektů. 

Z toho vyplývá, ţe na financování odstraňování důlních škod v lokalitě Jezera 

Most by se měl převáţnou měrou podílet stát prostřednictvím programu řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností, neboť 

pracemi na odstraňování škod na ţivotním prostředí, jejichţ cílem je s vyuţitím 

sanačních a rekultivačních prací revitalizace krajiny, je soubor prací směřujících  

k tvorbě a obnově lesních porostů, zemědělských pozemků, vodních sloţek 

krajiny, krajinné zeleně, biokoridorů a biocenter, území pro účely vyuţití volného 

času, stavebních pozemků, ekologicky a přírodovědně orientovaných území. 

Podle následující tabulky (zdroj www.15miliard.cz) je zřejmé, ţe z původně vládou 

přislíbených 15 mld. Kč zbývá ještě více neţ 2,5 mld. Kč. 

Tabulka 3 – Aktuální stav reálného čerpání z 15 mld (v Kč)  

 

 

 

 

 

 

4.2 Srovnání financování obdobných projektů v SRN 

V sousední Spolkové republice Německo vznikly také důlní škody po těţbě 

hnědého uhlí. Situace s financováním rekultivací byla obdobná, majitelem 

http://www.15miliard.cz/
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povrchových dolů byl ještě za trvání Německé demokratické republiky stát, který 

obdobně jako v České republice nevytvářel finanční rezervu na odstraňování 

důlních škod vzniklých po těţbě hnědého uhlí. Rekultivace a revitalizace pozemků 

poškozených těţbou byla stanovena jako priorita a jiţ koncem roku 1992 došlo  

k podpisu dohody mezi Spolkovou republikou Německo a novými státy na regulaci 

financování ekologických škod - od roku 1993 do roku 1997 se ročně odvádělo 1,5 

miliardy DM. V roce 1997 následovaly doplňující Správní dohody o financování 

sanace kontaminovaných míst z let 1998-2002. Další doplňující Správní dohoda  

o regulaci financování ekologických zátěţí v letech 2003 aţ 2007 byla podepsána 

v roce 2002 a její objem činil 1,771 mld. EUR. Třetí doplňující Správní dohoda  

o regulaci financování ekologických zátěţí v letech 2008 aţ 2012 byla v objemu 

1,025 mld. EUR. Zatím poslední doplňující Správní dohoda o regulaci financování 

ekologických zátěţí obsahovala příslib financování ve výši 1,230 mld. EUR a je 

podepsána na roky 2013-2017. [9] 

Veškeré rekultivační a revitalizační práce byly financovány převáţně ze zdrojů 

spolkové a zemské vlády a Spolkového úřadu práce. Do konce roku 2012 se 

proinvestovalo celkem 9,4 miliardy EUR pro základní revitalizaci území. Peníze 

byly uvolněné podle „Správní dohody o financování ekologických škod". 

Financování konkrétních opatření rekultivace a revitalizace území po těţbě 

hnědého uhlí je rozděleno: 75 % spolková vláda a 25 % spolkové země. Jedná se 

o oblasti v původní velikosti asi 120 000 ha v Brandenburgu, Sasku-Anhaltsku  

a Sasku, z toho by po rekultivacích mohly být převedeny na nového majitele jiţ asi 

dvě třetiny postiţeného území.  

Organizátor prací na rekultivacích a dosavadním vlastníkem těţebních oblastí je 

státní podnik Lausitzer a Mitteldeutsche Bergbau Verwaltungsgesellschafts mbH 

(LMBV).  

