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Summary  

This work on the topic of Analyse of economic and social development in the region Most is 

divided into 5 main chapters. The chapter no. 1 comprises an introduction to the selected topic 

of this work, defines the aim and methodology applied in the work. The second chapter 

explains the basic condition, objectives, principles and strategy of regional and structural 

politics in the Czech republic and theoretically defines the regional politics. This chapter leads 

us through the characteristic of the region Most via its natural, historic and demographic 

charakteristic. Third chapter pays attention to the analysis of economic and social 

development in the region Most. The period of interest represents the years 2002 to 2008, in 

which significant changes were implemented. The chapter no. 4 outlines development 

obstruction and/or probléme experienced in the mentioned distrikt and also provided 

suggestions for further possible measures to be implemented in order to ensure further 

development in the distrikt of Most. The fifth chapter is a closing part which comprises a 

summary of results obtained during the work. 

 
 
Souhrn 

Tato práce na téma Analýza hospodářského a sociálního rozvoje okresu Most je rozložena do 

5 hlavních kapitol. První kapitolu tvoří úvod k vybranému tématu této práce, vystihuje cíl a 

metodický postup práce. Druhá kapitola vysvětluje zásady, cíle, principy a strategii regionální 

a strukturální politiky České republiky a teoreticky nám vymezí regionální politiku. Kapitola 

nás seznamuje s charakteristikou okresu Most, a to pomocí přírodní, historické a demografické 

charakteristiky. Třetí kapitola je věnována analýze hospodářského a sociálního rozvoje okresu 

Most. Zkoumaným obdobím jsou roky 2002 až 2008, ve kterých proběhly značné změny. 

Čtvrtá kapitola naznačuje rozvojové problémy okresu a poskytuje náměty dalšího možného 

rozvoje okresu Most v budoucnu. Pátá kapitola je závěrečnou kapitolou obsahující shrnutí 

získaných výsledků. 
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1. Úvod 

Rok 1989 znamenal historický zlom v organizaci politického a státního systému našeho 

státu. Stávající systém, který byl dán tehdejší ekonomickou a politickou situací, se ukázal pro 

další vývoj našeho státu nevyhovující. Hospodářská politika státu byla orientována celoplošně, 

nebyla zaměřena na existující různorodé regionální podmínky, potřeby a cíle. Centralizace 

státní správy i samosprávy nevyhovovala potřebám praxe, chyběla kontinuálnost rozhodování 

a zejména pak znalost problematiky příslušných regionů. Mezi stávajícím systémem okres 

(obec) – centrum, bylo třeba vytvořit mezičlánek. Hlavním směrem reformy veřejné správy se 

tedy stala decentralizace státní správy na vyšší územně samosprávné celky (VÚSC), tj. kraje. 

Společnost si stanovila nový cíl – vstup mezi rovnoprávné členy evropské unie, který s sebou 

nesl i splnění jednoho ze základních požadavků pro přijetí a to zajistit kompatibilitu práva a 

státní správy se zeměmi Evropské unie. Dne 1.5.2004 se stala Česká republika členem 

Evropské unie a byl jí umožněn návrat mezi demokratické státy. 

V České republice je možné nalézt jak prosperující regiony s vysokou úrovní, tak 

regiony s podprůměrnou ekonomickou výkonností, vysokou nezaměstnaností nebo 

výraznějšími sociálními problémy. Příčiny meziregionálních rozdílů a vznik tzv. 

problémových regionů jsou různé. Rozdíly mezi jednotlivými regiony mohou vycházet 

především z přírodních, historických a kulturních odlišností. Všechny tyto rozdíly ovlivňují 

v dnešní době rozdílné příjmy obyvatelstva v jednotlivých regionech a s tím spojenou výši 

životní úrovně obyvatel. Velké meziregionální rozdíly sociálně-ekonomické úrovně nepříznivě 

ovlivňují další rozvoj celého státu a mohou vyvolat sociální a politické konflikty. To je jeden 

z důvodů pro formulaci a realizaci regionální a strukturální politiky, od které se očekává 

eliminování rozdílů v hospodářské úrovni, v míře nezaměstnanosti a velikosti důchodu na 

obyvatele v jednotlivých regionech. 

I po zrušení okresních úřadů, které ukončily svou činnost k 31.12.2002, zůstává okres 

územní jednotkou NUTS, jež je základním systematickým a závazným nástrojem zejména pro 

statistické účely a pro poskytování statistických informací Evropské unii v rámci čerpání 

prostředků ze strukturálních fondů a kohezního fondu (podpůrných programů) EU. 
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Diplomová práce si klade za cíl posoudit hospodářský a sociální rozvoj okresu Most 

v období let 2002 až 2008 jednak z hlediska vlivů historických, přírodních, demografických, 

produkčních, tak i z hlediska analýzy problémů a priorit jednotlivých sektorů. Pro splnění cíle 

bylo nutné shromáždit statistické údaje i jiné informace týkající se okresu Most za období 

2002 až 2008 u faktorů, které významně ovlivňují hospodářský a sociální rozvoj okresu. Na 

základě těchto informací charakterizovat výchozí situaci okresu. Práce krátce nahlíží do jeho 

bohaté historie okresu a snaží se ukázat jeho perspektivy a možnosti vývoje. Obsahem jsou 

také opatření, která by mohla vést ke zlepšení stávající situace. Tato diplomová práce by 

mohla komplexním pohledem na daný region najít své opodstatnění při porovnávání sociálně-

hospodářské úrovně regionů podle pravidel Evropské unie. 

Pro tuto diplomovou práci byly použity všeobecně dostupné dokumenty vydané 

jednotlivými ministerstvy, dále zákony České republiky. Použity byly též materiály Krajského 

úřadu v Ústí nad Labem, Úřadu práce v Mostě, statistické informace Českého statistického 

úřadu, internetové adresy zabývající se regionální problematikou a také vydané publikace 

pojednávající v různé podobě o Mostecku. 

Diplomová práce je členěna do 5 hlavních kapitol označených arabskými číslicemi. 

