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Anotace 

V předložené práci je zpracováno posouzení vzájemného vztahu těžby 

hnědého uhlí na Mostecku a rozvoje cestovního ruchu v této oblasti. První kapitola 

přibližuje město Most, jeho geografickou polohu, charakteristiku okolí a postavení 

města ve vztahu k České republice. Následující kapitola stručně pojednává o 

rozmanité historii těžby uhlí na Mostecku. Třetí kapitola popisuje úroveň 

cestovního ruchu na Mostecku, jeho budoucí potenciál a stručně charakterizuje 

vybrané turisticky zajímavé cíle. Druhou část této kapitoly tvoří dotazníkové 

šetření, které posuzuje mínění veřejnosti o Mostě v souvislosti s cestovním 

ruchem a jeho dalším rozvojem.  

 

Klíčová slova: Cestovní ruch, rozvoj, potenciál, úroveň 

 

Summary 
The main idea of this thesis is the judgement of mutual relations between 

the coal mining in Most area and the progress of tourist trade in this area. The first 

chapter of the thesis describes the town of Most as the whole, it´s geographical 

location, it´s surrounding and the setting of Most in relation with the whole country. 

The next chapter deals with the history of coal mining in the area of Most. The 

third chapter describes the level of tourist trade in the area of Most, it´s future 

potential and it also deals with the most attracttive objects of tourism. The main 

part of the thesis is based on the survey which passes judgment on the public 

opinion of the town of Most itself in connection with tourist trade and its future 

progress.  
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1  ÚVOD 
Cestovní ruch patří v současné době k nejvíce se rozvíjejícím odvětvím 

světového hospodářství. Důvodem je především fakt, že svět se z globálního 

hlediska stále více zmenšuje a sortiment cestovního ruchu skýtá nesčetný počet 

nabídek, jejichž množství neustále stoupá. Pro výrazný rozvoj cestovního ruchu 

v dané oblasti je však nutné zajistit určité podmínky. Důležitý je dostatek vstupního 

kapitálu, dobrý záměr i kvalitní propagace. Existují oblasti, které nabízejí tolik 

turistických lákadel, že si své obdivovatele najdou bez sebemenších problémů, ale 

existují také oblasti, které je nutné potencionálnímu turistovi určitým stylem 

přizpůsobit. Ve většině případů se jedná o oblasti, jež dlouhodobě nenabízely 

příznivé podmínky pro turismus, avšak v poslední době se rozvoj turismu stává 

jednou z jejich priorit. Jednou z těchto oblastí je také město Most. Jedná se           

o  město poměrně nové, jež bylo po několik let centrem těžebního průmyslu. 

Těžební průmysl výrazně zasahoval do života obyvatel města i vzhledu jeho okolí. 

V současné době je však uhelná těžba v této oblasti na ústupu a prioritou se stává 

rozvoj cestovního ruchu. Cílem práce je posoudit vzájemný vztah uhelné těžby, jež 

ovlivňuje město Most již desítky let a cestovního ruchu a zjistit, v jakém rozsahu 

těžba hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi rozvoj cestovního ruchu 

v oblasti města Mostu ovlivňuje. 

První kapitola charakterizuje město Most z obecného hlediska. Je 

zaměřena na polohu města a jeho postavení v České republice. Přibližuje rovněž 

oblast Mostecka z hlediska stavu okolní přírody, klimatu, celkového vzhledu okolí 

a hydrologie. Druhá kapitola se věnuje poměrně rozsáhlé a rozmanité historii 

těžby uhlí na Mostecku. Soustředí se na první zmínky o těžbě, její postupný rozvoj 

i konečný útlum. Třetí kapitola nabízí řešení cíle práce. Ve své první části shrnuje 

podmínky Mostecka pro další rozvoj cestovního ruchu, budoucí záměry města      

a popisuje vybrané turistické zajímavosti ať již přímo, či nepřímo spjaté s uhelnou 

těžbou. Druhá část hodnotí na základě dotazníků názory veřejnosti na úroveň 

cestovního ruchu na Mostecku, jeho možný potenciál do budoucna a význam 

v dalším rozvoji oblasti.  
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2  MĚSTO MOST 

2.1  Geografie města Mostu 

Most, statutární město ležící na severozápadě České republiky, je se 

svými 67 tisíci obyvateli čtrnáctým největším městem celého státu. Již od svého 

založení zaujímá velmi výhodnou polohu v blízkosti státních hranic s německou 

spolkovou zemí Saskem. Nejbližší sousední obcí je město Litvínov, které spadá 

pod Mostecký okres. Dále Most sousedí například s městy Bílina či Chomutov.  Se 

svojí rozlohou, jež činí 86,94 km2, se Most řadí spíše ke středně velkým městům 

České republiky [11].  

V současné době patří mezi největší přednosti Mostu jeho okolní příroda. 

Ačkoliv v minulosti tomu tak nebylo a krajina obklopující město Most byla spíše 

odstrašujícím příkladem. Usilovnou prací na rekultivacích a revitalizacích se však 

podařilo ráz okolní kulturní krajiny vrátit do uspokojivého stavu, při čemž 

v některých oblastech návštěvník pouhým okem ani nepozná, že zde probíhala 

uhelná těžba v povrchových lomech [1]. 

Charakteristika okolní přírody je velmi pestrá a rozmanitá a reliéf značně 

dynamický. Zatímco nejvyšším místem je Loučná s nadmořskou výškou 956 m n. 

m., nejnižší místo, údolí říčky Bíliny, nalezneme ve výšce 200 m n. m. Hlavní 

dominanta je však tvořena převážně jižním svahem Krušných hor a jedinečně 

tvarovanými vrcholy Českého středohoří [3]. 

Z hlediska klimatu patří oblast Mostu a jeho nejbližšího okolí mezi oblasti 

spíše sušší. Výrazně jej ovlivňuje hradba Krušných hor, která usměrňuje proudění 

vzduchu natolik, že většina přicházejících srážek spadne ještě dříve, než stačí 

k Mostu dorazit. Odborníci tento zvláštní klimatický úkaz nazývají dešťovým 

stínem Krušných hor [3]. V posledních letech však dochází ke zvyšování vlhkosti. 

Důvodem je stále rostoucí plocha tzv. Mosteckého jezera. 

Hydrologie samotného města není příliš bohatá. Most leží na řece Bílině, 

ta však svým rozsahem ani průtokem nedosahuje závratných rozměrů. Větší 

množství vody se nachází spíše ve stojatých vodních plochách, z nichž většina 

vznikla zatopením bývalých povrchových lomů. Z těchto ploch stojí za zmínku 
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například již zmiňované Mostecké jezero, dále rekreační vodní plocha Matylda, jež 

vznikla v prostoru bývalého Lomu Vrbenský či vodní nádrž Benedikt, která se 

nachází uprostřed stejnojmenného sportovně-rekreačního areálu.  

