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ANOTACE 

Obsahem této práce je shrnutí všech dopadů, které se podílely na 

devastaci krajiny Mostecké pánve. V první části je popsán rozvoj uhelného 

hornictví a osídlení oblasti. Následující část se věnuje rozvoji lomového dobývání, 

chemickému průmyslu a jejich dopadům, které měly na kulturní krajinu. Tato část 

obsahuje i ochranná opatření, která přispěla ke zvýšení úrovně životního 

prostředí. Poslední kapitola je zaměřena na obnovu krajiny. Popisuje rekultivační a 

revitalizační práce v dané lokalitě včetně příkladů. Práce končí návrhy řešení, 

které by se mohly uskutečnit v budoucnosti. 

 

Klíčová slova: devastace, hornictví, krajina, obnova 

 

SUMMARY 

This work includes all the impacts, which participated in devastation of the 

Most basin landscape. In the first part there are development of coal mining and 

settlements on the area described. The following part is dedicated to development 

of quarrying, chemical industry and their impacts to cultural landscape. This 

section includes protective measures, which contributed to increase the level of 

environmental setting. The last part is focused on renewal of landscape. It 

describes reclamation and revitalization in given area including examples. This 

work concludes with solution proposal, which can be done in the future.  

 

Key words: devastation, mining, landscape, renewal  
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1 ÚVOD 

Oblast Mostecké pánve se nachází v severozápadních Čechách z jedné 

strany lemována Českým středohořím a z druhé Krušnými horami. Táhne se od 

Doupovských hor až k Ústí nad Labem a její celková rozloha činí asi 1 400 km². 

Celá desetiletí tuto oblast charakterizoval průmysl. Těžba hnědého uhlí 

spolu s energetikou a chemický průmysl propůjčovala kraji vzhled měsíční krajiny. 

Příroda zdevastovaná těžebními stroji, které v krajině zanechali stopy v podobě 

velkolomů a výsypek.  

V současné době dochází k postupnému útlumu hnědouhelné těžby. 

V oblasti těží Severočeské doly a.s. Chomutov na lomech Bílina a Nástup 

Tušimice a společnost Czech Coal a.s. na lomech ČSA a Vršany. Ostatní lomy 

byly po svém vytěžení uzavřeny a společně s výsypkami pokračovaly jako místa 

určená pro rekultivační práce. Tato místa se během let změnila na plochy pro 

zemědělství, výsadbu lesů nebo rekreační činnost. 

Dnes kraj dostal úplně jinou tvář, než měl před lety. Česká rekultivační 

škola významná nejen u nás ale i daleko za hranicemi našeho státu vytvořila 

během několika desítek let úplně jiný kraj.  
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2 ROZVOJ PRŮMYSLU A OSÍDLENÍ 

Mostecká pánev prošla v dlouhé historii změnami, které nemůžeme 

zaznamenat v kterékoliv jiné části České republiky. Dolování, které do zdejší 

oblasti přilákalo tisíce lidí, přineslo kraji rozkvět nového průmyslu [1]. Vedle těžby 

uhlí se rozvíjela i jiná odvětví průmyslu. Vyrůstaly podniky zaměřující se 

především na strojírenství, potravinářství, sklářství a také na textilní a keramický 

průmysl. 

 

 

2.1 GEOLOGICKÁ MINULOST OBLASTI 

V době prvohor před 600-300 mil. lety, byla oblast dnešní Mostecké pánve 

pokryta mořem. Na dně moře se tvořily sedimentární horniny, jako jsou jílovce a 

pískovce. Neustále poklesávající dno s mořskými sedimenty bylo vystaveno ve 

velkých hloubkách značným teplotám, tlakům a chemickým vlivům. Původní 

charakter mořských usazenin se změnil a vytvořil metamorfované horniny, jakou 

jsou různé ruly, svory, fylity a amfibolity. Metamorfované horniny tvoří základ 

celých Krušných hor. Klesání usazenin bylo vystřídáno pomalým vrásněním. Došlo 

také k výzdvihu Krušných hor a k rozpraskání celého masívu. Po uvolněných 

puklinách a prasklinách vystoupily z hlubin země vulkanickou činností žuly a jiné 

vyvřeliny. Metamorfované horniny i vulkanické vyvřeliny tvoří podklad pod větší 

částí Mostecké pánve a Českého středohoří [1].  

Na počátku druhohor byla oblast Mostecké pánve horkou pouští. Krajina 

byla převážně rovinatá a podnebí velmi teplé. V následujícím období druhohor- 

juře přichází podnebí vlhké a teplé. V naší oblasti potoky a řeky odnášejí zvětralý 

materiál do okolních moří. Nově vytvořené permokarbonské sedimenty i se 

slabými černouhelnými slojkami byly odneseny mnohdy v celé mocnosti a 

krystalické horniny Krušných hor se opět obnažily [1]. 

V období křídy se klima mění a dostává tropický charakter. Mořská 

pobřežní čára pozvolna postupuje a při pobřeží vznikají sladkovodní sedimenty 

v jezerech, močálech a v pomalu tekoucích řekách. Vytvářejí se sladkovodní 
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uloženiny, jako jsou písky, jíly a jílovce s drtí zuhelnatělých rostlinných částí. 

Začala opět transgrese moře, která zaplavila velkou část Čech. I Mostecká pánev 

byla pod mořskou hladinou. Z charakteru sedimentů se usuzuje, že moře bylo 

vcelku mělké. Koncem druhohor před 65 mil. let, dochází ke změlčování moře. Po 

ústupu se celá oblast Mostecké pánve stává opět souší a znovu vytvořené vodní 

toky odnášejí velkou část mořských druhohorních sedimentů [1]. 

V prvopočátcích třetihor byla zdejší dosud rovinatá krajina postižena 

horotvorným neklidem, tzv. alpínským vrásněním. Docházelo pozvolně k pohybům 

zemské kůry a oblast byla rozlámána trhlinami na různě velké kry. V první fázi 

převážně na čediče a později znělce. Postupně vznikalo České středohoří, jehož 

část je dnes také pohřbena pod sedimenty hnědouhelné pánve až ke Krušným 

horám [1]. 

Po ukončení hlavní vulkanické činnosti před 20 až 25 mil. lety docházelo 

k zvětrávání části vulkanitů. Materiál byl splachován do malých mělkých jezírek, 

které vznikaly mezi vulkanickými tělesy. Do oblasti Mostecké pánve zřejmě 

zaústila nová velká řeka, sbírající vody a materiál z celých západních Čech. Mezi 

Krušnými horami a Českým středohořím vznikla mělká pánev. V ní se 

shromažďovala voda a vytvářela tak vhodné podmínky pro další vývoj oblasti [1]. 

Za příznivých klimatických a přírodních podmínek zde silně bujel rostlinný 

život a vytvářel obrovské rašeliniště, budoucí základ hnědouhelné sloje. Bažina se 

postupně rozšiřovala, dosáhla rozsahu od Ústí nad Labem ke Klášterci nad Ohří. 

Největší mocnost uhlí vznikla v oblasti Bíliny, kde se uložilo až 30 metrů uhelné 

sloje. Do jezera pod Krušnými horami přinášela voda jemný kal a vznikaly jezerní 

sedimenty – jíly. Mohutný říční tok, který zásoboval jezero vodou, se postupně 

přesunul do oblasti Bíliny a Duchcova.  Výsledkem sedimentace tohoto toku jsou 

mocné vrstvy uložených písků, písčitých jílů a jílů. Po delší době došlo opět ke 

zvyšování hladiny vody jezera a říční delta ustoupila na jihozápad. V celé 

Mostecké pánvi se usazují opět jíly [1]. 

Na konci třetihor dochází k postupnému ochlazování. Vznik pánve se 

zařazuje na konec třetihor a počátek čtvrtohor, kdy dochází k novému výzdvihu 
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Krušných hor do dnešní úrovně. V tomto období také zaniká jezero a oblast 

Mostecké pánve se opět vysušuje [1]. 