Některé kapitoly jsou dále členěny do podkapitol, které jsou označeny dvěmi či třemi 

arabskými číslicemi, které jsou řazeny způsobem desetinného třídění. Tabulky v jednotlivých 

kapitolách jsou číslovány číslem kapitoly a za tečkou je uvedeno pořadové číslo tabulky 

v kapitole. První kapitolu tvoří úvod diplomové práce a je v ní popsán cíl a metodický postup 

práce. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku vybraného regionu – okresu Most, tj. 

charakteristiku přírodní, historickou, demografickou. Třetí kapitola je věnována situaci 

v okrese Most v období let 2002 až 2008. Zabývá se analýzou jeho rozvoje při zvážení 

geografických, demografických, ekologických, produkčních, dopravních a dalších vlivů. Je 

zde zhodnocen hospodářský a sociální rozvoj regionu v období let 2002 až 2008, kdy uvedené 

časové rozmezí je rámcové, u jednotlivých témat se řídilo dostupností dat. V této kapitole jsou 

často používány tabulky údajů doplněné o verbální analýzu uvedených údajů. Čtvrtá kapitola 

naznačuje problémy a předpoklady okresu a poskytuje náměty možného rozvoje okresu Most. 

Pátá kapitola je závěrečnou a obsahuje shrnutí dosažených výsledků. 
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2. Charakteristika vybraného regionu 

2.1 Vymezení regionální politiky 

2.1.1 Regionální politika vlády České republiky 

Regionální politika je chápána jako koncepční činnost státu, regionálních místních 

orgánů, jejímž cílem je přispívat k vyváženému a harmonickému rozvoji jednotlivých regionů 

v České republice, ke snižování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a ke 

zlepšení regionální hospodářské struktury. Jde o to, aby vývoj na úrovni regionů byl 

proporcionální, nekrizový, byla umožněna rovnost šancí regionů a byl plnohodnotně využíván 

jejich demografický, přírodní,hospodářský a další potenciál.  

[Usnesení vlády ČR č. 235/1998, Zásady regionální politiky vlády České republiky] 

Regionální disparity v České republice lze nalézt v rozdílné úrovni ekonomického a 

průmyslového rozvoje, v rozsahu a kvalitě technické infrastruktury, v ekonomické výkonnosti 

měřené pomocí HDP na obyvatele či zaměstnance, v odvětvové struktuře zaměstnanosti, 

v úrovni nezaměstnanosti, v rozsahu podnikatelských aktivit, v životní úrovni a podobně. Pro 

praktickou realizaci regionální politiky je nezbytné zavést systém sledování regionálních 

rozdílů na těch úrovních, které realizaci regionální politiky zabezpečují, tj. nejen na úrovni 

státu, ale i regionů (krajů, případně nižších územních jednotek – okresů, mikroregionů)  

[Strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: MMR, 2000]  

 

2.1.2 Administrativní jednotky NUTS 

Hlavním objektem regionální politiky jsou vyšší územně samosprávné celky, které 

vznikly ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. Česká republika je na základě tohoto zákona od  

1.1.2000 rozdělena na 14 krajů a 77 okresů včetně teritoria hlavního města Prahy. Pro 

sledování regionálních rozdílů, ke statistickému monitorování a k analýzám sociální a 

ekonomické situace v regionech a pro potřeby přípravy, realizace a hodnocení regionální 

politiky byla Statistickým úřadem Evropských společenství zavedena klasifikace územních 

jednotek NUTS (anglická zkratka The Nomenclature of Territorial Units for Statistics). 

Jednotky NUTS jsou vymezeny přirozenými, historicky stanovenými hranicemi (státu, země, 
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kraje, regionu, okresu), ve kterých se zohledňují i hlediska demografická, konfigurace terénu a 

přirozeného pohybu obyvatel.  

Jednotlivým úrovním NUTS odpovídá následující význam: 

NUTS 0 – je stát, tj. Česká republika  

NUTS 1 –  je územní jednotkou typu velkých oblastí daného státu, (území, země, tj. ČR) 

NUTS 2 - je oblast o průměrné velikosti 1 až 2 mil. obyvatel a rozloze 23 tis. km2  

NUTS 3 - je kraj, ČR má 14 krajů 

NUTS 4 – je okres nebo mikroregion, tj. 77 okresů  

NUTS 5 – je obec, tj. zpravidla základní územní jednotka – ZÚJ, ČR má 6244 obcí. 

[Hloušek, V. Evropa států, Evropa regionů; Ministerstvo pro místní rozvoj č.j. 16 495/2000-

21. Strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: MMR,2000] 

 

2.1.3 Podpora regionálního rozvoje 

V České republice je podpora regionálního rozvoje zaměřena na: rozvoj podnikání 

s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření nových pracovních míst; rozvoj lidských 

zdrojů a další opatření v oblasti trhu práce; výzkum a technologický vývoj přispívající 

k celkovému rozvoji regionu; rozvoj cestovního ruchu; zlepšování vybavení sportovních a 

mládežnických aktivit a kultury, pokud vytvářejí nová pracovní místa; rozvoj občanské 

vybavenosti; rozvoj služeb sociální péče a sociální pomoci; zajištění dostupnosti a zlepšování 

úrovně poskytování zdravotnických potřeb; opatření k ochraně životního prostředí; vznik 

právnických osob a tvorbu programů v regionu sloužících k jeho celkovému rozvoji a 

provádění pozemkových úprav. 

[Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje]     

 

2.1.4 Regionální a strukturální politika Evropské unie 

Dnem 1.5.2004 se Česká republika stala plnoprávným členem Evropské unie Mimo jiné 

se jí tím otevřela možnost plně se účastnit na společných politikách EU včetně politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti. Prostřednictvím této politiky usiluje EU o snižování 

rozdílů v úrovni rozvoje regionů jednotlivých členských zemí. České republice se tak otevírá 
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řada možností, jak podpořit všestranný a vyvážený rozvoj vlastního území. Česká republika 

může využít finanční pomoci prostřednictvím jednotlivých Strukturálních fondů a Kohezního 

fondu.  