Výrazné zlepšení stavu okolní krajiny úzce souvisí s ústupem 

hnědouhelné těžby a postupným zánikem průmyslových podniků. Zatímco pro 

ekologicky založené jedince a milovníky zelené přírody znamená tento fakt 

pomyslný krok kupředu, většina obyvatel nejen Mostu, ale i měst a obcí 

nacházejících se v okolí, jejich nadšení nesdílí. Těžební společnosti a průmyslové 

podniky dříve zaměstnávaly velkou část mostecké populace. V dnešní době však 

zaměstnanost Mostečanů v průmyslu neustále klesá a s tím i roste celková 

nezaměstnanost. Mostecko patří k regionům s nejvyšší nezaměstnaností v České 

republice. 

2.2  Stručná historie města Mostu 

První historicky ověřené zmínky o osídlení současného území okresu 

Most pocházejí již z období mezi jedenáctým a třináctým stoletím. V této době 

začínají vznikat první osady a vesnice. Titul nejstarší vesnice historikové přisuzují 

osadě Kopisty, jejíž vznik je datován roku 1057 a jež ležela při důležité obchodní 

stezce do Saska. Z dalších zmiňovaných vesnic a osad lze jmenovat například 

Bylany (rok vzniku 1203), Slatinice (1227), Velebudice (1227), Ervěnice (1238)     

a Komořany (1250) [4]. 

Samotné založení osady Most je datováno roku 1207 a již od svého 

vzniku přesahovala tato osada svým ekonomickým, hospodářským i politickým 

významem hranice státu [4], [7]. 

Významným obdobím rozvoje Mostu se stala druhá čtvrtina 13. století. 

V tomto období bylo území v okolí Mostu ovládáno mocným rodem Hrabišiců, 

avšak po zásahu krále Václava I. došlo k připojení Mostecka k území pod správou 

panovníka. Aby Václav I. na Mostecku posílil svůj vliv, nechal v letech 1238 – 

1248 vybudovat nad osadou kamenný hrad, jenž je dodnes známí jako Hněvín [7].  

Druhá polovina 13. století se stává pro Most obdobím prudkého 

hospodářského i ekonomického rozvoje. Na území královského města se lze 
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setkat s hradbami, městskou pečetí a důležitými výsadami. Po celou druhou 

polovinu 13. století bylo povoleno v mostecké mincovně razit mince [4], [6]. 

Dotvoření města a jeho trhu skončilo ve 14. století a ekonomická prosperita trvala 

až do husitských válek [4]. 

Myšlenky Husitů a jejich vojsk se v Mostě oficiálně příliš neprosadily a to i 

přes fakt, že většina obyvatel s těmito myšlenkami bezmezně souhlasila. V roce 

1421 se před hradbami Mostu dokonce odehrála bitva, ve které bylo pražské 

husitské vojsko poraženo [4], [6]. 

 První polovina 16. století se stala důležitým mezníkem ve vývoji města 

Mostu. V roce 1515 zde vypukl rozsáhlý a ničivý požár. Během hodiny lehla 

popelem značná část města a část mostečanů přišla o život nebo o střechu nad 

hlavou. Požár byl tak silný, že zanechal v základech města značné stopy, jež byly 

objeveny při likvidaci až v druhé polovině 20. století [4], [7]. Po tomto ničivém 

požáru hovoříme o období výstavby novostaveb. V tomto období vznikl rovněž 

děkanský chrám Panny Marie. Tato významná kulturní památka byla při likvidaci 

starého Mostu v roce 1975 převezena po vlastní ose na nové místo, vzdálené 841 

metrů [4], [6]. 

Z požáru se město vzpamatovalo jen díky daňovým úlevám od krále         

a štědrým darům. Nastává nový rozmach města, jenž však netrvá příliš dlouho. 

Průběh 16. století je silně poznamenán náboženskými i společenskými změnami. 

Na tyto změny navazuje rovněž změna národnostního složení obyvatelstva Mostu. 

Zatímco průběh 16. století byl silně ovlivněn těmito změnami, na počátku           

17. století dochází k pronikání rekatolizačních prvků. Tím si obyvatelé Mostu  

způsobili nejednu nepříjemnost a třicetiletá válka pro ně měla devastující 

charakter, neboť v době války stál Most na straně protestantů, a tedy nepřátel 

krále [4], [7].  

Ze škod, které zde byly třicetiletou válkou napáchány a ze složité 

ekonomické i politické situace, která zde po válce nastala, se Most vzpamatoval 

až počátkem 18. století, kdy se začaly konsolidovat hospodářské poměry ve 

městě [7]. Opětovná obnova byla zdlouhavá a složitá. Roku 1680 bylo celé město 

zasaženo smrtelným morem, čímž byla poválečná obnova zpomalena [4]. 
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Průmyslová revoluce přinesla Mostu opravdu revoluční změny. Došlo 

k přetvoření celé struktury společnosti, zavedení nových typů výroby, zvýšení 

produktivity práce a především prosazení se těžby hnědého uhlí do popředí 

průmyslových odvětví tohoto regionu. Objevily se nové společenské třídy – 

buržoazie a proletariát. Obyvatelé se začali z venkova stěhovat do měst, případně 

do příměstských oblastí. S tím souvisí i zvýšené požadavky na množství 

vytěženého uhlí a spalování k pohonu parních strojů. Během krátké chvíle nabyla 

mostecká ložiska uhlí na významu a Most získal zpět ztracenou pozornost [4]. 

Do 20. století vstoupil Most jako město s novou tváří. S tváří 

průmyslového města vystavěného v nejednotné směsici stavebních slohů. Tvoří 

jej budovy a objekty ve slohu pseudorenesančním, secesním i stavebně 

nejednotném [7]. 

Díky hnědouhelné těžbě nabylo mostecko opět svého ztraceného 

významu. Došlo zde k nárůstu počtu šachet, průmyslových podniků i rozvoji 

dopravní infrastruktury. Díky novým pracovním možnostem rostl rovněž počet 

obyvatel.  

Posledním významným mezníkem v historii starého města se stal rok 

1964. Vláda svým závazným rozhodnutím zpečetila osud celé městské zástavby   

a rozhodla o nutnosti ústupu města uhelné těžbě. Součástí tohoto rozhodnutí byl 

návrh na vybudování města nového. Základem nového města se stala obytná 

sídliště ve Stalingradské čtvrti a na Podžatecké. Celé historické jádro starého 

Mostu ustoupilo uhelnému pilíři se 100 miliony tun kvalitního hnědého uhlí [7]. 