V bývalých těţebních oblastech tak vznikla za podpory spolkových a zemských 

prostředků nová jezerní krajina s vysokou atraktivitou pro trávení volného času, 

rekreaci a rozsáhlé projekty ochrany přírody s jedinečným potenciálem pro další  
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Obrázek 4 – Lausitzer Seenland    [6] 

rozvoj. Jde například o Lausitzer Seenland (Luţickou jezerní zemi) nebo v Leipzig 

Neuseenland (Lipská Nová jezerní země).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Lausitzer Seenland   [6] 
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Rekultivační a revitalizační činnost v této oblasti vykazuje také značný dopad na 

zvýšení zaměstnanosti a přispívá tak ke zlepšení hospodářské struktury a kvality 

ţivota v postiţených regionech. V bývalých těţebních oblastech se zároveň vytváří 

nové lokality, kde mohou vznikat průmyslové parky pro podnikání a průmysl. [7] 

4.3 Zhodnocení moţných rizik při nerealizaci 

Ačkoliv ještě nejsou zahájeny práce na realizaci některých projektů, v lokalitě 

Jezera Most uţ byly investovány nemalé prostředky. Probíhají rozsáhlé rekultivace 

této těţbou postiţené lokality a současně je zajišťováno napouštění Jezera Most. 

Na tyto rekultivační práce navazují příslušné revitalizační projekty.  

Celková cena provedených rekultivací, přímo spojených s budoucí revitalizací 

lokality jezera Most, dosahuje částky 1,2 mld. Kč, z toho na přímé rekultivace 

pozemků, které by mělo město Most bezúplatně získat zpět, jiţ bylo vynaloţeno 

50 mil. Kč. Statutární město Most v současné době stále jedná o bezúplatném 

převodu části pozemků v okolí Jezera Most. Revitalizace těţbou poškozené  

a zdevastované krajiny je pro město i celý region prioritní. Pokud bude dokončeno 

majetkoprávní vypořádání, podpoří se tím proces revitalizace území Jezera Most  

a přivedení ţivota do této lokality. Na straně druhé však bude město Most nuceno 

vynakládat nemalé prostředky na zajištění udrţitelnosti vybudovaných investic  

a na zajištění základní údrţby celého území, a to i při nerealizaci dalších projektů.      

V rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těţebních 

hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji byly jiţ v prostoru 

napouštěného Jezera Most zrealizovány dvě akce. Šlo o projekt „Obnovení silnice 

III/2538 Most – Braňany“ v hodnotě 32 mil. Kč a projekt „Jezero Most – technické 

opatření pro přístaviště lodí“ v celkové hodnotě zhruba 17 mil. Kč, které mají 

v budoucnu na projekt „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“ 

navazovat. Obě akce bez realizace ostatních projektů nemají opodstatnění.  

Z prostředků Statutárního města Most bylo v rámci projekční přípravy předmětné 

akce do výkupů pozemků a dalšího majetkoprávního vypořádání vynaloţeno více 
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neţ 45 mil. Kč. V případě, ţe daný projekt nebude realizován, dojde ke zmaření jiţ 

vynaloţených investic z prostředků státu a města Most v souhrnné výši zhruba 

135 mil. Kč. Další jiţ dokončenou investicí byl projekt Pravoslavného kostela  

a přesunu sochy sv. Jana Nepomuckého za cca 4 mil. Kč. 

Velký problém pro další postup by však také představovalo nerealizování projektu 

„Jezero Most - napojení na komunikace a inţenýrské sítě“ za cca 373 mil. Kč. 

Jihovýchodní zóna Jezera Most by tak nebyla napojena na inţenýrské sítě  

a komunikace. 

Statutární město Most, jako ţadatel o úhradu nákladů spojených s přípravou  

a realizací staveb zahrnutých do programu „Řešení ekologických škod vzniklých 

před privatizací těţebních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském 

kraji“, poţádalo Ministerstvo financí ČR o vysvětlení, proč je program nyní 

zastaven. Podle odpovědi je hlavním důvodem novela zákona č. 137/2006 Sb.  

o veřejných zakázkách. V následující kapitole jsou navrţeny tři varianty dalšího 

moţného postupu v případě, ţe se znovuobnovení programu bude dále 

protahovat. 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ VE VARIANTÁCH 

5.1 Částečná realizace vybraných projektů – varianta částečná 

Aby mohlo dojít k alespoň k částečné realizaci některých projektů z vlastních 

zdrojů města či z jiných zdrojů, bylo by nutné nejprve zrealizovat projekt obnovení 

komunikace Most – Mariánské Radčice.  