Strukturální fondy pozitivně přispívají ke snižování regionálních rozdílů a ke zlepšování 

životního prostředí. Podílejí se na výstavbě infrastruktury, investují do lidských zdrojů a 

podporují podnikatelské prostředí. Prostředky vynakládané ze strukturálních fondů jsou 

určeny na doplnění veřejných výdajů na rozvojové akce  členských státech Evropské unie, 

přičemž finanční příspěvky jsou nevratné. Základním principem Strukturálních fondů je, že 

pomoc musí být směřována na národní či regionální orgány zodpovědné za řízení rozvojových 

programů a přímo pro předložené a odsouhlasené projekty.  

[Lukáš, Z. Regionální a strukturální politika EU. Praha: 2000] 

 

2.2 Okres Most 

Okres Most je součástí vyššího územně samosprávného celku – Ústeckého kraje. 

Rozloha Ústeckého kraje je 5335 km2 a leží na severozápadě České republiky. Severozápadní 

hranice kraje je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou 

zemí Sasko. Je rozdělen do sedmi okresů – Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, 

Teplice a Ústí nad Labem (viz obr. č. 2.1) 

Okres Most leží v severozápadní části Ústeckého kraje. Hřebenem Krušných hor hraničí 

na severozápadě se Spolkovou republikou Německo na jihu s okresem Louny na 

severovýchodě s okresem Teplice a na straně jihozápadní sousedí s okresem Chomutov. Svou 

rozlohou 467 km2  patří mezi středně velké okresy České republiky a v Ústeckém kraji je po 

okrese Ústí nad Labem druhým nejmenším okresem. Do okresu Most patří 26 obcí, z toho 6 se 

statutem města. Obce Bečov, Bělušice, Braňany, Brandov, Český Jiřetín, Havraň, Klíny, 

Korozluky, Lišnice, Louka u Litvínova, Lužice, Malé Březno, Mariánské Radčice, Nová Ves v 

Horách, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice, Želenice. Města Hora Svaté 

Kateřiny, Horní Jiřetín, Litvínov, Lom, Meziboří, Most. Poloha obcí a měst v okrese je 

znázorněna v obr. č. 2.2. 
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Obr. č. 2.1 Ústecký kraj 
 

 
Pramen: http://risy.cz 

 

 

 
Obr. č. 2.2 Rozložení obcí v okrese Most 

 
 

Pramen: http://mesta.obce.cz 
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Pro okres Most jsou charakteristická tři hlavní územní pásma – horské, podhorské a 

nížinné. Tato pásma se od sebe výrazně odlišují. Na severu je to oblast Krušných hor, jež 

prakticky vytváří státní hranici. V podhorské části je soustředěna těžba surovin, výroba 

elektrické energie a rozhodující část společenské a technické infrastruktury. Je to část silně 

urbanizovaná se sídly městského charakteru. Hospodářským a kulturním centrem okresu je 

město Most. Okres svým charakterem můžeme zařadit mezi průmyslově –zemědělský. 

 

2.3 Přírodní charakteristika okresu Most 

2.3.1 Geografická charakteristika 

Z geografického hlediska můžeme okres rozdělit do zhruba třech rozdílných celků: 

na severu je to oblast Krušných hor, do jihovýchodní části zasahují kopce výběžku Českého 

středohoří, které v jihozápadní části přecházejí v Žateckou plošinu. Střední část okresu 

vyplňuje Mostecká kotlina v podobě velké pánve. Rozdíly nejsou jen v tvarové členitosti, ale 

hlavně v geologickém složení. 

 

2.3.2 Pedosféra      

Na Mostecku v minulosti probíhala a stále probíhá, velmi rozsáhlá entropická činnost. 

Jedná se především o výrobu tepelné energie a činnosti související s těžbou uhlí a významnou 

hustotou provozu. Z těchto důvodů zde došlo k rozsáhlé degradaci půdního fondu a k značné 

kontaminaci půdy nejrůznějšími látkami. Před několika desítkami let, v souvislosti ze 

zmíněnými činnostmi, byl násilně přerušen přirozený vývoj půdního fondu. Z hlediska doby 

trvání půdotvorného procesu se sice jedná jen o zanedbatelný úsek, avšak negativní důsledky, 

mnohdy neracionálního a nehospodárného způsobu hospodaření s půdním fondem jsou 

dlouhodobé a stav je obnovován rekultivačními aktivitami. V důsledku manipulace se 

zeminami došlo k narušení jejich přirozených vlastností. I když jsou ornice a další 

zúrodnitelné zeminy využity při rekultivacích například výsypek, trvá obnova přirozené 

úrodnosti půdy mnoho let. 

Půdní pokryv okresu je velmi rozmanitý. V krušnohorské části jsou půdy většinou 

kamenité, poměrně chudé živinami. Mostecká kotlina jsou půdy hlinité, tzv. hnědozemě, 
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vcelku vyhovující zemědělství. Hlavním problémem půd je kyselý déšť, který negativně 

ovlivňuje jejich PH. Krajina je také velice negativně ovlivněna těžební činností, proto spoustu 

půdy nelze ani neobdělávat. 

 

2.3.3 Vegetace 

Vegetace v pánevních a vysoce industrializovaných oblastech téměř vymizela. 

Rostlinstvo pánevní části bylo zdevastováno průmyslovou exploatací krajiny. Zdejší vegetace 

trpí podpovrchovou a povrchovou těžbou uhlí a vysokým obsahem síry a jeho následným 

spalováním v tepelných elektrárnách. Zbytky původní xerotermní vegetace se zde vyskytují 

jen vzácně. Vegetaci hornatiny tvoří převážně bučiny na jižních svazích Krušných hor, 

přirozená vegetace vrcholového hřebenu byla v minulých staletích přeměněna na monokultury 

smrku. Většina těchto porostů však byla zcela poničena imisemi v druhé polovině 20. století. 

Lesy tak musely být nahrazeny nepůvodními dřevinami především pak modřínem, smrkem 

pichlavým, břízami nebo jeřabinami. Po roce 1989 dochází v důsledku přísných imisních 

limitů k zlepšení ovzduší v podkrušnohoří a tím i k oživení přírody Krušných hor. 