Likvidace starého města, jež bylo opětovně vybudováno o několik 

kilometrů dál, skončila v roce 1982. Z povrchu bylo vymazáno město, které 

pomáhalo psát historii královských měst na českém území. Osudným se mu stalo 

hnědé uhlí, díky němuž získalo o sto let dříve zpět svoji slávu. Tuto skutečnost 

nelze nazvat jinak, než podivná hra osudu [6]. 

Most, nové město se starým názvem, se od svého předchůdce zcela 

odlišuje. Historické budovy se znaky rozdílných uměleckých slohů byly nahrazeny 

budovami a obytnými domy s jednotnými znaky, které dokazují rychlou a nepříliš 

promyšlenou výstavbu.  
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3  HISTORIE TĚŽBY UHLÍ NA MOSTECKU  

3.1  Severočeský hnědouhelný revír 

Veškeré zásoby hnědého uhlí vyskytující se v oblasti Mostecka jsou 

součástí rozsáhlého třetihorního hnědouhelného útvaru, jehož součástí je i tzv. 

severočeská hnědouhelná pánev. Celý útvar se táhne od západočeského města 

Cheb, přes úpatí Krušných hor, skrz okolí měst Sokolov, Chomutov, Most a Ústí 

nad Labem a směřuje na východ přes hranice na území sousedních států Polska 

a Spolkové republiky Německo [5]. 

Na území tohoto útvaru vznikla celá řada hnědouhelných pánví, z nichž je 

většina uložena horizontálně a pouze pánev zaujímající polohu při 

severozápadním okraji severočeské hnědouhelné oblasti dosahuje  strmějšího 

rázu. Mocnost uhelné sloje dosahuje proměnlivých rozměrů. Zatímco v Mostecké 

oblasti činí její mocnost až 35 metrů, v části východní mocnost výrazně klesá        

a dosahuje pouze 14 – 16 metrů [5]. 

Nadloží uhelné pánve je z velké části tvořeno šedými jíly. Tyto šedé jíly 

dosahují rozdílné tvrdosti, při čemž samotná tvrdost stoupá či klesá v závislosti na 

hloubce. Celé jílové nadloží je překryto kvartérní zeminou [5]. 

3.2  První zmínky o uhlí v mostecké oblasti 

Ačkoliv některé historické dokumenty datují počátky hnědouhelné těžby 

v oblasti města Mostu již do počátku 15. století [10], [5], většina historických 

dokumentů prvně zmiňuje až století sedmnácté. V této době byl v oblasti těžby 

velmi aktivní osecký klášter, který však uhlí využíval především jako surovinu pro 

výrobu kamence a vzniklý popel sloužil ke hnojení zemědělské půdy [10]. 

K dalšímu rozvoji těžby dochází až po skončení třicetileté války. Avšak ani 

tento rozvoj nenabyl většího významu. Jednalo se především o tzv. selské 

dolování. Sedláci z nejbližšího okolí pracovali v nepříliš hlubokých šachtách 

především v rámci svých robotnických povinností [4]. 
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3.3  Významný rozvoj hnědouhelné těžby 

Svého skutečného významu nabyla uhelná těžba až v polovině 19. století. 

Velký vliv na tento fakt mělo dokončení železnice, jež spojovala města Ústí nad 

Labem a Chomutov. V tomto období probíhala těžba uhlí buď pomocí primitivních 

povrchových lomů nebo způsobem hlubinným. Až přelom 19. a 20. století s sebou 

přinesl významný rozvoj mechanizace zemních prací a tím i zakládání 

povrchových velkolomů do té doby nemyslitelných rozměrů [10]. 

V polovině 19. století význam hnědouhelné těžby výrazně stoupl. 

K dopravě vytěženého uhlí začalo být využíváno koňských povozů, které veškerý 

náklad svážely k Labi. Odtud bylo uhlí dopravováno lodní dopravou jak do našeho 

vnitrozemí, tak rovněž do sousedního Saska [4]. Z uhlí se stává významná 

obchodní komodita, jejíž význam nabývá mezinárodního charakteru.  

Mezi nejvýznamnější a nejdůležitější doly na Mostecku patřily v 19. století 

důl „Zlatá trojka“ a důl „Na ptáku“, jenž se nacházel v blízkosti Hněvína. V těchto 

dolech těžba uhlí prudce stoupala. Další pozitivní přínos způsobil rozvoj nových 

železničních spojení, například Praha – Most – Hrob – Moldava, Chomutov – Lom 

– Horní Litvínov – Horní Jiřetín či Duchcov – Obrnice – Židovice [4]. Všechna tato 

nová železniční spojení se stala zárukou efektivní dopravy vytěženého uhlí, které 

již zdaleka nebylo dopravováno pouze pomocí koňských spřežení a loďmi po Labi. 

Závěr druhé poloviny 19. století lze s jistotou označit za období rozvoje 

těžby uhlí, avšak ani v této době není vše ideální. Jako obrovská nejistota působil 

především rozsah technického rozvoje. Většina dolů byla stále vlastněna výhradně 

soukromými vlastníky a ti raději investovali své finanční prostředky do levné 

pracovní síly, o kterou nebyla na Mostecku nouze, než do rozvoje těžební techniky 

a zvyšování efektivity těžby [4], [10]. Není však pochyb, že se tento způsob 

dobývání uhlí stává neefektivním.  

V roce 1871 dochází k založení Mostecké společnosti pro dobývání uhlí, 

v roce 1889 ohlásilo svůj vznik Těžařstvo lomských hnědouhelných dolů a v roce 

1890 Severočeská společnost uhelných dolů [4]. Tyto společnosti jsou založeny 

především z důvodu shromáždění většího množství kapitálu a k uklidnění mnohdy 
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nejisté situace ohledně mostecké hnědouhelné těžby. Uhelný průmysl nabývá na 

velikosti i významu a je tedy jisté, že jednotlivci nemají příliš šancí na úspěch.  

3.4  Počátek 20. století 

Počátek 20. století lze v oblasti hnědouhelné těžby nejen na Mostecku, ale 

v celém revíru charakterizovat hromadným zakládáním stále nových povrchových 

velkolomů. Odborníci i velké těžební společnosti společně dospěli k názoru, že 

povrchová těžba v sobě skrývá nesčetné množství výhod. Největší výhodou je 

zcela jistě fakt, že při povrchově těžbě lze vytěžit všechny dostupné uhelné sloje, 

čímž se tento způsob těžby stává v porovnání s těžbou hlubinnou velmi účinným  

a především hospodárným. Stejně jako hlubinná těžba, tak i ta povrchová však 

skrývá také negativní stránky, které nelze přehlížet. Při odkrývání uhelné sloje 

vzniká velké množství nadložní horniny, které je třeba umístit na zcela jiné místo. 