Počáteční období čtvrtohor se nejvíce podílelo na konečném utváření celé 

krajiny. Zpočátku docházelo k mohutnému odnosu třetihorních jezerních materiálů, 

narušených vlivem chladného a vlhkého podnebí. Hlavním činitelem bylo posunutí 

hranice maximálního zalednění, kdy se čelo skandinávského ledovce přiblížilo na 

pouhých 50 kilometrů na severozápad od tohoto kraje. Účinky zalednění a střídání 

dob ledových a meziledových působily velmi destruktivně na všechny typy horniny. 

Na úpatí Krušných hor docházelo k mohutným sesuvům a bahnotokům pevných 

hornin do materiálů třetihorní pánve. Na svahu a úpatí hor se vytvářely svahové 

sutě. Tyto nánosy jsou tvořeny písčitokamenitými a balvanitými materiály. Eroze 

postupně odnesla z pánve velké množství křídových mořských sedimentů, 

rozrušených vulkanických hornin a mocné vrstvy jezerních pánevních sedimentů. 

Nejvíce rozšířené horniny čtvrtohor jsou spraše a sprašové hlíny, které vznikaly 

vlivem silných větrů. Eroze vodních toků obnažila na některých místech uhelnou 

sloj a ta vlivem oxidace začala hořet. Následky těchto požárů můžeme dnes nalézt 

v podobě červených vypálených jílů. Jiné části nevyhořely a zde poprvé nalezl 

člověk novou užitkovou surovinu – uhlí [1]. 

 

2.2 HISTORIE UHELNÉHO HORNICTVÍ 

V písemných záznamech se uvádí, že těžba uhlí v oblasti Mostecké pánve 

začala v 15. století. Konkrétně se jedná o písemnou zprávu z roku 1403, která je 

zapsaná v městské knize Duchcova a dokazuje těžbu uhlí v Mostě [2]. Další 

zachované zprávy o výskytu hnědého uhlí jsou až z poloviny 16. století, v ní je 

uvedená žádost o povolení těžby uhlí v kraji Žateckém, Litoměřickém a Slánském 

z důvodu nedostatku palivového dříví [4]. 

Počátky těžby uhlí v Čechách nebyly výrazné, protože až do poloviny 19. 

století na území našeho státu byla stále v převaze těžba rud, zvláště drahých 

kovů, ale také cínu, železa a olova. Bylo to dáno i přírodními podmínkami, 

minimální potřebou energie, ale také složitostí dobývání například oproti dřevu. Na 
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našem území, zvláště pak na severu Čech se uhlí ve svých počátcích nevyužívalo 

jako surovina pro zdroj tepla. K tomu dochází až ve 2. polovině 18. století. V této 

době se otevřely malé šachty v okolí Ústí nad Labem, Teplic a Chomutova. Ale ani 

snahy panovníků, kteří podporovali vyhledávání uhlí jakožto náhradu za dřevo, 

nepřinesly zájem o surovinu [1]. Uhlí používaly jako palivo jen nejchudší vrstvy 

obyvatelstva. Vyšší vrstvy potřebovaly uhlí pro palírny, cihelny, pivovary a vápenky 

[4]. 

V tomto období se dolovalo povrchovým způsobem na výchozu uhelné 

sloje, potom hlubinným dobýváním. Dobývalo se tzv. selským dobýváním, byl to 

hlubinný způsob těžby buď štolami, nebo nehlubokými doly s jámami 

obdélníkového tvaru, ze kterého se razily různými směry široké chodby přímo 

v uhlí. První šachty byly 6 – 10 metrů hluboké, později se dobývalo až do hloubek 

30 metrů. Po vytěžení dostupného ložiska se šachta zasypala a byla otevřena 

jinde [4]. 

V polovině 19. století s nástupem rozvoje průmyslové výroby nastal vzestup 

uhelné těžby. Na severu Čech a Karlovarsku se rozvíjely textilky, keramické a 

chemické závody a sklárny. Doposud využívané dřevo, ale také vodní energie 

nestačily pokrýt vzrůstající spotřebu energie. Proto začali využívat uhlí jako 

energetickou surovinu. Využívalo se pro pohon parního stroje, který se v průmyslu 

stále více používal [1]. 

Skutečný rozvoj těžby v Mostecké pánvi nastává až s výstavbou železnice. 

V roce 1858 byla zprovozněna ústecko-teplická dráha vedoucí z Ústí nad Labem 

přes Trmice, Tuchomyšl a Chabařovice do Teplic. V roce 1870 prodloužená přes 

Duchcov a Most do Chomutova. Společně s dalšími tratěmi, které se uvedly do 

provozu, jako například dráha Duchcov – Praha, Chomutov – Plzeň byl zajištěn 

odbyt uhlí do celých Čech a také dále do Rakouska. Podél tratí se začaly zakládat 

nové doly a tím se zvyšovala produkce uhlí [4]. 

Nové doly byly postupně vybaveny moderním technickým vybavením, 

především parními těžními stroji a výkonnými čerpadly vody. Zároveň dochází 

koncem století ke slučování společností, které těžily uhlí. Spojovaly se do velkých 
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provozů a připojovaly k sobě malé doly. Tím vznikly celky s velkým kapitálem, 

který umožňoval nákladnější investice a hospodárnější dobývání hnědého uhlí [4]. 

Začaly se vytvářet uhelné společnosti, které ovládaly celý revír Mostecké 

pánve. Největším podnikatelem byl hrabě Westphalen, jehož doly v 80. letech 19. 

století produkovaly na Ústecku největší procento veškeré těžby. Významná 

společnost v oblasti Mostecké pánve byla Mostecká uhelná společnost, která 

vznikla v roce 1879 [4]. 

 

2.3 HISTORIE OSÍDLENÍ OBLASTI 

Krajina Mostecké pánve patří k nejdéle osídleným částím území České 

republiky. První doklady lidského osídlení pocházejí z lokality Písečný vrch u 

Bečova, který se nachází 6 kilometrů na jihovýchod od Mostu. První nálezy jsou 

staré 1,7 – 1 milión let a patří k nejstarším nálezům v celé Evropě. Tyto nálezy 

svědčí o využívání tohoto místa pravěkým člověkem. Z období střední doby 

kamenné (před 250 000 lety) se zachovaly základy domu či přístřešku pod 

skalním převisem, ohniště a pozůstatky barviv. O existenci dálkových obchodních 

cest, které vedly přes Krušné hory, dokumentují Saské nálezy paleolitických 

nástrojů vyrobených z křemence z Písečného vrchu [12]. 

Výraznější stopy na území Mostecké pánve zanechali první zemědělci, kteří 

se v této lokalitě usazovali již od 6 tis. př.n.l. kvůli velmi úrodné půdě. Hustota 

zalidnění byla relativně vysoká. Osadám přibližně s 15 až 20 obyvateli připadalo 

asi 30 hektarů obdělávané plochy. Z důvodu stále větší poptávky po zemědělské 

půdě se začaly rychle odlesňovat rozsáhlé plochy. To vedlo k obrovské půdní 

erozi, která vedla ke vzniku širokých říčních niv s hlubokými naplaveninami [12]. 

Výrazným prvkem osídlení oblasti bylo Komořanské jezero. Rozkládalo se 

v podhůří Krušných hor pod zámkem Jezeří na ploše zhruba 140 hektarů. Některé 

nálezy svědčí o poměrně intenzivním osídlení. Nejstarší pocházejí z mezolitu, 

další z neolitu. Dokládají osídlení kulturou lineární v době 6. a 5. tis. př.n.l. 

Z eneolitu pak kultura nálevkových pohárů, bádenská, šňůrová. Z 12. století př.n.l. 
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nálezy ze starší doby bronzové ve které oblast osídlilo obyvatelstvo kultury 

únětické. Sérii uzavírají nálezy středověké, od konce 13. století do počátku 16. 

století [13]. 

V průběhu 19. století bylo jezero částečně vysušeno. Nově získané území 

bylo využito nejprve jako zemědělská půda a následně k těžbě uhlí. Zbytky jezera 

se zachovaly až do 20. století mezi vesnicemi Dřínov, Souš, Komořany a Dolní 

Jiřetín. Koncem století však i tyto pozůstatky padly kvůli masivní těžbě uhlí. Dnes 

se v místě pod zámkem Jezeří nachází povrchový lom ČSA [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1 -  Komořanského jezero v pravěku a středověku [13] 

Zásadním faktorem osidlování byl rozmach města Most. Město je poprvé 

zmíněno v Kosmově kronice jako pons Gnevin (most Hněvín) a to při popisu 

událostí vztahující se k roku 1040. Most byl povýšen na královské město a 

s udělenými privilegii také stoupal počet obyvatel [12]. 