Původní silnice byla totiţ zrušena kvůli těţbě hnědého uhlí. V současné době toto 

území obhospodařuje Palivový kombinát Ústí, s. p., takţe by se měl na jejím 

financování podílet stát. Cena dvouetapového projektu je odhadnutá na 620 mil. 

Kč včetně DPH. Následně by bylo vhodné realizovat přednostně projekty, které 

jsou na tuto komunikaci navázány. Jde o projekty s prioritou I. - „Středisko Starý 

Most - MiniMost“ společně s projektem „Jezero Most - napojení komunikace  

a inţenýrské sítě“. Projekty s prioritou II. by pak byly projekty „Středisko Starý 

Most – Arboretum“, „Jezero Most – oddychová pobřeţní zóna – pláţe“ a „Jezero 

Most - technické opatření pro přístaviště lodí“.  

Technické parametry vybraných a bezprostředně navazujících projektů jsou 

následující:  

Priorita I. – Středisko Starý Most - MiniMost 

Jedná se o realizaci spodní stavby areálu „MiniMostu“, která zahrnuje základy 

objektu areálu včetně základů oplocení, terénní úpravy, chodníky, dlaţby, 

komunikace a parkoviště, rozvody vody a kanalizace do areálu i uvnitř areálu  

a rozvody elektro v areálu.  

Předpokládané náklady na realizaci stavby: 92 mil. Kč vč. DPH. Spodní stavby by 

z této částky zajistil stát, vrchní stavby by byly vybudovány na úkor města. 

Z toho poskytovatel dotace Ministerstvo financí ČR – 58,5 mil. Kč vč. DPH. 

Ţadatel město Most – 33,5 mil. Kč vč. DPH, přičemţ město jiţ zajistilo z vlastních 

prostředků i zpracování projektové dokumentace.  
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Projekt byl schválen k přidělení dotace na realizaci stavby z programu „Řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji“.  

Zadávací dokumentace včetně všech příloh byla předána na Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo financí ČR v červnu 2010. Veřejná 

zakázka dosud nebyla vyhlášena. 

Priorita II. – Jezero Most – technické opatření pro přístaviště lodí  

Technické opatření pro přístaviště lodí, zkráceně „Přístaviště“, společně 

s dokončením rekultivačních prací na břehové linii Jezera Most, je odhadnuto na 

přibliţně 17 mil. Kč. Přístaviště je situováno ve východní části Jezera Most. 

Obvodová hráz v délce cca 200 m vytvoří přístav o šířce cca 50 m s kotvištěm pro 

50 – 70 lodí. Svah jezera bude zpevněn pohozem svahu kamenivem. Přístaviště 

je jiţ dokončeno, zbývá vybudovat pouze marinu. 

Priorita II. - Jezero Most – oddychová pobřeţní zóna - Pláţe  

Písečné pláţe budou vybudovány na jiţním břehu na 5,8 ha při šířce 90 m, 

celková plocha tvoří 9,4 ha. Tato oddechová pobřeţní zóna, zkráceně „Pláţe“, 

bude stát cca 29,7 mil. Kč. Na písečné pláţe budou navazovat pláţe travnaté, 

které budou volně přecházet v travnaté plochy s výsadbou stromů a malých skupin 

keřů. Pláţe budou umístěné u vodní hladiny jezera v místech, která jsou nejlépe 

dosaţitelná z města. Půjde hlavně o pobytové plochy, na kterých nevyrostou trvalé 

stavby a jsou vyhrazené k leţení, opalování, vodním sportům (jachting, surfování) 

a k pobytu u vody v letních dnech. Na severozápadní straně vyroste molo, které 

bude šípovitě vybíhat do plochy jezera. Na východní straně pak pláţe naváţou na 

přístav plachetních sportů. Nezbytnou součástí pláţí – jejich vybavení, bude 

soustava bazénů s atraktivním vybavením – např. tobogán, skokanská věţ, dále 

plovoucí restaurant, případně hotel. 