 

2.3.4 Fauna 

V krušnohorské oblasti je nejvýznamněji zastoupena fauna středoevropských lesů, 

především jelen evropský, srnec obecný, prase divoké, ale také čáp černý, tetřívek obecný, 

zmije jedovatá. Četné opuštěné štoly obývají v zimním období netopýři, např. netopýr 

vousatý, netopýr velký. Na rašeliništích a horských prameništích se dosud vyskytují dobře 

zachovalá společenstva drobných bezobratlých živočichů.  

 

2.3.5 Vodohospodářské podmínky 

V okrese Most slouží pro výrobu pitné vody celkem 4 úpravny: Most-Velebudice, Bílý 

Potok, Meziboří a Janov. Úpravny vod jsou zásobeny povrchovou vodou, která se kumuluje v 

přehradách. Zdrojem pro úpravnu ve Velebudicích jsou přehrady Nechranice a Přísečnice, pro 

úpravnu Bílý Potok je to přehrada Fláje a Bílý Potok, úpravna Meziboří je zásobována taktéž 

vodou z Flájí a úpravna Janov z vodárenské nádrže Janov. Tyto úpravny jsou zdrojem vody 
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pro veřejnou vodovodní síť, která zásobuje 97,5 % obyvatel okresu Most. Zbylé 2,5 % 

obyvatel je zásobeno pitnou vodou z lokálních zdrojů - obce Brandov, Hora Svaté Kateřiny, 

Nová Ves v Horách, Český Jiřetín a Klíny. 

Nejznámější řekou okresu je Bílina, která pramení ve svazcích Krušných hor. Na horním 

toku protéká až do Mostu mezi povrchovými doly v umělém koridoru, který byl vybudován 

při zakládání těchto dolů. Do začátku 20. století protékala Komořanským jezerem, to však 

bylo v důsledku důlní činnosti roku 1835 uměle vysušeno. Ústí do Labe. Jejím 

nejvýznamnějším přítokem je Srpina. Prakticky celý průtok řeky byl dříve používán jako 

technologická voda v chemických závodech v Záluží u Litvínova. Vytékala jako chemický 

odpad, voda byla zcela bez života po celém toku a silně znečištěná fenoly a dalšími 

chemickými látkami. V 90. letech 20. století se situace radikálně zlepšila a dnes se do Bíliny 

vrací život a koryto se postupně pročišťuje. 

K účelům rekreace slouží vodní plocha nádrže Matylda, vzniklá zatopením bývalého 

lomu Vrbenský. Nachází se na severním okraji města Most – mezi areálem Autodromu Most a 

silnicí I/13 z Mostu na Chomutov. Matylda slouží zejména pro vodní sporty. Dále přírodní 

nádrž Benedikt, která slouží jak ke koupání, tak k chovu ryb. 

V Mostecké pánvi se nachází i řada minerálních pramenů, např. v Zaječicích u Bečova 

je známý minerální pramen - zaječická hořká voda BRANDOV. 

 

2.3.6 Klimatické podmínky 

Území okresu leží v oblasti středoevropského klimatu s mírným létem a mírnou zimou. 

Průměrná roční teplota se pohybuje okolo + 8°C. Střídají se zde 4 roční období. Území okresu 

patří k sušším oblastem Čech, roční úhrn dešťových srážek se pohybuje mezi 300 - 500 mm, 

vyšší srážky bývají vyjimečné. Členitost terénu Mostecka ovlivňuje specifické klimatické 

poměry území, které jsou v podstatě určeny polohou ve hnědouhelné pánvi. Jde v podstatě o 

příkopovou propadlinu, kde se projevuje zhoršená ventilace, závětrné víry, vlnové proudění a 

deformace horní hranice inverzních teplot proti svahům Krušných hor. Klimatické podmínky a 

velká koncentrace průmyslu též v sousedních okresech napomáhají vzniku výrazných 

teplotních inverzí spojených se zvýšenou koncentrací škodlivin v ovzduší.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povrchov%C3%BD_d%C5%AFl
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komo%C5%99ansk%C3%A9_jezero
http://cs.wikipedia.org/wiki/1835
http://cs.wikipedia.org/wiki/Litv%C3%ADnov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenoly
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD_koryto
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2.4 Historie okresu 

První písemná zmínka o Mostecku se objevuje v Kosmově kronice české a pochází z 

období kolem roku 1040. Tehdy zdejší oblast protínaly důležité obchodní cesty. Kvůli 

bažinatému terénu byly spojeny soustavou mostů. Nejvýznamnější z nich nazvaný - Most 

Hněvův nesl jméno Hněvi z rodu Hrabišiců, jemuž je připisováno i vybudování strážní tvrze 

na vrchu Hněvín. Rozhodujícím obdobím pro vývoj Mostecka bylo 13. století, kdy osada Most 

jako centrum oblasti získala statut královského města. V té době byl také na místě původní 

tvrze vystavěn kamenný hrad. Město ve svých dějinách několikrát vyhořelo. Nejrozsáhlejší 

požár v roce 1515 ho zcela zničil. Bylo znovu vybudováno a roku 1517 byla zahájena stavba 

nového kostela ve stylu pozdní gotiky, který se dochoval dodnes. 

Na přelomu 15. a 16. století došlo v Krušných horách k rozmachu rudného dolování. 

Naleziště rud a stříbra předurčila další vývoj Krušnohoří. Podhůří postupně získalo úlohu 

zemědělského zázemí. Tento slibný rozvoj byl narušen až 30. letou válkou. Hrad na vrchu 

Hněvín se stal častým terčem vojenských tažení, a tak byl v polovině 17. století na žádost 

obyvatel stržen. Zpustošené okolí města se z poválečné krize vzpamatovávalo až do 18. století. 

Zato o několik kilometrů dál začala na svém významu nabývat osada Litvínov. Její majitelé - 

rod Valdštejnů, zde roku 1715 založili jednu z prvních textilních manufaktur. 

Roku 1870 byla do města Most přivedena železnice, postaven byl cukrovar, porcelánka, 

ocelárna, pivovar, městské muzeum. Počet obyvatel se prudce zvýšil. Obrat v historii regionu 

nastal na počátku 19. století, kdy se rozmohla těžba hnědého uhlí. A právě ta začala následně 

měnit tvář krajiny. Punc průmyslového kraje získalo Mostecko definitivně po 2. světové válce. 