Na konci 15. století vypukla na Mostecku hornická horečka, vyvolaná 

nálezy mědi, ale hlavně stříbra v Krušných horách. Horečka vedla ke vzniku 

prvního trvalého osídlení Mostecké pánve. V této době vznikla hornická městečka 

a vesnice jako například Hora sv. Kateřiny [12]. 
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Období po 30. leté válce bylo pro oblast Mostecké pánve obzvláště tvrdé. 

Mnoho protestantů odešlo do Saska z důvodu rychlého šíření luteránství 

v německých zemích a některé vsi se zcela vylidnily. Ložiska mědi, cínu a stříbra 

v horách se vyčerpala a to přispělo také k celkovému poklesu obyvatelstva. Vsi 

v Krušných horách, které čerpaly z příjmů hornické činnosti, kompenzovaly ztrátu 

rozvojem různých řemesel. Rozvíjelo se punčochářství, plátenictví a hračkářství 

[12]. 

Rozmach hornictví a dalšího průmyslu na Mostecku vyvolal velkou 

poptávku po pracovní síle a vedl k populační explozi. Do území Mostecké pánve 

mířili jak německy hovořící obyvatelé, tak obyvatelé českých vesnic. Příliv česky 

hovořících obyvatel vedl k částečné bohemizaci některých vesnic. Stále narůstající 

počet obyvatel vyvolal tlak na ubytování. Budovaly se dělnické a hornické 

ubytovny a kolonie a někteří sedláci přistavovali další patra na své domy za 

účelem pronájmu dělníkům [12]. 

Po 2. světové válce nastala zřejmě nejzásadnější změna v krajině 

Mostecké pánve vyvolaná člověkem v celé své historii. Více jak 90% německy 

hovořících obyvatel, kteří tvořili naprostou většinu obyvatelstva, bylo vyhnáno. 

Počet obyvatel Mostu radikálně klesl. Z 61 tisíc v roce 1930 na pouhých 7 tisíc 

v roce 1946. Nově příchozí obyvatelstvo přicházelo ze všech koutů republiky bez 

jakéhokoliv vztahu k místu. Posledním zásahem do paměti krajiny ale dokonalo až 

její přesypání rypadly a dopravníky hnědouhelných dolů. Ty v poválečné době 

postupně pohltily více jak 30 obcí, včetně území starého Mostu [12]. 
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3 VZNIK NARUŠENÉ KULTURNÍ KRAJINY 

Oblast Mostecké pánve je postižená třemi hlavními faktory. Těžba hnědého 

uhlí, výroba elektrické a tepelné energie a těžký chemický průmysl mají největší 

podíl na devastaci krajiny Mostecké pánve. Zásadní úlohu v proměnách krajiny 

sehrálo povrchové dobývání uhlí [10]. 

 

3.1 ROZVOJ LOMOVÉHO DOBÝVÁNÍ 

Lomové dobývání uhlí bylo revolucí v dějinách severočeského hornictví. 

Největší výhodou, kterou poskytovala lomová těžba, bylo umožnění vytěžit 

veškerou uhelnou zásobu. Uhlí se těžilo rychleji, ve větším množství a přitom vše 

vyšlo levněji než při těžbě hlubinné [1], [3]. 

Lomová těžba se dlouho omezovala pouze na okrajové výchozové části 

sloje s méně kvalitním uhlím. Těžba se výrazně zvyšovala až na počátku 20. 

století. V tomto období začala pronikat do lomů mechanizace, která se, ale do 

povrchových lomů dostávala velmi pomalu. Výjimku tvořil lom Hartmann 

v Ledvicích, kde se strojní dobývání objevuje již v roce 1884 [1]. 

V období druhé poloviny 19. století kdy se do oblasti dostala železniční 

doprava, která umožnila rychlé zvyšování odbytu vytěženého uhlí, nastal postupný 

rozvoj lomové těžby [4]. 

Po skončení druhé světové války se uhlí ještě těžilo převážně hlubinným 

způsobem. Příčinou byl již zaběhnutý hlubinný systém dobývání, ale také chybějící 

technické vybavení pro těžbu povrchovou. Množství vytěženého uhlí stačilo pokrýt 

veškerou potřebu hospodářství i obyvatelstva. Ještě v roce 1945 se těžilo v 35 

hlubinných a 28 povrchových dolech [7]. 

V období budování socialismu se Československo začalo orientovat na 

energeticky náročný těžký průmysl. Hnědé uhlí bylo hlavní složkou a tvořilo tak 

základnu palivo-energetického odvětví. Zabezpečovalo zásobování elektráren, 

tepláren, plynáren a stále více stoupala spotřeba obyvatelstva. Počet vytěžených 



Petra Englická: Kulturní krajina Mostecké pánve a perspektivy jejího dalšího vývoje 
 

2013  10 
 

tun uhlí bylo nutné co nejvíce zvyšovat. Proto těžba povrchovým způsobem 

v dalších letech velmi stoupala [7]. 

Během třiceti let od konce 2. světové války se zcela změnil způsob těžby 

uhlí v Mostecké pánvi. Již otevřené povrchové doly se měnily na velkolomy, které 

byly postupně vybavovány špičkovou technikou na všech těžebních procesech. 

V roce 1976 bylo z osmi koncernových podniků, které sdružovaly několik lomů a 

dolů, pět podniků lomových a pouze jeden hlubinný. Přechod k těžbě povrchové 

byl příčinou značné devastace krajiny [4], [7]. 

 

3.1.1 DOPAD LOMOVÉHO DOBÝVÁNÍ NA KRAJINU 

Negativním průvodním jevem povrchové těžby je především nutnost odkrýt 

uhelnou sloj a nadložní horniny umístit na jiné místo. Je to spojeno s nutnou 

devastací krajiny, mění se geologická a půdní struktura, vodní režim a je postižena 

celá sféra živé přírody. Neopomenutelným nedostatkem povrchového dobývání je, 

že jí musí ustoupit i všechna lidská díla, včetně celých měst [8]. 

Jámy lomů jdou do hloubky až 170 metrů. Z nadložních hornin vznikají 

výsypky vysoké až 250 metrů. Tato přeměna je vnímána nejvýrazněji, protože 

dochází ke změnám reliéfu krajiny. Příkladem je Radovesická výsypka vznikající 

z nadložních zemin velkolomu Bílina. Po dosypání bude mít základnu o výměře 

1513 hektarů a výšku 250 metrů. Převýšené výsypky a odvaly podléhají silnému 

procesu dalších tvarových změn. Projevem jsou svahové sesuvy, které se mohou 

posunout až na vzdálenost několika set metrů [7]. 

Nedochází však jen k proměnám reliéfu, ale také ke změnám v horninovém 

prostředí. Při přesunech skrývané zeminy na výsypky vzniká zcela jiná 

posloupnost vrstev zeminy. V tomto směru dnes dochází ke značné revoluci a 

dochází ke tříděné, podle vrstev odklízené zemině a tím se zachovává původní 

struktura při novém umístění na výsypku [7]. 

Jak dochází ke změnám nadmořské výšky a složení půdy, tak se mění i 

vegetace a klimatické poměry. Lomy a výsypky jsou vystaveny silnějšímu 
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slunečnímu záření. Hůře provětrávané lomy a specifické klimatické podmínky 

v okolí jsou příčinou inverzních stavů, během nichž se silně zvyšuje koncentrace 

kysličníku siřičitého v přízemních vrstvách. Způsobují je plynné exhalace, které 

vznikají při záparech a ohních v lomech. Při samovznícení uhlí vzniká řada 

sloučenin, jakou jsou kysličník siřičitý a uhličitý, ale také aromatické uhlovodíky 

zastoupené v benzenu, toluenu a dalších [7]. 