To vše vede ke změně krajiny nejen, co se týče vzhledu, ale také geologické        

a hydrologické struktury. Zasažena je rovněž živá příroda, především zeleň [10]. 

Ve většině nově založených velkolomů začalo být využíváno moderní 

těžební i dopravní techniky. Od počátku 20. století započala instalace lanovky, 

sloužící k dopravě uhlí i vytěženého materiálu. Princip této dopravy spočíval v tom, 

že vozíky plné uhlí i momentálně prázdné vozíky byly zavěšovány na nekonečné 

lano a uváděny do chodu. K přemístění dopravovaného materiálu z vozíků do 

vlakových vagonů bylo využíváno přesýpacích zásobníků [5]. V tomto období 

probíhala intenzivní těžba na vtelenských dolech Benedikt a Elizabeth, u obce 

Skyřice těžil Důl Mariana, nedaleko Počerad Lom Třískolupy, Lom Hrabák 

v Čepirohách, dále lomy Slatinice, Vršany a J. Šverma. Za zmínku také stojí doly 

Johan, Richard a Evžen, jež se nacházely na východě okolí Mostu a v pozdějších 

dobách se spojily v mnohem více známé doly Most a Ležáky [10]. 

3.5  Vliv 2. světové války 

Velký vliv na těžbu uhlí na Mostecku měl tzv. Mnichovský diktát z roku 

1938. Bylo rozhodnuto o zabrání českého pohraničí a jeho přiřazení 

k nacistickému Německu. Připojením pohraničí získalo Německo rovněž město 
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Most a jeho okolní hnědouhelné doly. Pro Němce byl tento krok úspěchem, neboť 

mostecké uhlí potřebovali především k výrobě benzínu do vojenské techniky.  

Během druhé světové války roste poptávka po hnědém uhlí. Některé 

povrchové lomy na Mostecku se spojují a vytvářejí velkolomy. Ty jsou následně 

ještě více modernizovány, neboť dosavadní technika na masivní nárůst poptávky 

nestačí reagovat [5]. 

Postupný pád německé nadvlády nad Evropou a jejich následná 

kapitulace v roce 1945 znamenala rychlé stažení nacistů z pohraničí. Jejich pokus 

o ovládnutí celého podkrušnohorského revíru nezískal úspěch. Po konci druhé 

světové války získal kontrolu nad těžebním průmyslem opět stát. Kvalita opětovně 

nabytých lomů však nebyla příliš uspokojivá. Těžební společnosti produkovaly 

méně uhlí, než těžký průmysl závislý na uhlí vyžadoval. Opět tedy byla nutná 

přestavba lomů a jejich další modernizace [5]. 

3.6  Masivní rozvoj těžby, likvidace Mostu 

Poválečná léta vedla k rozvoji energetického průmyslu v podkrušnohorské 

oblasti. Rovněž v blízkém okolí města Mostu vzniká několik tepelných elektráren, 

které se stávají závislé na uhlí z mostecké pánve. Celý okres se postupně stával 

energetickou základnou Československa.  

Stále se rozšiřující těžba vedla k záměru likvidace několika obcí na 

Mostecku. V roce 1964 došlo k vydání rozhodnutí o vyuhlení pilíře pod samotným 

Mostem. Tím byl osud původního města zpečetěn [4]. 

3.7  70. léta  – počátek 90. let 

Od počátku sedmdesátých let do počátku let devadesátých prožíval 

těžební průmysl na Mostecku zlaté časy. Likvidace některých mosteckých obcí 

včetně samotného starého Mostu umožnila otevření nových uhelných ložisek        

a zabránila možnému útlumu dolování. Díky uhlí patřil mostecký region                  

k nejsledovanějším regionům Československa. Většina obyvatel Mostu                 

a přilehlých obcí byla na uhelné těžbě přímo či nepřímo závislá. Jednalo se nejen 

o zaměstnance samotných uhelných společností, ale i o zaměstnance na uhlí 
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závislého chemického průmyslu, dopravy či společností zabývajících se 

rekultivacemi již uzavřených dolů.  

V tomto období se rovněž začala rýsovat základní podoba formy 

cestovního ruchu na Mostecku. Vytěžené povrchové lomy bylo třeba opět 

rekultivovat a revitalizovat. Postupem času v Mostě vzniklo několik oblastí 

důležitých pro rozvoj turismu.  

3.8  90. léta – současnost 

Od počátku 90. let a nástupu kapitalismu uhelná těžba na Mostecku 

upadá. Důvod je nejen ztenčování zásob uhlí, ale také politické neshody. Stále 

více roste snaha uhelnou těžbu spíše omezovat. Čím dál častěji se spekuluje       

o prolomení tzv. Územích limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Tato 

problematika spočívá v tom, že některé velkolomy již svým rozsahem pomalu 

překračují v minulosti stanovené hranice, za kterými již uhlí zůstane nevytěženo. 

V době stanovování těchto hranic však neexistoval problém s nedostatkem uhlí    

a tento fakt si ani nedokázaly tehdejší politické špičky představit. V současnosti již 

ale nejsou zásoby hnědého uhlí tak bohaté a je tedy nezpochybnitelné, že 

v příštích desetiletích dojde k rozšíření velkolomů za stanovené hranice.  
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4  VÝZNAM CESTOVNÍHO RUCHU PRO OBLAST  
ZASAŽENOU UHELNOU TĚŽBOU 

Dlouhá léta probíhalo devastování mostecké krajiny bez sebemenších 

snah o její opětovnou nápravu. Vše se změnilo až s nástupem rekultivací              

a následných revitalizací. Postupem času vzniklo v Mostě několik turistických 

lákadel, která do Mostu přitáhla větší množství turistů nejen z České republiky, ale 

také ze zahraničí. Z průmyslové krajiny se během několika let postupně stala 

oblast zaslíbená turistickému ruchu.  

4.1  Turistické cíle přímo či nepřímo spjaté s uhelnou těžbou 

Dlouholetá devastace mostecké krajiny způsobená rozvojem povrchových 

velkolomů zcela změnila ráz mosteckého okolí. Most byl vždy městem spíše 

průmyslovým, a tak bylo téměř jisté, že se jednou četný rozvoj průmyslu, zejména 

toho těžařského, začne podepisovat i na kvalitě zdejší přírody. Na nápravu těchto 

škod však pamatuje horní zákon, jenž ukládá těžební společnosti povinnost již od 

zahájení těžby tvořit zvláštní fond, přičemž prostředky z tohoto fondu poslouží 

k financování obnovy poničené krajiny. Zdevastovaná mostecká krajina během 

několika desítek let získala nový vzhled. Již v průběhu těžby jsou povrchové 

velkolomy i vzniklé výsypky postupně upravovány, zatravňovány i zalesňovány. 