Mostecko ležící v centru důlní oblasti bylo bezohlednou těžbou uhlí zasaženo nejvíce. Důlní 

činnost změnila ráz krajiny na většině jeho území. První obce zde musely ustoupit 

postupujícím povrchovým dolům již koncem 50. let a doposud v rámci bývalého okresu Most 

zaniklo 31 obcí: Albrechtice, Bylany, Čepirohy, Dolní Jiřetín, Dolní Litvínov, Dřínov, 

Ervěnice, Fláje, Holešice, Hořany, Jezeří, Kamenná Voda, Komořany, Konobrže, Kopisty, 

Libkovice, Lipětín, Pařidla, Rudolice nad Bílinou, Růžodol, Skyřice, Slatinice, Souš, Starý 

Most, Stránce, Střimice, Třebušice, Velebudice, Vršany, Záluží, Židovice. Svou největší daň si 

http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Albrechtice
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Bylany
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Cepirohy
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Dolni_jiretin
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Dolni_litvinov
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Drinov
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Ervenice
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Flaje
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Holesice
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Horany
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Jezeri
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Kamvoda
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Komorany
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Konobrze
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Kopisty
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Libkovice
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Lipetin
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Paridla
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Rudolice
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Ruzodol
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Skyrice
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Slatinice
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Sous
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Starymost
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Starymost
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Strance
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Strimice
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Trebusice
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Velebudice
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Vrsany
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Zaluzi
http://www.muzeum-most.cz/zanikle_obce.php?zobce=Zidovice
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těžba uhlí vybrala v podobě zániku starého Mostu a jeho cenného historického jádra. S 

ohledem na ohromné zásoby uhlí ležící přímo pod samotným městem Most, bylo rozhodnuto, 

že Most bude srovnán se zemí a znovu vystavěn na jiném místě. Podařilo se zachránit jen 

několik památek - mezi nimi Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl přesunut 

pomocí speciálního nosiče pohybujícího se po kolejích o celých 841 m na své současné místo. 

Podle moderních plánů byl vystavěn nový Most. 

V posledních letech dochází k útlumu průmyslové činnosti. Zničenou přírodní krásu 

navracejí krajině rekultivace.  

2.5 Demografie okresu 

Podle posledních statistik získaných z údajů Českého statistického úřadu žilo 

k 31.12.2007 v okrese Most 116 728 obyvatel, což představuje asi 1,15 % obyvatel v České 

republice. Průměrná hustota zalidnění činí 250 obyvatel/km2, což je vzhledem k průměru 

České republiky nadprůměrné. V šesti obcích se statutem města Hora Svaté Kateřiny, Horní 

Jiřetín, Litvínov, Lom, Meziboří a Most žije 105 873 obyvatel. Z toho v okresním městě Most 

žije 67 543 obyvatel a je přirozeným centrem okresu. Tabulka č. 2.1 ukazuje strukturu osídlení 

okresu. Struktura osídlení v okrese Most je značně odlišná od průměru České republiky, 

především v mimořádné koncentraci obyvatel do měst. Počet obyvatel žijících ve městech je 

cca 90 %. Největší počet obyvatel je ve věku  15 – 64 let, a to 84 084 obyvatel. 

 
Tabulka č. 2.1 Velikost kategorie obcí a počty obyvatel v jednotlivých kategoriích k 31.12.2007 
 

Kategorie obcí a počet v nich žijících obyvatel - okres Most 
Obce 

  do 499 500 - 1999 2000 - 9999 10000 a více Celkem 
počet obcí 17 3 4 2 26 

počet obyvatel 4722 3917 13428 94661 116728 
Pramen: www.czso.cz 

Díky zkvalitnění lékařské péče, větší dostupnosti řady léčiv a přístrojů v České republice 

poklesla celková úmrtnost a znamenitě se snížila úmrtnost kojenců, zejména novorozenců. 
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Přes tato fakta okres Most patří mezi 20 okresů s největší hladinou celkové úmrtnosti. 

Meziokresní rozdíly v intenzitě úmrtnosti si během posledních let zachovávaly určité 

charakteristické rysy. Okres Most se nachází v severních Čechách, které byly poznamenány 

těžbou uhlí a výstavbou soustavy tepelných elektráren. S tímto je tedy  spjaté znečištěné 

životní prostředí. Dalším závažným faktorem je sociální kultura obyvatelstva a s tím 

související způsob života obyvatel. Jedná se zejména o stupeň dokončeného vzdělání (s vyšší 

vzdělaností klesá intenzita úmrtnosti). V okrese Most je celkově nízká vzdělanost. Velká část 

obyvatel má jen základní vzdělání. Nedostatek pracovních příležitostí způsobuje odliv 

vysokoškolsky vzdělaných z okresu. Je zde vysoká míra nezaměstnanosti, skoro dvojnásobně 

vyšší než je průměr v České republice. Na trhu práce je velký počet nekvalifikovaných 

pracovníků, pro něž není uplatnění. V okrese Most je ve srovnání s ostatními odvětvími 

vysoce nadprůměrná zaměstnanost v průmyslu. Průměrná mzda v okrese je cca na úrovni 

republikové. 

 

3. Analýza hospodářského a sociálního rozvoje regionu 

Každý okres má svůj zvláštní charakter, převažuje v něm něco, čím se od ostatních  liší. 

Může to být utváření terénu, v jeho mnohotvárnosti, v bohatství jeho přírodních krásách a 

rekreačních možnostech. 