Těžbou je ovlivňován taktéž vodní režim i kvalita vody. Do lomů se stahuje 

povrchová voda, která se musí odčerpávat, aby nedošlo k zaplavení. Odčerpaná 

důlní voda je zamořená, velmi kyselá a značně tvrdá a obsahuje velké množství 

rozpuštěných či nerozpuštěných látek. Lomy způsobují jak snižování hladiny 

podzemní vody a vysušování okolí, tak  dochází i ke značnému zamokřování až 

zavodňování některých ploch. Postupující povrchová těžba zapříčinila likvidaci 

nebo překládání vodních toků a ploch [7]. 

U půdy a půdotvorných složek nedochází jen k jejich narušení, ale může 

dojít až k jejímu úplnému zničení. Dochází k zániku úrodnosti i života 

mikroorganismů. Povrchová těžba je příčinou zániku celých společenství rostlin, 

živočichů a půdních mikrobů. Pro celý ekologický systém znamená povrchová 

těžba skutečně vážný zásah a dochází k narušování ekologické rovnováhy [7]. 

 

3.2 CHEMICKÝ PRŮMYSL 

Chemický průmysl v oblasti Mostecké pánve se soustřeďuje především do 

oblasti Litvínova – Záluží. Jedná se o rafinérský, petrochemický a energetický 

komplex Unipetrol RPA.  

Chemické závody v Litvínově – Záluží prošly za svou existenci mnoha 

změnami. Založení podniku se počítá od května roku 1939, kdy začaly stavební 

práce dle projektů zpracovaných v Německu. Základním produktem byly pohonné 

hmoty. Závod byl koncipován na zpracování uhlí pro nutnost zajistit potřebu 

motorových paliv z alternativních surovin. Výzkumné práce se nejvíce soustředily 

na hnědé uhlí, kterého v okolí závodu bylo velké množství. První benzín byl pak 
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vyroben v roce 1942. Závody se zabývaly výrobou mnoha chemických výrobků. 

Kromě automobilového benzínu a nafty vyráběly také rafinovanou ropu, koks, 

lékárenský a letecký benzín. V dalších letech čpavek, syntetický líh, vodík, kyslík. 

V roce 1967 vyráběly na 75 chemických výrobků [11]. 

Chemické závody nyní nesou název Unipetrol RPA od roku 2007, do tohoto 

roku společnost vystupovala jako Chemopetrol a.s., Litvínov, která zanikla 

společně s Unipetrol Rafinérií po jejich sloučení, aby vznikla společnost Unipetrol 

RPA. V současné době se zabývá produkcí rafinérských, petrochemických a 

agrochemických surovin. Na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, 

asfalty, zkapalněné ropné produkty, agrochemikálie a další [14]. 

 

3.2.2 DOPAD CHEMICKÉHO PRŮMYSLU NA KRAJINU 

Výroba chemických produktů společně se zpracováním uhlí a navazující 

energetikou s sebou nesly výrazné důsledky pro životní prostředí v okolí závodů i 

v celém širokém okolí.  Šlo především o emise do ovzduší. Jednalo se o popílek a 

další polétavý prach, oxidy uhlíku, síry a dusíku, sirovodík a těžké kovy. Odpadní 

voda z výroby chemických produktů obsahovala zejména fenoly, sirovodík, 

amoniak a další znečisťující látky. Chemikálie velmi nasycovaly půdu v areálech 

závodů, ale také zčásti i v okolí. Tvořily se a dále rozšiřovaly dehtové laguny. Celá 

výroba přispívala k tvorbě velmi hustých mlh [11]. 

Každý rok Unipetrol RPA investuje velké peněžní prostředky do tzv. 

ekologických investic. Tato společnost zavedla systém environmentální politiky a 

stanovila si základní environmentální cíle. Mezi ně patří zejména ochrana ovzduší, 

ochrana vod a půd a způsob nakládání s odpady. Každý rok pak vydává výroční 

zprávu, ve které zhodnocuje dopady výroby na životní prostředí a cíle do 

následujícího roku [14]. 

Chemické závody v Záluží zavedly environmentální management podle 

normy ČSN EN ISO 14001 v roce 1996. Cíle společnosti byly především snížení 

emisí škodlivin do životního prostředí a zlepšení pracovního prostředí. V letech 
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1996 - 2012 bylo vybudováno velké množství ekologických zařízení, která přispěla 

ke snížení dopadů chemického průmyslu na životní prostředí. Začaly se 

rekonstruovat teplárny, které spalují hnědé uhlí. Instalovaly se nové kotle, 

elektrostatické odlučovače a odsiřovací technologie. Po zprovoznění těchto 

zařízení došlo k výraznému snížení emisí v ovzduší [11]. 

Významnou přeměnu prodělala sekce nakládání s odpadními vodami. 

Společnost disponuje moderním zařízením na čistění odpadních vod. Byly 

realizovány projekty na odolejování ropných vod, odsíření vod, biologickou 

nitrifikaci a denitrifikaci. K významnému snížení vypouštěného znečištění do 

povrchových vod přispěla zejména rozsáhlá rekonstrukce biologické čistírny 

odpadních vod, která proběhla v letech 2007-2009 [29]. 

Unipetrol RPA se výrazně podílela na odstraňování starých ekologických 

zátěží, které vznikly v minulosti při výrobní činnosti a měly dopad na životní 

prostředí. Do dnešní doby se odstranily sanačními pracemi například skládky 

tekutých kalů, tuhých průmyslových odpadů, kalů z čističek odpadních vod a další. 

Probíhají sanace podzemních vod znečištěné ropnými uhlovodíky, fenoly nebo 

chlorovanými uhlovodíky [29]. 

 

3.3 VLIV URBANISMU NA KRAJINU 

Těžba uhlí v Mostecké pánvi musela uspokojovat velkou potřebu národního 

hospodářství, proto se nemohlo dovolit vynechat žádnou oblast, kde se nacházely 

zásoby velmi kvalitního hnědého uhlí [7]. 

Lomové dobývání uhlí nemělo vliv jen na přírodu, ale také zásadní úlohu 

v životech lidí, kteří žili v pánevních oblastech. Desetitisíce lidí těžba připravila o 

místa, kde se narodili. V průběhu poválečných let bylo zrušeno na sto třicet 

průmyslových podniků, ale také zdemolováno přes osmdesát obcí. Všichni 

obyvatelé byli postupně přestěhováni do měst. To mělo za následek rozrůstání 

měst Duchcova, Chomutova, Jirkova, Mostu a mnohých dalších [7]. 
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Pokud jde o likvidace obcí, nejvíce byla postižena mostecká oblast. Největší 

demolici, která neměla ve státě obdoby, bylo zbourání celého starého města Most 

s více jak sedmisetletou tradicí. Postupně od roku 1965 bylo do nového města 

přestěhováno přes třicet tisíc obyvatel. Zůstal zachován jen děkanský kostel a 

pozůstatky hradu na kopci Hněvín. Transfer Mostu přesáhl částku tří miliard korun, 

ale největší ztráta je nepochybně v historických a památkových hodnotách mnoha 

církevních i měšťanských domů [7]. 

Pro celou Mosteckou pánev byla charakteristická vysoká migrace. Ve 

srovnání s jinými oblastmi se doslova hovořilo o stěhování národů. Od roku 1960 

došlo k územní reorganizaci a to dalo za vzniku tomuto kraji. Po všechny uplynulé 

roky je počet vystěhovalých vyšší než přistěhovalých. Ke změně došlo až v letech 

1986 – 1988. Lidé přicházeli hlavně kvůli možnosti získat v nesrovnatelně kratší 

době bydlení a možnosti zajištění si pracovního místa [7]. 

Z důvodu demolice obcí v celé Mostecké pánvi a přestěhování obyvatel se 

musely rychle rozvíjet a utvářet sídelní útvary. Města měla působit jako funkční a 

vyvážené celky. Z hlediska urbanismu například nový Most měl dlouho charakter 

velkého sídliště sestavený z typizovaných domů. V závěru postavený z klasicky 

českých panelových domů. Město nenavazovala na krajinu a také nemělo žádnou 

architekturu. Zeleň se objevila až s útlumem těžby, která uvolnila množství ploch 

pro rekultivace [9]. 