Součástí projektu „Pláţe“ bude:  
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a) Dětské hřiště  

Dětské hřiště o výměře 0,25 ha – umístěné tu budou certifikované dětské prvky. 

Jde o dřevěné prolézačky, houpačky, pruţinové prvky, lanové prvky včetně krátké 

lanovky. Dále je navrţený dřevěný altán, infopanel a trojramenné lavice pro 

doprovod dětí.  

b) Pláţový volejbal 

Pro pláţový volejbal jsou navrţeny čtyři hrací plochy. Velikost hřiště, včetně 

volných hracích zón u jednotlivých hřišť, vyhovují parametrům pro mezinárodní 

soutěţe. Povrch hřiště tvoří stejnorodý písek bez kamenů, sloţen z jemných  

a uvolněných zrn.  

Sportoviště u pláţí by měly doplnit čtyři betonové typové stoly na stolní tenis. 

Velikost volné hrací plochy pro kaţdý stůl je 13 x 7,5 m.  

Převlékárny by měly tvořit jednoduché dřevěné stavby bez zastřešení. Na nosných 

sloupcích je od výšky 0,3 m - 2,0 m provedeno dřevěné opláštění prkny.  

Zpevněná plocha je určená pro osazení prodejních stánků pro občerstvení  

v prostoru pláţí. Měly by tu být umístěné cca 3 ks typových montovaných objektů 

velikosti 3x6 m.  

Molo bude umístěné v jihozápadní části řešeného území. Vznikne nasypáním  

z kamenných kvádrů, drceného kameniva a štěrkodrtě. Po zpevněné ploše mohou 

jezdit vozidla do 3,5 t (například zásobování). Součástí projektu je  

i komunikace o délce 87 m, cyklostezka – promenáda pro pěší 1223 m a chodníky 

185 m.  

Priorita II. – Středisko Starý Most - Arboretum 

Na ploše cca 8,5 ha mají být provedeny terénní úpravy, dojde k vytvoření páteřní 

obsluţné komunikace a základních cest pro pěší, které budou vedeny 

odpočinkovými místy uvnitř areálu. Cesty o šíři 3,0 a 1,5 m budou provedeny ze 



Bc. Eva Holá: Vliv neuskutečněné investice na rozvoj a ostatní realizační akce kolem jezera Most 

2013                                                                                                                                                            31 | S t r á n k a  

 

 

štěrkodrti utaţené lomovými kameny zaválcovanými do povrchu. Zalesněna bude 

plocha o rozloze cca 5 ha, přičemţ na 1 ha připadne výsadba zhruba 600 stromů. 

Předpokládané náklady stavby: 75 mil. Kč vč. DPH. Z toho poskytovatel dotace 

Ministerstvo financí ČR: 81 mil. Kč vč. DPH.  

Ţadatel město Most nemá v tomto projektu ţádnou finanční spoluúčast. 

Náklady na projektovou dokumentaci stavby: 2,28 mil. Kč vč. DPH 

Stavba byla schválena k přidělení dotace na projektovou dokumentaci z programu 

„Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těţebních 

společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“. Realizace však dosud nebyla 

meziresortní komisí schválena. Realizační projektová dokumentace je ale 

dokončena a předána na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo 

financí ČR. 

5.2 Realizace projektů z vlastních prostředků – varianta úplná 

V případě, ţe by všechny uvaţované projekty byly hrazené z vlastních nebo jiných 

prostředků (soukromí investoři), přišla by jejich realizace podle odhadů na více 

neţ 1,5 mld. Kč. Jde o odhad cen v cenové hladině roku 2010 všech jedenácti 

projektů, které měly být původně financovány ze státního rozpočtu z programu 

„Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji“. Rozpočet města Mostu pro rok 2013 však činí 

934 383 tis. Kč na straně příjmů a 1 094 294 tis. Kč na straně výdajů.  