Tento krok s sebou přinesl větší množství ploch vhodných k výstavbě nových 

objektů. Případná revitalizace rekultivované krajiny závisí na typu provedené 

rekultivace. Pro vybudování nové rekreační oblasti je nejvhodnější rekultivace 

rekreační. V okolí města Mostu vzniklo těchto rekreačních rekultivací několik [2]. 

Na vhodných místech bylo zbudováno několik nových turistických cílů. Ve 

většině případů se jedná o rozsáhlé areály, jež nabízejí možnost odpočinku, 

rekreace či aktivního nebo pasivního sportovního vyžití. Z krajiny, jejíž vzhled byl 

silně ovlivněn rozsáhlými antropogenními zásahy, se stala krajina zaslíbená 

cestovnímu ruchu a budící zájem milovníků přírody. Není pochyb, že vznik těchto 

atrakcí je přímo spjat s těžařskou minulostí krajiny a Mostečanům je postupně 

splácen pomyslný dluh v podobě kvalitního a především zdravého životního stylu.  
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4.1.1  Hipodrom  

V roce 1986 bylo rozhodnuto o budoucí podobě Velebudické výsypky. 

Urbanistická studie z tohoto roku řešila budoucí podobu této výsypky jako tzv. 

krajinně architektonický příměstský celek. Dominantou celého projektu mělo být 

umístění dostihového závodiště a jeho doprovodného zázemí. Celý tento areál je 

dnes znám jako Mostecký hipodrom [8]. 

Celý areál hipodromu se rozprostírá na ploše o velikosti 82 ha. Zahrnuje 

samotný závodní okruh s délkou 1 800 metrů, přímou dráhu pro rovinové dostihy   

o délce 1 200 metrů a zatravněné tribuny pro 40 000 diváků. Součástí již 

zmiňovaného doprovodného zázemí je území o rozloze 148 ha. Zde se nachází 

především stájový komplex a různá speciální kolbiště [8]. 

Hipodrom je jistě jedním z nejúspěšnějších projektů, jež byly v rámci 

revitalizace rekultivovaných výsypek na Mostecku realizovány. Důkazem je nejen 

dokonalá proměna těžbou poškozené krajiny, ale také zájem tuzemských               

i zahraničních turistů o návštěvu toho areálu.  

 
Obr. 1 Hipodrom (vlastní, 2013) 

4.1.2  Autodrom 

Rozsáhlý areál motoristických sportů, jenž je znám spíše pod názvem 

Autodrom, započal svoji existenci v roce 1978. Po zhodnocení několika návrhů 

bylo rozhodnuto, že na zrekultivovaných výsypkách hnědouhelného lomu 

Vrbenský (Matylda) vyroste moderní závodní okruh se zázemím pro pořádání 

významným motoristických akcí. První z nich zde proběhla již v roce 1982. Ve své 

době byl mostecký okruh jediným závodním okruhem svého druhu ve střední        

a východní Evropě. I v dnešní době známější okruhy, jako Masarykův okruh 
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v Brně, Hungariaring v Maďarsku či Sachsenring v sousedním Německu, vznikly 

později [10], [8]. 

 
Obr. 2 Autodrom (vlastní, 2013) 

4.1.3  Sportovně-rekreační areál Benedikt 

Sportovně-rekreační areál Benedikt vznikl na zrekultivovaném území 

bývalého lomu Benedikt. První uhlí bylo zde těženo již v polovině 19. století, 

přičemž těžba probíhala až do roku 1964. Ihned po skončení těžby byla zahájena 

rozsáhlá rekultivace, jejímž výsledkem je rozsáhlé území zahrnující louky, husté 

lesy, dvě vodní nádrže, přičemž jedna slouží ke koupání a druhá k rybaření           

a několik sportovních hřišť. Návštěvník zde rovněž najde přes dva kilometry 

dlouhý asfaltový okruh sloužící k jízdě na kolečkových bruslích, na kole či k běhu. 

K dispozici jsou také stravovací i ubytovací zařízení. Ne nadarmo je Benedikt 

považován za oddechovou zónu města Mostu [10], [8]. 

 
Obr. 3 Benedikt (vlastní, 2013) 

4.1.4  Sportovně-rekreační areál Matylda 

Podobně jako Benedikt, tak i Matylda vděčí svému vzniku uhelné těžbě. 

Již v roce 1886 byla zahájena hlubinná těžba, která však nebyla příliš efektivní. 

V podzemí stále zůstávalo velké množství uhlí, a proto došlo 1. dubna 1918 
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k otevření povrchového velkolomu Matylda. A právě bývalý povrchový lom se stal 

základem tohoto stejnojmenného sportovně-rekreačního areálu. Jeho zatopením 

vznikla nemalá vodní plocha sloužící nejen ke koupání, ale také k provozování 

vodních sportů. Okolo vodní plochy byl v nedávné době zbudován asfaltový okruh, 

jenž je hojně využíván cyklisty, běžci i bruslaři. Nechybí zde ani velké množství 

zeleně [10], [8]. 

 
Obr. 4 Matylda (vlastníl, 2013) 

4.1.5  Letiště Braňany 

Po sedm století zaujímala polohu mezi obcemi Most a Braňany 

zemědělská obec Střimice. Rovněž Střimice však musely ustoupit rozšiřující se 

uhelné těžbě. V roce 1959 obec zanikla a až do roku 1976 se oblast bývalé 

vesnice stala místem vykládky nadložní zeminy z lomu Ležáky-Most                       

i z Braňanského lomu Maxim Gorkij I. Za více jak 15 let bylo celé území překryto 

téměř 115 miliony kubíků nepotřebné nadložní zeminy [10], [5]. 

Dnes toto místo nese název Střimická výsypka, čímž alespoň z malé části 

zůstal zachován odkaz zaniklé zemědělské vesnice. V roce 1988 byla na výsypce 

zahájena výstavba moderního letiště, které se stalo novým sídlem mosteckého 

aeroklubu. Aeroklub dříve využíval ke své činnosti staré Libkovické letiště, avšak 

letiště Braňany disponuje mnohem výhodnějšími parametry. K dispozici jsou zde 

dvě vzletové dráhy a několik budov sloužících jako zázemí. Nechybí možnost 

stravování a ubytování. Letiště neslouží jen jako sportovní zázemí, ale také jako 

turistická atrakce. Velmi oblíbené jsou tzv. vyhlídkové lety, a to jak v motorových 

strojích, tak i na bezmotorových kluzácích. Dále má turista možnost absolvovat 

tandemový seskok padákem, z něhož si zaručeně odnese zajímavá videa              
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i fotografie. Opomenout nelze ani pravidelné pořádání leteckých závodů, leteckých 

přehlídek a dětských dnů [5]. 