S urbanismem také souvisí pojem urbanizace. Urbanizace je soustřeďování 

hospodářského a kulturního života do měst na úkor venkova. Je to spjato 

s průmyslovou revolucí, která díky těžbě uhlí v Mostecké pánvi vzrůstala.  Nabídky 

pracovních míst lákaly obyvatele ze všech krajů České republiky. Urbanizace 

sebou nesla značné negativa pro krajinu a životní prostředí [15]. 

Se stále větším počtem obyvatel narůstal objem odpadu, zhoršoval se stav 

ovzduší kvůli narůstající dopravě, která zvyšovala emise. Zeleň se snižovala na 

úkor zástavby obytných domů [9]. 
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4 CESTY K NÁPRAVĚ – OBNOVA KRAJINY A JEJICH 

FUNKCÍ 

Obnova krajiny v Mostecké pánvi spočívá v její rekultivaci a revitalizaci. 

Nápravy se týkají především těch území, která byla zdevastována povrchovým 

dobýváním uhlí, protože horní zákon přikazuje všem těžařům narušenou krajinnou 

strukturu dát po těžbě opět do pořádku. Tento zákon také stanovuje povinnost 

k vytvoření finančního fondu, který umožní provést rekultivaci po ukončení těžby 

[8]. 

Proces obnovy krajiny je složitý proces, který trvá v řádech několika desítek 

let. V oblasti Mostecké pánve se území obnovuje rekultivacemi zemědělskými, 

lesnickými, vodohospodářskými či rekreačními. Ale také se dnes můžeme setkat i 

s požadavkem, aby se určitá část území nerekultivovala a ponechala se tak 

přirozenému vývoji přírody [8]. 

 

4.1 REKULTIVACE DOTČENÉ OBLASTI 

Rekultivace je aktivní obnova a tvorba půdního fondu v oblasti devastované 

průmyslovou činností. Je to soubor opatření a úprav, kterými zúrodňujeme půdy, 

které znehodnotily přírodní nebo antropogenní činnosti. Rekultivovat se musí 

každý volný hektar tak, aby jednotlivé části do sebe funkčně i strukturálně 

zapadaly. Musí být respektovány nejen přírodní, ale i sociální a ekonomické 

podmínky v dané oblasti [7], [9]. 

Rekultivace začíná již při zpracování koncepce těžby, jejíž součástí je 

uvedení všech narušených pozemků do žádoucího stavu. Během těžby se dbá na 

to, aby základní tvar výsypek odpovídal potřebě určeného způsobu rekultivace. 

Ale také se dbá na to, aby výsypky měly trvale stabilní tvar [6]. 

4.1.1 ZEMĚDĚLSKÉ REKULTIVACE 

Z hlediska výživy a ekonomiky patří zemědělský způsob rekultivace k 

nejvýznamnějším. Stojí na prvním místě díky jejich hospodářskému významu [7]. 
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Zemědělský typ rekultivace se uplatňuje především na náhorních plošinách 

výsypek a jeho speciální formy v podobě sadů a vinic, ale i na vhodně situovaných 

svazích, které v minulých dobách bývaly výhradně zalesňovány [7]. 

Tuto rekultivaci je možné dělat dvěma způsoby. Buď s překryvem, nebo bez 

něj. Bez překryvu neboli přímé zúrodnění pozemků se může uskutečnit, jen pokud 

jsou na povrchu výsypek vhodné zeminy. Pro půdu se používají plodiny jako 

například jetel plazivý nebo červený, vojtěška setá, komonice bílá a jiné, protože 

mají schopnost vytvářet velké množství kořenové hmoty, která má velký význam 

při obnově půdy. Forma přímých rekultivací se osvědčila, ale nevýhodou byla 

délka půdotvorného procesu, který trval 20 – 30 let [7]. 

Na pozemcích s překryvem trvá rekultivační proces osm let. I v tomto 

případě vytvářejí novou půdu zaseté plodiny, které v co nejkratším čase dokážou 

propojit vrchní vrstvy se spodními. Nejvíce se osvědčili jeteloviny a traviny [7]. 

Zemědělské rekultivace vytvářejí v oblasti Mostecké pánve nová pole, 

louky, ale také zahrádkářské kolonie v okolí měst a již zmíněné ovocné sady a 

vinice [7]. 

Významná zemědělská rekultivace v Mostecké pánvi proběhla na 

Čepirožské výsypce lomu Šmeral. Po dosypání výsypky v roce 1973 po 

konzultacích s bratislavským výzkumným ústavem vinařským a pracovníky 

Mosteckého státního podniku byl schválen rekultivační program, do kterého byla 

zařazena i výsadba vinné révy [16]. 

Specializovaný rekultivační podnik provedl terénní úpravy a návoz orniční 

vrstvy na upravený povrch výsypky. Výsadbu organizoval v rámci Státního statku 

Most vinař Ing. Ivan Váňa. Celkem pak bylo založeno 35 hektarů vinic [16]. 

Výsypkové vinice se potýkaly s dvěma vážnými problémy. První z nich byla 

chuť vína, která od roku 1980 byla velmi špatná. Najít příčinu bylo velmi složité. 

V té době bylo ovzduší Mostecka na špatné úrovni kvůli průmyslovým exhalacím, 

které ulpívaly na povrchu bobulí vinných hroznů, a tím se ovlivňoval proces výroby 
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vína. Až koncem 20. století proběhla důkladná ekologizace průmyslových exhalací 

a mostecká vína opět začala plodit kvalitní odrůdy vín [16]. 

Druhým problémem byla stabilita výsypky, která se projevila v celé historii 

výsypkových vinohradů celkem dvakrát. Pokaždé byla příslušná část vinice 

stabilizována a dosázena do původní výměry [16]. 

Společnost České vinařství Chrámce s.r.o. založená Ing. Ivanem Váňou 

v roce 2001 dnes pěstuje víno na 64 hektarech mosteckých vinic z toho polovina 

je na výsypkách. Společnost je v současnosti největším výrobcem vín z vlastních 

hroznů v Čechách [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Zrekultivovaný východní svah výsypky lomu Šmeral [24] 

4.1.2 LESNICKÉ REKULTIVACE 

Pro krajinu a stabilitu ekologických systémů jsou tyto rekultivace 

nejdůležitější. Lesní porosty představují v našich podmínkách ekologická 

společenstva, která mají kladný vliv na své okolí. Plní prvky stabilizační, 

hygienické, asanační, klimatické, ale i rekreační. Jejich výhodou je zejména 

podstatně nižší náročnost na kvalitu půdy ve srovnání se zemědělskými plodinami. 

[5], [7]. 
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Postupem let byly vypracovány metody, jak zalesnit prakticky každé 

devastované území. Zásadní roli při postupu zalesňování hrají funkce, které mají 

porosty plnit. Na území porušené těžbou pak vznikají lesy produkční a účelové [7]. 

V oblasti Mostecké pánve vyrůstají lesy s více formou účelovou, která plní 

několik funkcí. Lesy půdu zpevňují, drží v ní vláhu, vytvářejí přirozené zásoby vody 

a chrání území před erozemi. Ale také zachycují nečistoty ze vzduchu nebo 

zpomalují jejich pohyb a chrání okolí před hlukem [7]. 

Pro člověka je významným faktorem vznik rekreačních lesů. V těchto 

případech pak vznikají sadovnicko-parkové rekultivace. Díky těmto rekultivacím 

vznikají přímo ve městech nové parky a lesoparky [7]. 

Lesnická rekultivace je dlouhodobý proces, skládající se z řady dílčích 

úkolů. Tím nejsložitějším je výběr dřevin a keřů. Ty se rozdělují na přípravné a 

meliorační dřeviny, dřeviny s významem pomocným a hospodářsky cenné dřeviny. 

Na základě zkušeností se nejvíce z přípravných dřevin osvědčil jeřáb, z dřevin 

pomocných olše, břízy a vrby. Cílové dřeviny, které budou tvořit základ porostů, 

jsou především javory, jasany, duby a modříny [5]. 