 

3.1. Životní prostředí 

Charakteristickým znakem Mosteckého okresu je silně narušené životní prostředí 

v důsledku velké aglomerace činností antropogenního charakteru. Mostecko patřilo 

v minulosti  k nejvíce znečištěným okresům průmyslovými zplodinami. K nejvýznamnějším 

zdrojům znečištění ovzduší patřily elektrárny a teplárny. Dalším faktorem znečišťujícím 

životní prostředí je dlouhodobá extenzivní povrchová těžba hnědého uhlí a na ní navazující 

výsypková hospodářství, energetický, keramický a další průmysl. V širokém pásmu na 

jihozápad od Mostu se dobývá uhlí pro elektrárnu a teplárnu Komořany a jsou zde 
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hnědouhelné lomy. Antropogenní činnost se odráží v násilných zásazích do krajiny. Jde o 

velké teritoriální změny, které vychází ze střetů mezi společenskou potřebou a technickými 

možnostmi. Tyto skutečnosti negativně ovlivňují zdravotní stav obyvatel, stav lesních i 

zemědělských porostů, podílí se na nepříznivém sociálním a etickém mikroklimatu regionu, 

výrazném narušení vodohospodářského systému. Zasáhly i do systému osídlení. Těžbou bylo 

na Mostecku zlikvidováno více než 20 obcí. 

Od roku 1992 se životní prostředí v okrese Most systematicky zlepšuje. Příčinou jsou 

především legislativní opatření a velké soukromé a státní investice na ochranu životního 

prostředí, zvláště investice do kapitoly ochrana ovzduší – osiření elektráren, ekologické 

vytápění, omezování či útlum těžby apod. V důsledku technologických opatření došlo 

k výraznému snížení pevných a plynných emisí.  

Množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší je evidováno v Registru emisí a 

zdrojů znečišťování ovzduší REZZO. Podle závislosti na druhu zdrojů a jejich tepelných 

výkonů je členěn na čtyři kategorie: 

REZZO 1 – velké zdroje s tepelným výkonem nad 5 MW, 

REZZO 2 – střední zdroje s tepelným výkonem 0,2 – 5 MW, 

REZZO 3 – malé zdroje s tepelným výkonem do 0,2 MW, 

REZZO 4 – mobilní zdroje (doprava). 

Tabulka č. 3.1 Emise základních znečišťujících látek do ovzduší (t/rok) v okrese Most 

Rok  2002 2003 2004 2005 2006 

Tuhé látky 655,6 606,0 482,8 424,2 355,5 

CO 1986,5 1883,8 1737,4 1921,5 1937,6 

SO2 19741,1 16219,4 18160,0 17423,2 15790,5 

Nox 7112,4 7335,9 10775,8 8119,0 7970,6 

Pramen: Statistická ročenka Ústeckého kraje 2004, 2005, 2006, 2007,2008 

Z tabulky č. 3.1 je patrné, že díky investicím do enviromentálních opatření se produkce 

pevných a plynných emisí výrazně snižuje. Okres Most byl v minulosti jednou z nejvíce 

postižených oblastí SO2. V posledních letech byl však zaznamenám klesající trend ve 

znečištění touto látkou.  
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Kvalita povrchových vod na území okresu byla poznamenána především průmyslovými 

závody. Plynné exhalace a nečištěné odpadní vody ze závodů spolu s nečištěnými 

komunálními odpadními vodami neúměrně zatěžovaly vodní toky a nádrže. V průběhu 

uplynulých let se stav odkanalizování a čištění odpadních vod podstatně zlepšil, ale není úplně 

vyhovující. Sbližování legislativy na ochranu životního prostředí s legislativou Evropské unie 

přinesla nové požadavky na výstavbu či rekonstrukci některých objektů a technologií, a to 

především v oblasti ochrany vod a čistoty ovzduší. Došlo k modernizaci čistíren a odpadních 

vod a budou se stále realizovat opatření vedoucí ke snižování prašnosti vznikající při těžbě a 

dopravě uhlí i skrývky. Specifickým problémem okresu Most nadále zůstává rekultivace a 

revitalizace území po povrchové těžbě hnědého uhlí a také obnova lesů zničených 

průmyslovými exhalacemi. Tento záměr je ovšem záležitostí  velmi vzdálené budoucnosti. 

Stupeň poškození celého území je z minulého období tak velký, že na nápravu bude třeba 

delšího časového úseku. Krajina Mostecka postižení těžbou má však šanci, aby prošla 

kompletní obnovou a byla ve stavu odpovídajícím potřebám regionu. V okrese Most byl 

v posledních letech velmi vysoký podíl investic na ochranu životního prostředí. Značné úsilí je 

věnováno i přípravě a realizaci zahlazení následků důlní činnosti – sanacím a rekultivacím a 

opatřením k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí. 

 

3.2 Trh práce a nezaměstnanost 

S vysoce průmyslovým charakterem okresu Most, kdy se orientace ekonomických 

činností v minulosti soustředila zejména na těžbu uhlí, energetiku a strojírenství, souvisí nejen 

nepříznivý dopad na kvalitu životního prostředí, ale také sociální skladba obyvatelstva a 

zaměstnanost. Průběh ekonomické transformace byl v devadesátých letech charakterizován 

poklesem ekonomické aktivity obyvatelstva. Strukturální změny znamenaly snížení 

pracovních příležitostí v průmyslu. Odvětví služeb nedokázala nabídnout dostatek pracovních 

míst, což mělo za následek vysokou nezaměstnanost. 

V důsledku nepříznivé struktury ekonomických aktivit byl pokles zaměstnanosti 

v okrese Most výrazně vyšší než na úrovni České republiky. Vzhledem k nízké migrační 
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mobilitě se úbytek pracovních příležitostí promítl do růstu nezaměstnanosti. Jak je patrné 

z tabulky č. 3.2 do roku 2005 míra nezaměstnanosti na Mostecku stále mírně stoupala, od 

konce roku 2006 dochází k jejímu poklesu, přesto ve srovnání s průměrem České republiky 

dosahovala více než dvojnásobku hodnoty.  

V okrese Most je v posledních letech bez práce zhruba 1/5 práceschopného obyvatelstva. 

Nejvážnějším problémem je dlouhodobá nezaměstnanost, nad 12 měsíců, a nezaměstnanost 

absolventů. Nezaměstnaní, kteří se nemohou uplatnit v pracovním procesu déle než ½ roku 

ztrácejí motivaci i sebevědomí k nalezení nového zaměstnání, což vede ke zvyšování 

sociálního napětí mezi obyvateli. 