 
Obr. 5 Letiště (vlastní, 2013) 

4.1.6  Podkrušnohorské technické muzeum 

V zachovalém areálu bývalého hlubinného dolu Julius III. v Kopistech       

u Litvínova vzniklo v roce 2003 netradiční muzeum. Jeho úkolem je přiblížit 

podmínky hlubinné těžby na Mostecku a některé metody zpracování uhlí. Součástí 

expozice je prohlídka makety chodeb hlubinného dolu Julius III., zbudované 

v jedné z budov muzea. Interiér této makety nabízí dokonalé vykreslení podmínek 

práce horníka. Nechybí zde hlučné pásové dopravníky, nedostatek osvětlení ani 

stísněný prostor. Jednou z nejnovějších atrakcí je simulace odstřelu stěny. Po 

opuštění důlní expozice následuje expozice Báňské záchranné služby. Tato 

expozice nabízí přehled jak o současné práci báňských záchranářů, tak                  

i o podmínkách práce v minulosti.  

 
Obr. 6 Podkrušnohorské technické muzeum (vlastní, 2013) 

4.1.7  Uhelné safari  

Uhelné safari je jedním z nejnovějších turistických lákadel mosteckého 

regionu. První pokusy o zpřístupnění opuštěných hnědouhelných lomů a přiblížení 
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způsobů dobývání hnědého pokladu „obyčejným“ občanům, dopadly úspěšně. Tím 

byl zahájen pravidelný provoz uhelného safari. Prohlídka zahrnuje několik okruhů, 

které postupně nabízejí sjezd až do hloubky téměř 200 metrů či prohlídku 

těžebních strojů, jež bezpochyby k uhelné těžbě patří. Součástí harmonogramu 

safari je také návštěva nově vzniklého Mosteckého jezera [9]. 

Tento způsob přiblížení uhelné těžby veřejnosti je zcela ojedinělý. Město 

Most se tak může pochlubit další turistickou raritou.  

4.1.8  Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Velmi netradičním turistickým lákadlem přímo spjatým s uhelnou těžbou 

na Mostecku je kostel Nanebevzetí Panny Marie (někdy znám jako Děkanský 

kostel). Tento kostel byl vystavěn již v 16. století na území dnes již zlikvidovaného 

starého Mostu. Podle původních předpokladů měl být se zemí srovnán i samotný 

kostel, avšak rozhodnutí nejvyššího vedení vedlo k jeho zachování. Podle plánu 

byl částečně rozebrán a poté v roce 1975 přesunut po čtyřech kolejích o 841 

metrů na částečně zrekultivovaný okraj lomu Ležáky. V současné době je kostel 

součástí oblasti, jež je neustále rozvíjena a zapadá do koncepce „15 ekomiliard“, 

projektu COBRAMAN a rozvoje lokality jezera Most.  

Není pochyb, že za svoji turistickou popularitu vděčí kostel především 

svému přesunu. Stal se pomníkem a připomínkou smutného osudu starého města 

a zůstal jedinou historickou budovou, kterou se podařilo zachovat [1]. 

 
Obr. 7 Okolí  kostela Nanebevzetí Panny Marie (vlastní, 2013) 
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4.2  Vlastní šetření 

4.2.1 Cíl, způsob realizace a metody šetření 

Mostecká oblast byla v minulosti poměrně silně zasažena převážně 

povrchovou těžbou hnědého uhlí, přičemž tato těžba za sebou zanechala 

nezanedbatelné škody. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit názory široké 

veřejnosti, a to nejen samotných obyvatel města Mostu, ale i obyvatel blízkého 

okolí, na význam cestovního ruchu pro oblast Mostecka, jeho podmínky i úroveň. 

Dotazník, jenž byl respondentům předkládán v tištěné formě, se skládal 

nejprve ze dvou otázek, které sloužily k obecné identifikaci samotného 

respondenta. Konkrétně se jednalo o pohlaví respondenta a jeho věkovou 

kategorii. Po těchto otázkách následovaly samotné otázky dotazníkové. Jednotlivý 

respondent postupně odpovídal, zda si myslí, že sázka na cestovní ruch při rozvoji 

Mostecka byla či nebyla tím správným krokem, vyjadřoval svůj názor na podmínky 

cestovního ruchu na Mostecku, předpovídal budoucnost jeho dalšího rozvoje, 

rozmýšlel se, zda-li turistovi doporučit Most jako turisticky atraktivní cíl a případně 

doporučit podle jeho názoru nejzajímavější turistická lákadla. Dále měl účastník 

šetření možnost alespoň teoreticky rozhodnout o budoucí podobě nově 

zrekultivované oblasti, neboť jeho úkolem bylo určit, které atrakce by nejraději na 

tomto místě viděl. Poslední dvě otázky se týkaly dvou významných turistických 

atrakcí přímo spjatých s uhelnou těžbou. Jednalo se o Uhelné safari                      

a Podkrušnohorské technické muzeum. V prvním případě se měl respondent 

rozhodnout, zda-li by ho lákala návštěva Uhelného safari, v druhém případě 

vyjádřil svůj postoj k dalšímu rozmachu tohoto typu muzeí.  

Samotné dotazníkové šetření trvalo čtrnáct dní a probíhalo ve stanoveném 

termínu od 20. března 2013 do 2. dubna 2013. Kompletní výsledky byly poté 

zpracovány pomocí programu Microsoft Excel. Vyplněné dotazníky jsou 

k nahlédnutí v elektronické podobě na přiloženém CD.  
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4.2.2 Výsledky šetření 

Respondenti 

Za účelem šetření bylo vytištěno 150 dotazníků, z nichž vyplněno              

a odevzdáno bylo celkem 112. Z těchto údajů tedy vyplývá, že návratnost činila 

cca 74,67 procent. Následující grafy ukazují počet respondentů mužského            

a ženského pohlaví a počty respondentů v jednotlivých věkových kategoriích.  

 
Graf 1 Pohlaví respondenta (vlastní, 2013) 

 

 
Graf 2 Věk respondenta (vlastní, 2013) 
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Z grafu číslo 1 vyplývá, že dotazníkového šetření se zúčastnily spíše ženy, 

než muži. Z celkového počtu 112 vybraných dotazníků vyplnily ženy téměř dvě 

třetiny.  