V Mostecké pánvi docházelo k masovému úhynu porostů zejména 

v důsledku působení plynných exhalací. V roce 1990 postihovaly imise 

chemických škodlivin přes milión hektarů lesních porostů. Postižené porosty 

musely být pokáceny. Do současné doby bylo v oblasti vysázeno na šedesát 

miliónů lesních sazenic v rámci lesnických rekultivací [5], [7]. 

K výhradně lesnickým rekultivacím patří území bývalé vnější výsypky lomu 

ČSA zakládána v letech 1955 – 1965, která se nacházela na poddolované oblasti 

bývalých obcí Dolní Litvínov a Růžodol. Délka výsypky byla 5,8 kilometrů a 

průměrná šířka 1,3 kilometry. Celková výměra výsypky je zhruba 760 hektarů 

z toho 360 hektarů svahy a 400 hektarů náhorní plošina [18]. 

Pozemky pod patou výsypky byly zalesněny v předstihu, spolu se 

zahájením sypání výsypky. Rekultivované svahy navazují na ozeleněné území. 

Pata výsypky v areálu bývalých dolů Hlubina a Unipetrol RPA je lemována 
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skládkami chemických odpadů. Rekultivace samotné výsypky byla zahájena 

v roce 1971 na severozápadním svahu. Od roku 1989 byla prováděna lesnická 

rekultivace jihozápadních svahů a přilehlé náhorní plošiny v rozsahu 150 hektarů. 

Zalesnění u obce Louka je na svazích i původním terénu řešena citlivým 

způsobem s respektováním samovolně vzniklých porostů. Do dnešní doby byla 

zrekultivována plocha v rozsahu 630 hektarů. V rámci konečných úprav byly 

vybudovány i odvodňovací příkopy a retenční nádrže. Vzniklo tak postupně na 10 

hektarů vodních ploch [18]. 

 

4.1.3 VODOHOSPODÁŘSKÉ REKULTIVACE 

Vodohospodářský způsob rekultivace patří mezi nejobtížnější a zároveň 

mezi nejméně ujasněné části rekultivačního procesu. Způsob hydrické rekultivace 

prošel od svého vzniku značným vývojem. Dříve se brala voda jen jako pasivní 

prvek, vhodný k zakrytí částí lomů, k překrytí ploch nevyhovujícím potřebám jiného 

způsobu rekultivace. Dnes se pracovníci nespokojí pouze s estetickou funkcí vody 

a s vodními plochami, které mají dotvářet krajinu [7]. 

Dnes má vodohospodářská rekultivace obnovit ekologicky účinný vodní 

režim, zabezpečit umělá vodohospodářská opatření, aby bylo možné vytvářet 

zásobárny vody, řídit průtoky přeložených nebo nově vybudovaných toků.  Mají 

zajišťovat závlahy i odvodnění a využívat vodu jako zdroj energie [7]. 

I pro tento způsob rekultivace jsou vytvářeny podmínky již během těžby. Je 

důležité, aby výsypky uměly hospodařit s vodou [5]. 

Postupně se v krajině začaly objevovat nové stojaté i tekoucí vody. Vodní 

nádrže a rybníky byly umisťovány ve zbytkových lomech, poklesových kotlinách a 

na vhodně vybudovaných vnitřních i vnějších výsypkách. Voda v krajině plnila 

funkci ekologickou, estetickou, rekreačně sportovní i hospodářskou [7]. 

V dnešní době patří k významným rekultivacím toho typu vznik jezera Most. 

Území je pozůstatek povrchového lomu Most – Ležáky jehož otvírka způsobila 

v roce 1962 likvidaci starého města Most. V roce 2008 bylo zahájeno napouštění 

zbytkové jámy v rámci revitalizace území zasaženého těžební činností. Zatopením 
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jámy lomu Most se vytvoří vodní plocha o výměře 311,1 hektarů s maximální 

hloubkou 75 metrů. Po dokončení rekultivací celého území s rozsahem 1 264 

hektarů vznikne rozmanitá ekologicky i esteticky hodnotná krajina s velkou vodní 

plochou. Celé území je koncipováno tak, aby v budoucnu mohlo být využíváno pro 

příměstskou rekreaci. V řešení území byla naplánována a následně i zrealizována 

komunikace Most – Mariánské Radčice, která byla v rámci projektů 

zrekonstruována. Jsou vytvořeny předpoklady pro přístaviště plachetnic, 

vybudování repliky starého Mostu a mnohé další [19]. 

 

4.1.4 REKREAČNÍ VYUŽITÍ REKULTIVACE 

V podstatě všechny způsoby zemědělských, lesnických a hydrických 

rekultivací se vyznačují různými stupni rekreačních funkcí. Přesto je těmto 

rekultivacím věnována samostatná kategorie, zvláště v okolí měst. V nich se 

nabízí řada možností rekultivační výstavby v podobě parků, sportovišť, dromů a 

jiných [5]. 

Rekreace se dělí na dlouhodobou a krátkodobou. Krátkodobá rekreace je 

v rozmezí od několika hodin do dvou dnů. Právě tato forma rekreace je pro 

pánevní oblast Mostecka ta nejdůležitější. V souvislosti s průmyslem, kde je 

člověk obklopený panelovými domy, dýchá zplodiny z továrních komínů, má oblast 

nabídnout kraj plný lesů, potoků a míst, která mají nabídnout rekreační využití [7]. 

Jako velmi názorný příklad účelně koncipované příměstské rekultivace je 

nepochybně celý areál Autodromu v Mostě. Stal se tak nadstandardní součástí 

dlouhodobé a systematické obnovy území dotčené těžbou uhlí. Rekultivace 

proběhla z části na vnější a z části na vnitřní výsypce bývalého hnědouhelného 

lomu Vrbenský-Matylda v Souši. Původní záměr bylo však částečně území 

zalesnit a vysadit ovocné sady. Později byla koncepce upřesněna a ovocné sady 

se nahradily výstavbou autodromu v kombinaci s centrem bezpečné jízdy - 

Polygon Most [20]. 
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Autodrom se začal stavět v roce 1978 na ploše o výměře 140 hektarů. 

V rámci rekultivací se provedly rozsáhlé terénní úpravy, hydrotechnické práce, 

část výsypky byla pokryta ornicí a následně zatravněna. Součástí byla i výstavba 

komunikací včetně tunelu, kterým se do areálu vjíždí. Metodika financování 

neumožnila realizovat celou výstavbu autodromu. Všechny ostatní práce a objekty 

pak byly stavěny z peněžních prostředků autodromu. Během krátké doby vznikl 

první závodní automobilový okruh v Československu, ale také první ve střední a 

východní Evropě. V roce 1982 se zde pak jel první závod [20].  

Díky privatizaci Autodromu Most v roce 2000 došlo k zdokonalení 

sportovních i bezpečnostních parametrů celého areálu. V roce 2003 bylo využito 

finančních prostředků, které uvolnila vláda České republiky na náhrady důlně 

ekologických škod z minulých období na těžbou postižených místech  Ústeckého a 

Karlovarského kraje. Celková částka pro zintenzivnění rekultivací pro oba kraje 

pak činila 15 miliard Kč. Z této částky získal Autodrom Most 120 miliónů Kč, které 

využil k realizaci první rekultivační etapy výstavby Polygonu Most. Prvotní etapa 

zahrnovala terénní úpravy a hloubkovou stabilizaci části výsypky o rozloze 13 ha. 

V druhé etapě byly dokončeny kluzné plochy pro nácvik zatáček z kopce a do 

kopce na umělém svahu, rovinné kluzné plochy, příčné vodní bariéry, 

aquaplaningový modul a jiné. S dalšími zdokonalovacími prvky se ještě počítá, ale 

již dnes je Mostecký polygon nejmodernějším výcvikovým a testovacím areálem a 

centrem bezpečné jízdy ve střední Evropě [20]. 
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Obr. 3 – Autodrom Most, podoba z roku 1979 [23] 

 

4.2 REVITALIZACE DOTČENÉ OBLASTI 

Revitalizace v širším slova smyslu je chápána jako termín označující 

všechny aktivity, včetně sociálně ekonomických, související se zlepšováním kvality 

životního prostřední v člověkem negativně ovlivněném území. Termín se používá 

též v souvislostech jako například funkční zapojení do krajiny, kdy se jedná o 

konečnou úpravu devastovaného území, která zajistí vytvoření estetické krajiny, 

obnovení přirozených funkcí ekosystému a zároveň umožní plné využití území 

v souladu s územním plánem. Jednoduše znamená revitalizace – oživení, obnovu 

prostředí a podmínek [9]. 