V této variantě by však bylo nutné počítat i s náklady na udrţitelnost projektů, 

které jsou vyčísleny níţe.  
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Tabulka č. 4 – Náklady na projekty financované z „15 ekomiliard“   [4] 

Číslo 
projektu 

Název projektu Zkrácený 
název 

Náklady v tis.Kč 

1 Úprava okolí Děkanského kostela v Mostě  x 

2 Pravoslavný kostel včetně přemístění sochy J. 
Nepomuckého 

 4 000 

3 Silnice Most - Braňany  32 000 

4 Rekultivace lomu Ležáky - břehová linie jezera 
Most- I. etapa – technické opatření pro přístaviště 
lodí  

Přístaviště 17 000 

   

5 Mostecký cykloturistický okruh  50 000 

6 Středisko Starý Most - MiniMost MiniMost 92 000 

7 Středisko Starý Most a arboretum Arboretum 81 000 

8 Revitalizace území pro oddech, sport a individuální 
výstavbu – jižní svahy budoucího Jezera Most 

 266 000 

9 Jezero Most - oddechová pobřežní zóna Pláže 29 700 

10 Obnovení silnice Most - Mariánské Radčice  620 000 

11 Jezero Most - napojení na komunikace a inženýrské 
sítě 

 373 000 

Celkem   1 564 700 

Náklady na udrţitelnost projektů 

Pro vyčíslení nákladů na udrţitelnost stávajících projektů je třeba uvaţovat pouze 

se čtyřmi, které se nacházejí v jiţní části zájmového území. Uvedené projekty je 

moţné rozdělit na dvě části. První tvoří „Přístaviště“ a „Pláţe“, druhou pak 

„Arboretum“ a „MiniMost“. V tomto smyslu budou odhadnuté i celoroční náklady na 

jejich provoz a případné výnosy, zpravidla ze vstupného a půjčovného.  

Kaţdý následující rok od předpokládaného roku ukončení projektů bude 

doporučeno, aby provozovatel počítal ve svém rozpočtu s náklady na udrţitelnost 

projektů. V případě „Arboreta“ a „MiniMostu“ to mělo být uţ od roku 2012,  

v případě „Přístaviště“ a „Pláţí“ to mělo být od roku 2013. Ani jeden projekt však 

zatím nebyl realizován.  

Do analýzy nákladů na udrţitelnost projektů nebude zahrnutý ani Pravoslavný 

kostel, protoţe jeho dřevěné části byly vyrobené v Rumunsku a po jeho sestavení 

na určeném území Jezera Most byl kostel předán pravoslavné církvi.  
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Středisko Starý Most - Arboretum  

Arboretum se bude rozkládat na celkové ploše 11,1 ha, z toho 8,9 ha bude 

oploceno. Komunikace a zpevněné plochy činí 0,55 ha, celková plocha chodníků 

0,13 ha, celková plocha štěrkových cest 0,45 ha. Další výdaje tvoří náklady na 

energie, teplo a teplou uţitkovou vodu, vodu, datové a telefonní spojení (10 

vnějších telefonních linek).  

Středisko Starý Most - Minimost  

Na území o rozloze 2,744 ha vyroste parkoviště včetně příjezdu, objízdné 

komunikace, štěrkové plochy, parkové cesty s dlaţbou i štěrkem, vegetační kryt, 

dílny a depo modelů, garáţ a expozice modelů, altán, zahradní občerstvení, 

sociální zařízení, dělící zeď mezi modelem Mostu a regionu, oplocení kolem 

modelu Mostu a oplocení kolem modelu regionu, lávky – model Mostu a model 

regionu, dětské hřiště, drobná architektura, zásobní řad pitné vody, rozvod pitné 

vody, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, poţární nádrţ a veškeré další 

inţenýrské sítě včetně trafostanice, rozvodů nízkého napětí, venkovního osvětlení, 

síťových rozvodů telefonu, rozvodů slaboproudu a elektronické informační tabule.  