Graf číslo 2 rozřazuje respondenty do jednotlivých věkových kategorií. Při 

výběru měl každý účastník šetření na výběr ze čtyř kategorií, a to kategorie do 15 

let, od 16 let do 26, od 27 do 65 a kategorii nad 65 let. Nejvyšší četnosti nakonec 

dosáhla věková kategorie od 16 let do 26 let, a to konkrétně 42 procent ze všech 

odevzdaných dotazníků. Tento výsledek však byl výrazně ovlivněn faktem, že 

velká část šetření probíhala mezi studenty Vysoké školy báňské. Druhý největší 

počet respondentů zahrnula věková kategorie 27 – 65 let, 37 procent.  

 

Sázka na cestovní ruch 

Graf číslo 3 nabízí vyhodnocení první dotazníkové otázky, jež se již týká 

samotného šetření. V této otázce respondent vyjadřoval svůj názor na otázku, zda 

při obnově mostecké krajiny byla sázka na cestovní ruch správným krokem.  

 
Graf 3 Sázka na cestovní ruch (vlastní, 2013) 

 

 Ve vybraných dotaznících jednoznačně převyšovala odpověď „Spíše ano“. 

Výběrem této odpovědi dali respondenti najevo, že s cestovním ruchem na 

Mostecku nemají problém, avšak jejich názor není jednoznačný. Jednoznačnou 
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odpověď „Ano“ vybralo téměř o polovinu méně respondentů. 27 ze 112 

respondentů vyjádřilo svůj názor, že se o tento problém nezajímá a nepřemýšleli   

o něm. Tento výsledek může spočívat především v tom, že respondent nemá 

k Mostecku takový vztah, aby dokázal vyjádřit konkrétnější názor. Poslední 

odpověď „Rozhodně ne“ zvolilo pouze 12 respondentů.  

Podmínky cestovního ruchu na Mostecku 

 Bez příznivých podmínek nemůže cestovní ruch v dané oblasti nabýt 

očekávaného významu. Mezi významné faktory, jež ovlivňují cestovní ruch 

v oblasti, patří úroveň místní dopravy a infrastruktury, ubytovací kapacita, úroveň 

stravovacích podniků, množství turistických cílů i samotná informovanost o oblasti. 

Z grafu číslo 4 vyplývá, že právě nízkou informovanost o oblasti vnímají 

respondenti jako největší překážku v potencionálním rozvoji mosteckého 

cestovního ruchu.  

 
Graf 4 Překážka v rozvoji cestovního ruchu (vlastní, 2013) 

  

Jen o pět respondentů méně si myslí, že město Most nenabízí dostatek 

turisticky zajímavých cílů. Výrazného výsledku dosáhl rovněž názor, že úroveň 

ubytovací kapacity v Mostě nedosahuje uspokojivé úrovně. Překvapivě nízký 

počet účastníků šetření si myslí, že velkým problémem Mostecka je místní 

infrastruktura a doprava. Odpověď „Úroveň stravovacích podniků“ vybralo pouze  
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6 respondentů, což odpovídá skutečnosti, že i v Mostě nalezneme restaurační 

zařízení a stravovací podniky s dostatečnou kvalitou a úrovní.  

 

Rozvoj cestovního ruchu na Mostecku 

„Myslíte si, že další rozvoj cestovního ruchu na Mostecku pomůže 

v pozitivním slova smyslu zvednout povědomí občanů ČR o Mostě?“. Odpověďmi 

na tuto otázku vyjadřovali účastníci šetření svoje přesvědčení, zda je rozvoj 

cestovního ruchu dobrým způsobem propagace mosteckého regionu.  

 
Graf 5 Budoucí rozvoj cestovního ruchu (vlastní, 2013) 

 

Rovné tři čtvrtiny zúčastněných (75 procent) s tvrzením souhlasila 

v pozitivním smyslu, avšak drtivá většina z nich výběrem možnosti „Spíše ano, 

avšak je nutné zlepšit podmínky“ dala najevo, že s tvrzením sice souhlasí, ale má 

k němu určité výhrady.  

 

Město Most jako turistický cíl 

Následující grafy číslo 6 a 7 vyjadřují názor respondentů na Most jako 

konkrétní turistický cíl. 
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Graf 6 Doporučení města Mostu (vlastní, 2013) 

 

Odpověď na otázku „Pokud by Vás požádal turista o radu ohledně návštěvy 

Mostu, doporučil/a byste mu město Most navštívit?“, rozdělila respondenty 

v poměru přibližně 2:1. Více jak dvě třetiny respondentů, konkrétně 68 procent, by 

dotazujícímu turistovi město Most doporučily, zatímco třetina byla proti. Ne všichni 

respondenti však pocházeli přímo z Mostu, a tak pro některé nebyla odpověď na 

tuto otázku jednoduchá. Je velmi pravděpodobné, že v případě nerozhodnosti, 

volil respondent spíše odpověď „Ne“, aby se vyhnul dalším nepřesnostem. 

Respondenti, jež na otázku odpověděli „Ano“, měli za úkol pokračovat 

v následující podotázce a vybrat z osmi navržených turistických lákadel tři pro ně 

nejzajímavější. Celkový výsledek shrnuje graf číslo 7.  
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Graf 7 Doporučené turistické cíle (vlastní, 2013) 

  

Největší počet respondentů do své trojice favoritů zařadil přesunutý kostel, 

neboli Kostel Nanebevzetí Panny Marie. To, že kostel bodoval nejvíce, však není 

příliš překvapující. Tento kostel vděčí za svou popularitu právě těžbě hnědého uhlí 

na Mostecku, neboť v minulosti byl přesunut z dnes již neexistujícího původního 

města Mostu. Toto město bylo postupně zdemolováno při odkrývání nového 

uhelného pilíře. Není chybou se domnívat, že na původním místě by kostel zůstal 

pouze jedním z mnoha.  

Při pohledu na graf je zcela zřejmé, že výsledky byly poměrně vyrovnané. 

Druhého místa dosáhl mostecký Autodrom (38 respondentů) a těsně za ním 

skončil Hipodrom (37 respondentů). Nejnižšího výsledku naopak dosáhly 

Sportovně-rekreační areál Benedikt (18 respondentů) a letiště Braňany (17 

respondentů). V případě Benediktu je tento výsledek ovlivněn hlavně všedností. 

Tento areál je denně hojně navštěvován, a proto ho Mostečané nevnímají jako 

turistické lákadlo, ale spíše jako součást všedního dne. Naopak Braňanské letiště 

není tolik známé, a tak může získat popularitu pouze v poměrně uzavřené skupině 

respondentů.   
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Potencionální turistická lákadla 

Dotazníková otázka číslo 5 donutila respondenta zamyslet se nad možnou 

budoucí podobou Mostecka a poté vyjádřit svůj názor. Ze sedmi nabízených 

možností měl vybrat tři, které by uvítal na nově zrekultivovaných územích. Touto 

otázkou dal prakticky najevo, na jakou oblast cestovního ruchu by se měl Most 

v budoucnu soustředit.  