Hlavním problémem v Mostecké pánvi je problematika zátěže prostředí 

způsobená zejména těžbou nerostných surovin a rozvojem průmyslu. 

K odstranění těchto vlivů přispívá soubor opatření, které obnovují produkci a 

funkci krajiny. Po rekultivaci území následuje revitalizace a resocializace dotčené 

krajiny [9]. 
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I když v oblasti probíhají rekultivace a sanace po povrchové i hlubinné 

těžbě uhlí není území plně revitalizováno. Nejsou zde vytvořeny podmínky pro 

zdravé fungování ekosystému, problematicky souvisí i s vodním režimem na 

antropogenních plochách. Z těchto důvodů bylo nutno zabezpečit revitalizaci, 

která přispěla k celkové resocializaci území [9]. 

Pro každou lokalitu je třeba stanovit, jak nově vzniklá krajina bude 

využívána. Řešení je třeba podřídit komplexnímu začlenění do okolní krajiny. 

Navržená revitalizační opatření musí být proveditelná a následky společensky 

akceptovatelné. Jedním z nástrojů komplexní revitalizace území je ekosystémový 

management zaměřený na sledování bioty, hodnocení a zachování jednotlivých 

druhů společenstev a ekosystémů. Úspěšnost revitalizace lze hodnotit pomocí 

monitorování rozvoje rostlinných a živočišných společenstev [9]. 

Revitalizace je potřebná v různých částech přírody a krajinných 

segmentech jako například v narušených ekosystémech v chráněném území, 

vodním režimu krajiny, kulturní a sídelní krajině a u antropogenně vzniklých 

segmentů krajiny – rekultivace [9]. 

Pro člověka zvláště vnímaná revitalizace je obnova sídelní krajiny. Díky ní 

se ve městech zlepšila sídelní struktura, vrátila se výsadba a následná údržba 

zeleně. Zvláště v této oblasti docházelo k zástavbě městské zeleně kvůli 

značnému nárůstu obyvatel. Docházelo tak k narušování hygienických a 

estetických parametrů životního prostředí sídel a sociálních funkcí [9]. 

Revitalizace v Mostecké pánvi zajišťuje obnovu ohrožených druhů a 

populací, kvalitu vody, vzduchu a půdy. Snaží se oživit optimální strukturu a 

propojenost biotopů a produktivitu agroekosystémů a ochranu zemědělské půdy 

[9]. 

4.3 NÁVRH ŘEŠENÍ DO BUDOUCNOSTI 

V oblasti Mostecké pánve zajišťují obnovu krajiny a území zasažené 

báňskou činností těžební společnosti skupiny Czech Coal a společnost 



Petra Englická: Kulturní krajina Mostecké pánve a perspektivy jejího dalšího vývoje 
 

2013  24 
 

Severočeské doly a.s. Naplňují tím povinnost ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně 

a využití nerostného bohatství. 

Skupinu Czech Coal tvoří Vršanská uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s. a 

Důl Kohinoor a.s. Dceřinou společností je REKULTIVACE a.s. jako jeden 

z dodavatelů rekultivačních prací. Celková dotčená plocha v roce 1999 

představovala 14 900 ha. V současnosti činí zájmové území VUAS a LUAS včetně 

dokončených rekultivací, ploch těžebně činných a území, které budou těžbou 

dotčeny 9 094 ha [21]. 

Tab. 1 – Rozdělení dotčené plochy VUAS a LUAS [20] 

  
VUAS LUAS 

Důl 
Centrum 

Celková plocha dotčená těžbou včetně všech 
rekultivací i na vnějších výsypkách lomu 4778 ha 4316 ha 800 ha 

Z toho: 

Plocha přímo dotčená těžbou - včetně budoucí 1969 ha 1637 ha 375 ha 

Ukončené rekultivace (včetně roku 2011) 2400 ha 2202 ha 295 ha 

Rozpracované rekultivace 2011 409 ha 477 ha 130 ha 

 

Celkové ukončené rekultivace k datu 31. 12. 2011 dané souhrnem ploch, 

které byly rekultivovány v rámci současného i minulého organizačního uspořádání 

činí 6 945 ha [20]. 
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Tab. 2 – Rozloha rekultivací rozpracovaných a ukončených 1994 – 2011 [20]. 

Typ 
rekultivace 

Zemědělské 
(ha) 

Lesní  
(ha) 

Vodní 
 (ha) 

Ostatní 
(ha) 

Celkem 
(ha) 

1994 - 2000 909 7548 318 4563 13340 

2001 151 1283 77 1467 2979 

2002 141 992 45 1094 2272 

2003 125 860 46 939 1970 

2004 193 929 47 966 2134 

2005 144 928 47 983 2102 

2006 145 693 39 915 1793 

2007 208 577 38 752 1575 

2008 181 508 58 522 1269 

2009 222 513 42 529 1306 

2010 209 449 42 529 1229 

2011 211 279 6 392 888 

 

Od roku 1994 bylo v lokalitách skupiny Czech Coal vynaloženo na 

rekultivace přes 4,2 miliardy Českých korun [20]. 

Tab. 3 – Rozdělení nákladů na rekultivaci území [21] 

 

 

 

 

 

 

Severočeské doly a.s. se sídlem v Chomutově provozují těžební činnost na 

lokalitách Tušimice a Bílina. Rekultivaci krajiny pro skupinu Severočeské doly 

zajišťuje její dceřiná společnost SD – Rekultivace a.s. [21]. 

Stav dokončených rekultivací k 31.12 2011 je 4 621 ha, rozpracované 

plochy pak činí 2 610 ha. Rozsah jednotlivých typů rekultivací je uveden v tabulce 

č. 4 [21]. 

  Celkem 

Náklady skupiny Czech Coal  3 434 000 000 Kč 

Náklady státu 808 000 000 Kč 

Celkem 4 243 000 000 Kč 

Vráceno k užívání do r. 1994  2 917 ha 

Celkem vráceno k užívání  6 945 ha 
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Tab. 4 – Poměr jednotlivých rekultivací na území těžby SD – Chomutov k roku 2011 [21] 

Typ rekultivace Dokončené (ha) Rozpracované (ha) 

Zemědělské 1830 382 

Lesnické 2130 1474 

Vodní 145 39 

Ostatní 514 713 

 

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

privatizace nebylo dořešeno finanční vypořádání souvisejících ekologických škod. 

Podniky od státu převzaly nejen těžební lokality, ale i rozsáhlá území určená 

k rekultivaci. Na tyto území nemohla být vytvořena potřebná finanční rezerva. 

Proto vláda České republiky v roce 2002 odsouhlasila na výjezdním zasedání 

v Ústí nad Labem postupné vyčlenění částky 15 miliard Kč, jako účast státu na 

nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností pro Ústecký kraj, později 

rozšířen o kraj Karlovarský [22]. 

Ústecký kraj z vyčleněné částky obdržel přes 10 miliard Kč. Peníze byly 

rozděleny mezi uhelné společnosti – 7,8 miliard Kč a obce na území kraje – 2,2 

miliard Kč. Společnosti Czech Coal a Severočeské doly obdržely finanční částku 

shodně po 2,4 miliardách. Do roku 2011 bylo realizováno v Mostecké pánvi 35 

projektů v celkové částce přes 777 miliónů Kč. A další projekty jsou v realizaci za 

více než 2,2 miliard Kč [22]. 

Tato část navazuje na již zmíněné zrekultivované území v kapitole 

Rekultivace dotčené oblasti, které by v budoucnosti mohly plnit funkci příměstské 

rekreace. Z důvodů chybějících finančních prostředků jsou zatím další rekultivační 

postupy nereálné. 