 
Tabulka 5  – Arboretum a MiniMost – ekonomika provozu (odhady od roku 2012)   [4] 

 

 

 

 

 

Projektant počítal návštěvnost pláţí, denně by sem v sezóně mohlo zavítat aţ  

1 000 osob, do Arboreta a MiniMostu aţ 300 osob. Se vstupným se dá počítat ve 

4 aţ 6 měsících v roce. Vstupné by mělo být zpočátku velmi nízké, aby neodradilo 

návštěvníky.  
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V prvních letech provozu je dokonce moţné zavést bezplatný vstup nebo 

dobrovolné vstupné, a to kvůli nevzrostlé zeleni. Dokud definitivně nezmizí 

pozůstatky po těţbě, „naučí“ se sem chodit alespoň obyvatelé Mostu a přilehlých 

obcí. Počítá se také s tím, ţe v obou případech tu najdou práci na plný úvazek  

4 pracovníci.  

Provozní náklady na údrţbu území „Přístaviště“ a „Pláţí“, ale i „Arboreta“  

a „MiniMostu“ zahrnují i náklady na základní údrţbu území. Ceny jsou kalkulovány 

v cenové hladině roku 2010 v Kč bez DPH.  

Tabulka 6 – Přístaviště a pláže – ekonomika provozu (odhady od roku 2014)   [4] 

Ukazatel 
Hodnota za 
rok/tis. Kč 

Poznámka 

Mzdové náklady 1296 4 osoby / 27 000 Kč měs. 

Provozní náklady 1200 odhad, mj. zahrnuty náklady na údržbu území 

Obnova vybavení k zapůjčení 500 odhad 

Náklady celkem 2996   

Vybrané vstupné 2400 1000 osob denně 4 měsíce 20 Kč/osoba 

Parkovné 360 100 automobilů denně 4 měsíce 3 hodiny za 10 Kč/hod. 

Pronájem vodní plochy rybářům 50 odhad 

Pronájem reklamních ploch 100 odhad 

Pronájem stánku pro občerstvení 24 2 stánky 100 Kč/den 4 měsíce 

Půjčovné     

Plážový volejbal 192 4 hřiště, provoz 8 hodin denně, 50 Kč/hod., 4 měsíce 

Stolní tenis 192 4 stoly, provoz 8 hodin denně, 50 Kč/hod., 4 měsíce 

Lodičky a šlapadla 480 10 ks, provoz 8 hodin denně, 50 Kč/hod., 4 měsíce 

Cyklistická kola 480 10 ks, provoz 8 hodin denně, 50 Kč/hod., 4 měsíce 

Výnosy celkem 4278   

Hospodářský výsledek 1282   

 

Nejméně do roku 2017, kdy mělo dojít k ukončení rekultivací a revitalizací celého 

zájmového území, se nedá počítat se ziskem. Znamená to, ţe minimálně do 



Bc. Eva Holá: Vliv neuskutečněné investice na rozvoj a ostatní realizační akce kolem jezera Most 

2013                                                                                                                                                            35 | S t r á n k a  

 

 

tohoto data bude převládat nákladový typ hospodaření. Podle odhadu by 

hospodářský výsledek čtyř vybraných projektů představoval ztrátu ve výši 420 tis. 

Kč. Projekty by mohly začít být mírně ziskové aţ po roce 2020. S postupem času 

se totiţ změní krajina, bude atraktivnější a teprve pak bude moţné zvýšit vstupné 

nebo půjčovné a nájemné. Aţ v této době se také bude moci postupně zvýšit 

rozsah poskytovaných sluţeb. Veškeré další uvaţované nadzemní stavby jako 

například restaurace, hotel včetně vybavení přístaviště a pláţí, bude financovat 

provozovatel z vlastního rozpočtu. Tímto provozovatelem ale nemusí být město 

ani jím zřízená organizace.  