 
Graf 8 Budoucí turistické cíle (vlastní, 2013) 

 

Z grafu číslo 8 vyplývají poměrně nečekané výsledky. Nejvíce respondentů 

vybralo možnost „Nové lesy a louky“, a to konkrétně 70. Jen o osm respondentů 

méně vybralo možnost „Rozsáhlou vodní plochu k provozování vodních sportů“. 

Tímto dali respondenti najevo svůj vztah k přírodě a rádi by uvítali na území 

Mostecka turistická lákadla spíše přírodního charakteru. A to i přes fakt, že na 

výběr byly možnosti, jako „Paintballové hřiště“ nebo „18ti jamkové golfové hřiště“. 

Oba tyto sporty jsou v současné době velmi populární, avšak ne tolik mezi 

obyvateli Mostu.   
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Uhelné safari, Podkrušnohorské technické muzeum 

Závěrečné dvě otázky v dotazníku se týkaly dvou s těžbou uhlí výrazně 

spjatých turistických atrakcí, Uhelného safari a Podkrušnohorského technického 

muzea.  

Putování po Uhelném safari je zvláštní druh turistiky a respondent se měl 

vyjádřit, zda by ho tento druh turistiky lákal. Výsledek je v grafu číslo 9.  

 
Graf 9 Zájem o uhelné safari (vlastní, 2013) 

 

Téměř polovina dotazovaných (49 procent) projevila o Uhelné safari zájem. 

Tento výsledek by mohl být pozitivním impulzem pro další budoucí rozvoj 

Uhelného safari a budování věhlasu nejen v České republice, ale i třeba v Evropě.  

Podkrušnohorské technické muzeum v Kopistech je zvláštní druh muzea, 

jež bylo vybudováno v areálu bývalého dolu Julius III. Úkolem této otázky bylo 

zjistit, zda by se i jiné bývalé areály dolů či lomů na Mostecku měly přeměnit 

v Muzea či skanzeny. Výsledek je k vidění v grafu číslo 10.  
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Graf 10 Rozvoj technických muzeí nebo skanzenů (vlastní, 2013) 

 

V tomto případě bylo pro vytvoření nových muzeí a skanzenů 46 procent 

respondentů. Mnohem zajímavější je však fakt, že odpověď „Ne“ vybrala více jak 

čtvrtina dotázaných a tím v podstatě dala najevo, že o tento druh turistiky není 

zase tak výrazný zájem. 
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5 ZÁVĚR 
 Oblast Mostecka v minulosti doplatila na exploataci obrovských zásob 

hnědého uhlí skrývajících se v podloží celé oblasti. Kritizovat však samotnou těžbu 

by nebylo správné. Těžební průmysl přinášel několik desetiletí tisíce pracovních 

míst a zaměstnával nezanedbatelnou část obyvatelstva města Mostu i jeho 

nejbližšího okolí. Mostecké uhlí bylo přínosem pro státní energetiku, teplárenství     

i chemický průmysl. Netěžit v mostecké pánvi by bylo špatným rozhodnutím. 

Zatímco samotná těžba hnědého uhlí obecně přináší spíše pozitiva, 

obrovským problémem je stav těžbou se výrazně měnící krajiny. Řešením je tzv. 

rekultivace. Horní zákon ukládá těžební společnosti povinnost již od počátku těžby 

tvořit finanční rezervy, ze kterých bude postupně oblast těžby rekultivována.         

A právě Mostecko je oblastí, jež plně využila vzniklých rekultivací k výstavbě pro 

turisty zajímavých objektů. Na první pohled nemají Mostecký hipodrom a letiště 

Braňany nic společného. Jejich společným znakem je ale fakt, že oba tyto objekty 

byly zbudovány na zrekultivované oblasti. Je velmi pravděpodobné, že bez 

možnosti výstavby na nově zrekultivovaných plochách by v Mostě nevzniklo ani 

letiště, ani hipodrom. Tímto způsobem byla zbudována většina mosteckých 

turistických lákadel. Z tohoto pohledu tedy vyplývá, že těžba hnědého uhlí na 

Mostecku měla spíše pozitivní přínos, neboť při zahlazování škod po této těžbě 

vznikla celá řada populárních objektů. Jedná se však pouze o subjektivní názor, 

jenž nemusí být v souladu s obecným názorem veřejnosti. Z tohoto důvodu bylo 

provedeno šetření, jež s sebou přineslo určité výsledky. Překvapením byl již první 

výsledek. Ze 150 vytištěných dotazníků jich bylo odevzdáno 112, z nichž většinu 

vyplnily ženy. Z průzkumu tedy vyplývá, že problémem cestovního ruchu na 

Mostecku se zabývají spíše ženy.  

Z konečných výsledků šetření vyplývá, že sázka na cestovní ruch při 

obnově mostecké krajiny byla rozhodnutím správným. Největším problémem je 

však stále ještě nedostačující informovanost o oblasti. Hlavními propagátory 

oblasti by se měly stát jednotlivé složky cestovního ruchu. Podmínkou je však 

další rozvoj jednotlivých složek. Je tedy patrné, že veřejnost vnímá turismus jako 
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možnost vrátit Mostecku určitou prestiž, ale je nutné přijít s dobrým a zajímavým 

záměrem. Pozitivní je rovněž fakt, že většina respondentů by turistovi návštěvu 

Mostu nerozmlouvala. Při rozhovoru s ním by jednoznačně doporučila návštěvu 

přesunutého kostela. Přesunutý kostel je zvláštním příkladem zásahu uhelné 

těžby do turismu na Mostecku. Přesunutí za účelem těžby kostel proslavilo a dělá 

z něj světový unikát. Další výraznou mosteckou atrakcí, jež je přímo spjata 

s těžbou uhlí, je uhelné safari. Téměř polovina dotazovaných projevila o uhelné 

safari zájem. Byla by chyba nevyužít obrovského potenciálu uhelného safari. 

Mostecko nabízí celou řadu možností jeho dalšího rozvoje. Spojením uhelného 

safari s větším množstvím hornických muzeí a skanzenů by vznikl jedinečný celek, 

který by doslova vytěžil maximum z pozůstatku po dříve tak rozvinutém těžebním 

průmyslu v mostecké oblasti. Těžba hnědého uhlí na Mostecku, jež zde 

v minulosti intenzivně probíhala, má tedy na cestovní ruch této oblasti spíše 

pozitivní vliv. Pozůstatek po těžbě nabízí obrovský potenciál, kterého je však 

nutné důkladně využít. Bez splnění celé řady podmínek zůstane Most pouze 

městem, jež se v minulosti těžbou uhlí proslavilo, ale po ukončení těžby upadlo 

v zapomnění. 
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