Tabulka č. 3.2  Vývoj míry nezaměstnanosti v okrese Most a České republice 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Úřad práce Most 

Nezaměstnanost je způsobena strukturální nerovnováhou mezi nabídkou a poptávku po 

pracovních místech a nedostatečnou tvorbou nových pracovních míst a pokračujícím zánikem 

míst existujících. Na trhu práce mají problémy i relativně kvalifikovaní zaměstnanci s dobrou 

motivací, dovednostmi a pracovními zkušenostmi. Z tabulky č. 3.3 je patrné, že rok od roku 

    

Míra 
nezaměstnanosti    v 

% 

Průměrná 
nezaměstnanost     

České republiky v % 

leden 22,60 9,40 
Rok 2002 prosinec 21,71 9,50 

leden 22,30 10,20 
Rok 2003 prosinec 23,51 10,30 

leden 23,20 10,80 
Rok 2004 prosinec 22,70 9,50 

leden 23,30 9,80 
Rok 2005 prosinec 21,20 8,90 

leden 21,30 9,20 
Rok 2006 prosinec 19,50 7,70 

leden 20,00 7,90 
Rok 2007 prosinec 15,50 6,00 

leden 15,30 6,10 

Rok 2008 prosinec 13,10 6,00 
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2006 počet volných míst narůstá, přesto okres Most patří mezi okresy s největší 

nezaměstnaností. Je zde velký počet nekvalifikovaných pracovních sil, o které ze strany 

zaměstnavatelů není zájem. 

Tabulka č. 3.3  Počet volných pracovních míst na trhu práce v jednotlivých letech 

 

 

 

Pramen: Úřad práce Most 

 

3.3 Ekonomický potenciál 

Při hodnocení ekonomické specializace okresu Most v rámci České republiky je zřejmé 

výrazně nadprůměrné zaměření okresu na dobývání nerostů. Nosným průmyslovým odvětvím 

je těžba hnědého uhlí povrchovým způsobem. Tato činnost prochází v posledních letech 

útlumem. Zahájení těžby v dalších ložiscích nerostných surovin se v nejbližším výhledu 

nepředpokládá. 

Z tabulky č. 3.4 vyplývá, že nejvýraznější počet zaměstnavatelů je v obchodu a 

stavebnictví. Nejmenší zastoupení na trhu práce z pohledu počtu sledovaných subjektů 

představují výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu; těžba a 

dobývání; zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi a 

peněžnictví a pojišťovnictví. 

Pro strukturu ekonomických subjektů působících v okrese je charakteristické nižší 

zastoupení malých a středních firem, což obecně souvisí s nižší mírou podnikatelské aktivity 

v regionu. Rozvoj malých a středních firem, které plní určitou stabilizační funkci 

v ekonomice, je v okrese ovlivněn dominantním působením velkých podniků v průmyslu.  

I přes vznikající nové průmyslové zóny se okres řadí mezi regiony s vysokou mírou 

nezaměstnanosti. 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet volných 
pracovních 

míst 
250 276 278 279 695 1119 
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Tabulka 3.4  Počty sledovaných zaměstnavatelů a pracovních míst v jednotlivých odvětvích v okrese Most 

k 31.12.2008 

Sektor Odvětví 
Počet                

subjektů 
Počet                    

prac.míst 

I. Zemědělství, lesnictví, rybářství 48 399 

Těžba a dobývání 5 4245 

Zpracovatelský průmysl 331 10450 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 
a klimatizovaného vzduchu 4 438 

Zásobování vodou; činnosti související 
s odpad.vodami, odpady a sanacemi 32 675 

II. 

Stavebnictví 385 3525 
Velkoobchod a maloobchod; opravy                            
a údržba motorových vozidel 781 4222 

Doprava a skladování 107 3330 

Ubytování, stravování a pohostinství 243 1170 

Informační a komunikační činnosti 63 691 

Peněžnictví a pojišťovnictví 33 230 

Činnosti v oblasti nemovitostí 75 803 

Profesní, vědecké a technické činnosti 203 1355 

Administrativní a podpůrné činnosti 101 859 

Veřejná správa a obrana; povinné                                 
sociální zabezpečení 46 1612 

Vzdělávání 123 2843 

Zdravotní a sociální péče 70 2617 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 61 503 

III. 

Ostatní činnosti 180 528 

CELKEM 2891 40495 
Pramen: http://portal.mpsv.cz/sz/local/mo 

3.4 Zemědělství a lesnictví 

Dopady ekonomické transformace, změna vlastnických vztahů a postupně prováděná 

privatizace výrazně ovlivnily pokles zaměstnanosti v odvětví zemědělství. Toto odvětví má 

zejména v pánevních oblastech složité podmínky spojené s vysokým zatížením zemědělské 

půdy, její kontaminací, blokování částí tohoto území vyhlášenými dobývacími prostory, 

http://portal.mpsv.cz/sz/local/mo
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chráněnými ložiskovými územími atd. Méně příznivé podmínky mají rovněž území horského 

a podhorského charakteru (např. Krušné hory). 

Se vstupem České republiky do Evropské unie se snížil podíl soukromých zemědělců na 

celkovém počtu podniků zabývajících se zemědělskou činností. Konkurenčnímu tlaku lépe 

odolávají podniky s větším objemem zemědělské výroby. Agrární sektor se postupně 

přizpůsobuje podmínkám Společné zemědělské politiky Evropské unie ve všech jejich 

oblastech (strukturální, regionální, enviromentální a venkovské politiky). 

Tabulka 3.5  Složení a vývoj půdního fondu okresu Most (v ha)  

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Celková výměra 46718 46718 46715 46716 46715 
Zemědělská půda 13662 13673 13550 13545 13543 

orná půda 9554 9568 9462 9447 9451 
zahrady 552 553 555 564 566 
ovocné sady 426 424 422 422 415 
chmelnice x x x x x 
vinice 102 102 103 105 105 

v 
tom 

trvalé trav.porosty 3028 3026 3008 3007 3007 
Nezemědělská půda 33056 33045 33165 33172 33172 

lesní plochy 15461 15481 15486 15486 15495 

vodní plochy 987 987 984 983 985 

zast.plochy a nádvoří 1080 1076 829 757 753 

v 
tom 

ostatní plochy 15528 15501 15866 15946 15938 
Pramen: http://risy.cz 

V rámci reformy zemědělství byla stanovena kritéria pro vymezení méně příznivých 

oblastí, která zahrnují kromě ekonomických výsledků v zemědělství i ukazatele sociálně 

ekonomické a demografické. Okres Most byl zařazen mezi zemědělské oblasti s méně 

příznivými podmínkami (LFA) – oblasti se specifickými překážkami, kam jsou zařazeny obce 

nacházející se v nejprůmyslovějších a těžební činností nejzatíženějších oblastech. 