V místě, kde se počítá se stavbou restaurace, se můţe parcela buď odprodat 

nebo dlouhodobě pronajmout. Zájemce si restauraci postaví na vlastní náklady  

a bude jí i provozovat. Obdobně je moţné postupovat i u vybavenosti pláţí 

například lehátky, míči, míčky a pálkami na stolní tenis, dále přístavu lodičkami, 

šlapadly, slunečníky apod. Tyto jednorázové náklady lze odhadnout na cca 3 mil. 

Kč. V tomto případě by byl areál provozovateli pronajat.  

Protoţe doba definitivního ukončení rekultivace území bude s největší 

pravděpodobností posunutá aţ za rok 2017, je moţné uţ dnes doporučit jako 

první pokrytí zpevněné cesty okolo jezera v šířce 4 metrů a délce 9 815 metrů 

asfaltovým kobercem (ţivicí) za účelem moţného provozování cyklistiky, in-line 

bruslení apod. Tím se zároveň zvýší atraktivita a následně i zájem o návštěvu této 

lokality. Jednotkové ceny silničního povrchu se pohybují od 250 do 300 Kč/m2, 

takţe 39 260 m2 by orientačně stálo do 10 mil. Kč. V souvislosti s tím by bylo 

vhodné následně zajistit na území pláţí půjčovnu kol, případně jejich opravy.  

5.3  Varianta „nulová“ 

Pokud budeme zvaţovat „nulovou“ variantu, coţ znamená zastavení všech prací 

na projektech, přesto bude nutné vynakládat nemalé prostředky na provoz  

a údrţbu okolí Jezera Most. Mezi základní údrţbu území Jezera Most patří:  

1. údrţba zelených ploch,  

2. údrţba komunikací,  
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3. odvoz odpadu,  

4. úklid území,  

5. veřejné osvětlení  

Pomineme-li v případě „nulové varianty“ náklady na úklid silnic a cyklostezek, úklid 

chodníků, odvoz odpadu, veřejné osvětlení a náklady na úklid ploch pláţe, 

MiniMostu a Arboreta a budeme brát v úvahu pouze nutné náklady na údrţbu 

lesních porostů a údrţbu zeleně, i přesto z údajů v následující tabulce vyplývají 

roční náklady ve výši 15,7 mil. Kč. Odhad ceny počítá pouze se dvěma sečemi 

zeleně ročně, ačkoliv standardně se seká zeleň i čtyřikrát za rok.  

Do nákladů nulové varianty je však třeba započítat náklady na výstavbu základové 

desky Pravoslavného kostela ve výši 1,5 mil. Kč a náklady na výstavbu části 

silnice Most – Braňany ve výši 32 mil. Kč a realizaci projektu „Jezero Most – 

Technické opatření pro přístaviště lodí“ ve výši 17 mil. Kč a jiţ zrealizované 

rekultivační práce ve výši 50 mil. Kč (pozemky pro město Most). Poslední 

poloţkou je pak výkup pozemků pro obnovu silnice Most – Mariánské Radčice ve 

výši 45 mil. Kč.  

Tabulka 7 – Náklady na základní údržbu Jezera Most   [4] 

Popis položky 
Hodnota 

rok/tis. Kč 
Poznámka 

Údržba lesních porostů 100 odhad vztahující se k 264 ha 

Údržba zeleně 15 600 600 ha x 26000 (2 seče za rok včetně odvozu a likvidace 

Úklid silnic a cyklostezek 635 45,7 km x 13 887 

Úklid chodníků 453 39,1 km x 11 583 

Odvoz odpadu     

vývoz odpad.koše 117 50 ks (odhad) x 2347 Kč (3x týdně) 

vývoz kontejner 1100 lt 95 5 ks (odhad) x 18 932 Kč  

Veřejné osvětlení     

Náklady na el. energii 61 100 bodů (odhad) x 610 Kč 

Náklady na údržbu světel. místa 1 100 míst (odhad) x 6,30 Kč 

Náklady na údržbu části území 17 062   

Úklid ploch pláže, MiniMostu a Arboreta 304 ruční úklid denně včetně odvozu a likvidace odpadu 

Náklady na údržbu celého území 17 366   

Pokud se bude počítat pouze s penězi, vynaloţenými na realizaci jednotlivých 

variant a vynechají se nutné kaţdoroční náklady na údrţbu celého areálu, které se 
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všech variantách pohybují mezi 15 a 17 miliony korun, je moţné zpracovat 

přehledné porovnání jednotlivých moţností.  