Návrhy řešení do budoucnosti se konkrétně týkají oblasti bývalé 

Růžodolské výsypky, která byla do dnešní doby zrekultivována ve formě pěstební 

péče a území jezera Most a jeho okolí. 
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4.2.1 NÁVRH ŘEŠENÍ DO BUDOUCNOSTI RŮŽODOLSKÉ 

VÝSYPKY 

Návrh je situován na území o rozloze cca 150 hektarů Růžodolské výsypky, 

které je červeně označeno na obrázku č. 4. Oblast se nachází mezi obcí Litvínov – 

Chemické závody Záluží – Louka u Litvínova. Tato část je nyní lesnicky 

zrekultivována a do budoucnosti připravená na další etapy rekultivace. Náklady 

vynaložené na zalesnění plochy činily 5 148 000 Kč [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Území Růžodolské výsypky s vyznačením dotčené oblasti návrhu [26] 

Projekt je koncipován jako zábavně – sportovní centrum pro různé věkové 

kategorie. Navržené centrum se skládá ze čtyř částí: 

 IQ park 

 Skate park 

 Dětské centrum 

 Lanový park  

IQ park o rozloze cca 3500 m² nabídne návštěvníkům unikátní expozice 

z vědy, techniky a přírodních věd. Lidé hravou formou prozkoumají například 
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lidské tělo, technické přístroje, záhady vesmíru, ničivou sílu přírodních živlů 

v simulátoru zemětřesení a vichřice. Ve vybudovaných laboratořích doplní školním 

kolektivům informace ve formě vlastního bádání. 

Skate park o výměře 800 m² zajistí hlavně mladší věkové kategorii 

upravenou plochu s umístěnými překážkami, dráhami a rampami. Je určená pro 

skateboardisty, ale také pro jezdce na inline bruslích, BMX a horských kolech. Pro 

příležitostné nadšence těchto sportů je zajištěna možnost vypůjčení bruslí a 

horských kol. 

Dětské centrum je možné využít v letním i zimním období.  Část je řešena 

jako venkovní hřiště s různými prolézačkami a houpačkami. Starším dětem 

nabídne přírodní labyrint a malou horolezeckou stěnu. V zastřešené části se 

mohou vzdělávat za pomocí interaktivních her. 

Část již zalesněné plochy je ponechána a využita k výstavbě lanového 

parku o délce jednoho kilometru. Park nabízí čtyři na sobě nezávislé okruhy podle 

obtížnosti a věku. I pro nejmenší účastníky je připraven okruh, který zdolávají ve 

výšce jednoho metru. Na návštěvníky čeká více jak šedesát překážek ve výšce 

v rozmezí 3 až 15 metrů. Nedílnou součástí jsou vysoce proškolení trenéři, kteří 

dohlížejí na bezpečnost všech účastníků. 

Zalesněné území je využito též pro výstavbu stezek pro jízdní kola a inline 

brusle. 

V celkových nákladech na vybudování centra je zahrnuta výstavba IQ 

parku, skate parku, dětského centra a lanového parku. Nejsou v nich zahrnuty 

výdaje na terénní úpravy a vybudování silniční komunikace. 

Tab. 5 – Kalkulace nákladů na vybudování zábavně – sportovního centra 

Název Náklady 

IQ Park 450 000 000 

Skate park 3 250 000 

Dětské centrum 16 000 000 

Lanový park 4 500 000 

Celkem 473 750 000 
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4.2.2 DOKONČENÍ PROJEKTU JEZERA MOST A OKOLÍ 

Plocha jezera a okolí se nachází za přesunutým děkanským kostelem 

v Mostě. Území je pozůstatek bývalého lomu Most – Ležáky a jeho výměra je 

přibližně 1 200 ha. Původní koncept počítal, že v sezóně 2013 již bude jezero plně 

napuštěné. Palivový kombinát, který toto území rekultivuje, ale musel v polovině 

roku 2012 napouštění přerušit. Výsledky ukázaly, že ještě před dokončením se 

musí zpevnit svahy dalším nasypáním zeminy. Z těchto důvodů je jisté, že se 

projekt prodlouží nejméně o jeden rok. 

Na území jezera jsou už v současnosti schválené projekty, které se 

v dalších letech budou realizovat.  

 Přístaviště lodí 

 Mostecký cyklistický okruh 

 Středisko starý Most – MiniMost a arboretum 

 Pobřežní zóna 

 Území pro oddech, sport a individuální výstavbu 

Celkové náklady na vybudování těchto částí přesáhne částku 442 400  000 Kč  

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Území jezera Most [27] 
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Návrh do budoucnosti se týká již schváleného území pro oddech, sport a 

individuální výstavbu, ve kterém není konkrétně stanovena podoba této oblasti. Ta 

je vyznačena na obr. 5 černou linií.  

Lokalita se nachází na vnitřní výsypce lomu a navazuje na upravené okolí 

děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Přiléhající pozemky představují 

velkou územní rezervu a jsou optimální pro budování zařízení pro rekraci, sport a 

ubytování. Celý prostor je řešen ve formě malé vesnice, ve které bude veškerá 

vybavenost situována do jednoho prostoru. 

Ubytovací část je izolována od ostatních prostor a je postavena v podobě 

chatové osady. Chaty jsou budovány v různých kapacitách od dvou lůžek až po 

skupinové ubytování do deseti lůžek s možností výběru s nebo bez sociálního 

zařízení a kuchyňského koutu. 

Centrální část je navržená jako parková zeleň s plochami pro sportovní 

aktivity – hřiště na fotbal, tenis a jiné míčové hry. Po celém obvodu jezera je 

vysoce upravená dráha, která nabídne návštěvníkům okruh dlouhý 9 kilometrů pro 

jízdu na kolečkových bruslích nebo jízdních kolech.  Atraktivnost pobřežního pásu 

je ideální pro výstavbu stravovacích zařízení, nočních klubů a diskoték. 

Na celou tuto část jsou využity finanční prostředky z tzv. 15 ekomiliard a to 

ve výši 310 000 000 Kč [28]. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout na pozůstatcích hnědouhelné těžby 

v Mostecké pánvi místa, která by pozvedla rekreační a kulturní složku celé oblasti. 

Území týkající se budoucích návrhů již byla v minulosti zčásti rekultivována a 

předpřipravena tak pro další etapu. 

V rámci obnovy krajiny zasažené těžbou hnědého uhlí bylo zrekultivováno 

k datu 31. 12. 2011 celkem 11 564 hektarů, hrazených z peněžních prostředků 

uhelných společností s malým podílem státu. Významnou finanční injekci ve výši 

10 miliard dostal Ústecký kraj v roce 2002 z tzv. 15 ekomiliard, které vyčlenila 

Vláda České republiky. Z těchto prostředků již bylo vynaloženo přes 777 miliónů 

Kč a přes 2 miliardy Kč jsou v projektech dosud nedokončených. 

První návrh řešení do budoucnosti se týká části Růžodolské výsypky lomu 

ČSA v rozsahu 150 hektarů. Projekt je pojat jako zábavně – sportovní centrum, 

kterému dominuje stavba IQ parku, který je doplněn o skate park, dětské centrum 

a lanový park. Cílem této výstavby je vytvořit vzdělávací komplex a území pro 

volnočasové aktivity pro různé věkové vrstvy obyvatel. Investice do projektu by dle 

mých výpočtů překročily částku 473 750 000,- Kč. Jedná se o velmi vysokou 

částku, proto je téměř vyloučena možnost realizace bez prostředků soukromých 

investorů. 

 K významným projektům patří území jezera Most, v kterém jsem se 

soustředila na již schválené koncepty. Návrh se týká vnitřní výsypky lomu Most – 

Ležáky, která navazuje na okolí děkanského kostela. Celý prostor je využit pro 

sport, oddech a individuální výstavbu formou malé vesnice, ve které je veškerá 

vybavenost. Počítá se, se stavbou hřišť na fotbal, tenis a další míčové hry. 

Možnost noclehu je řešena v chatách od dvou do deseti lůžek. Na celou tuto 

investici je zapotřebí 310 000 000 Kč, které budou vyčleněny z 15 ekomiliard. 

Bakalářská práce poukazuje na to, jakými způsoby byla krajina Mostecké 

pánve devastována a následně rekultivována a revitalizována různými formami za 

účelem obnovy krajiny. 
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