Tabulka 8 – Přehled finančních nákladů jednotlivých variant 

 

Celkové náklady jednotlivých variant jsou přehledně zobrazené i v následujícím 

grafu. 

Graf 1 – Porovnání finančních nákladů jednotlivých variant řešení 
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6 ZÁVĚR 

Porovnáním všech navrţených variant v předchozím bodě je zřejmé, ţe finančně 

nejnáročnější variantou je úplná realizace všech navrţených projektů. Vzhledem 

k tomu, ţe celková částka potřebná k realizaci všech projektů přesahuje 1,2 mld. 

Kč, nepůjde zřejmě o realizovatelnou variantu z hlediska financování z vlastních 

zdrojů města a ani z cizích zdrojů. Rozpočet města Mostu na rok 2013 byl 

schválen se schodkem 159 911 tis. Kč, kdyţ počítá s příjmy ve výši 934 383 tis. 

Kč a výdaji 1 094 294 tis. Kč.    

Podobně je na tom i varianta částečná, kdy z hlediska logiky a úzkých návazností 

je nutné investovat do čtyř vybraných projektů, které tvoří logický celek, avšak tuto 

investici musí doplnit projekt obnovení komunikace Most – Mariánské Radčice.  

I v druhé variantě vychází celková investice téměř na 800 milionů korun.      

Pokud by byla zvolena varianta třetí, „nulová“, evidovali bychom pouze náklady jiţ 

vynaloţené ve výši 125,5 mil. Kč a náklady na nutnou údrţbu zeleně, které se 

pohybují mezi 15 a 17 miliony Kč, přičemţ hlavní cíl - oţivení Jezera Most jako 

revitalizovaného území po těţbě hnědého uhlí - by splněn nebyl.  

Z tohoto shrnutí proto vyplývá jediný další moţný postup, a to znovuobnovení 

financování aktivit v okolí Jezera Most prostřednictvím vládního programu „Řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností 

v Ústeckém a Karlovarském kraji“ tak, jak bylo v usnesení vlády České republiky 

č. 50/2002 nastaveno. Jako příklad je třeba srovnat financování obdobných 

projektů v sousedním Sasku, Brandenburgu, Sasku-Anhaltsku a Durynsku, kde je 

dohodou spolkové vlády a zemských vlád odstraňování pozůstatků po těţbě 

hnědého uhlí jednou z hlavních priorit. Na financování se zde podílí spolková 

vláda 75 % a zemské vlády zbývajícími 25 %. 

Zanedbatelná není ani moţnost čerpání grantů nebo dotací z národních  

i evropských zdrojů. Projekt Jezera Most má totiţ nadregionální význam, je 

realizovaný za spolupráce statutárního města Most, sousedních obcí, Ústeckého 
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kraje, České republiky a nástupnické organizace důlních společností Palivový 

kombinát Ústí, s. p.  

Celá lokalita Jezera Most byla v minulosti zásadním způsobem ovlivněna těţbou 

uhlí a nyní je nástupnickými organizacemi důlních společností rekultivována. Do 

lokality je však třeba vrátit ţivot, a to se bez investic nikoliv jen města či kraje, ale  

i státu případně Evropské unie zřejmě nepovede. Rekreační zóna Jezera Most má 

slouţit nejen pro obyvatele Mostecka, ale také obyvatelům ostatních částí 

Ústeckého kraje a příhraničních oblastí sousedního Saska.  
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