Majoritním vlastníkem lesů v okrese je stát, na druhém místě obce a následně soukromí 

vlastníci. V důsledku vysokého a dlouholetého imisního zatížení lesů mohou být lesní porosty 

využívány k pěstební činnosti za účelem těžby jen v menší míře. V Krušných horách jsou 
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téměř tři čtvrtiny porostů postiženy exhalacemi. Stav lesních porostů se postupně pomalu 

zlepšuje. 

 

3.5 Dopravní infrastruktura 

Doprava a komunikace jsou v okrese Most významným sektorem, ovlivněným 

především těžbou a průmyslovou výrobou. Vysoká intenzita již zmiňovaných průmyslových 

činností se sekundárně projevuje ve velmi rozvinuté dopravní síti, železniční i silniční. Tyto 

komunikace jsou vedeny v poměrně úzkých dopravních koridorech. Okres se vyznačuje 

značným objemem železniční nákladní dopravy, neboť je zde silná vazba železniční nákladní 

dopravy na přepravu hromadných substrátů, zejména hnědého uhlí. Železniční spoje Most – 

Ústí nad Labem, Most – Praha a Most – Cheb zabezpečují jak přepravu osob, tak hlavně 

dopravu surovin a zboží do jiných oblastí. Páteř železniční síť je tvořena dvoukolejnou tratí 

Cheb – Chomutov – Most – Ústí nad Labem – Děčín. V současné době je poměrně nevytížená. 

Celkově je v zanedbaném technickém stavu a bez propojení na transevropské dopravní 

magistrály. V okrese se výrazně zvýšil podíl silniční nákladní dopravy, která úspěšně 

konkuruje železniční dopravě. Dopravní situace na silnicích je charakterizována přetížením 

stávajících silničních tahů, zejména těžkou nákladní dopravou. Silniční síť je vzhledem 

k neúměrnému zatížení ve špatném technickém stavu. Provádí se celková rekonstrukce silnice 

I/13 v úseku Most – Teplice. Průběžně se silniční síť doplňuje obchvaty měst, 

mimoúrovňovými křižovatkami a kruhovými objezdy. Okresem prochází důležité dopravní 

tepny. Nejvýznamnější silniční komunikací je silnice I/13 Karlovy vary – Klášterec nad Ohří – 

Chomutov – Jirkov – Most – Děčín. 

Stav státních silnic v okrese je uspokojivý, i když na některých úsecích se již negativně 

projevuje zvýšené zatížen způsobené již zmiňovaným nárůstem zvláště nákladní přepravy a 

nedostatkem finančních prostředků na větší opravy, případně částečné rekonstrukce zvláště 

silnic III. Třídy tak, aby jejich parametry odpovídaly přepravním potřebám. Ke zlepšení 

úrovně silniční sítě významným způsobem přispívá investiční výstavba, kterou pro jednotlivé 
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okresy zajišťuje státní investorská organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Potřeby okresu 

však přesahují finanční možnosti investora. 

Tabulka 3.6  Silniční síť v okrese Most 

 

 

 

Pramen: Český statistický úřad 

Hromadná linková doprava okresu prošla složitým vývojem. Dopravní pokrytí je 

především zajišťováno v rámci základní dopravní obslužnosti, zahrnující dopravu do 

zaměstnání v hlavních dopravních proudech, do škol, na úřady, k soudům a do zdravotnických 

zařízení. Její rozsah je limitován přidělenými finančními dotacemi od státu a z rozpočtu kraje. 

Spoje nad rámec základní dopravní obslužnosti si musí hradit obce sami, což není vždy 

finančně možné a tak místa s řidším osídlením jsou obsluhována nedostatečně. Omezování a 

rušení neúnosných a plně nevytížených železničních a autobusových spojů se zpětně promítá 

do růstu počtu osobních automobilů. V těchto lokalitách jsou pak na ně obyvatelé většinou 

odkázáni. To sice skýtá záruku personální a časové nezávislosti, ale zároveň se to promítá se 

všemi negativy ve vztahu k přírodě i člověku. Situace v základní dopravní obslužnosti je však 

stabilizována. 

Dominantním dopravcem na území okresu je ČSAD Ústí nad Labem a.s., který zajišťuje 

základní dopravní obslužnost okresu. Mimo něj zajišťuje autobusovou dopravu menší 

dopravce Karel Kafka, který zajišťuje především přepravu mezi okresním městem a hlavním 

městem Praha. Zvláštní doprava je zajišťována několika dopravci, jedná se o smluvní dopravu 

zaměstnanců určitých podniků. V okolí měst dopravu zajišťuje Dopravní podnik měst Mostu a 

Litvínova a.s.. Zvláštností je, že doprava mezi městy Most a Litvínov je zajišťována městskou 

hromadnou tramvajovou dopravou. 

 

 

 

Délka silnic dle kategorií (v km) 

I. třídy II. třídy II. třídy Celkem 

58 59 156 273 
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3.6 Zdravotní, sociální a sportovní infrastruktura 

V okrese Most je pro všechna města a obce zajištěna zdravotní péče sítí praktických 

lékařů. 

Tabulka 3.6  Stav zdravotnictví v okrese Most v roce 2006 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Statistická ročenka Ústeckého kraje 2008 

V oblasti sociální péče jsou v okrese dostatečně zastoupena zařízení pro staré občany (11 

domovů pro seniory, 7 domovů s pečovatelskou službou), občany postižené (4 domovy pro 

osoby se zdravotním postižením) a na dobré úrovni je síť dalších služeb pro tyto občany. 

Lůžková kapacita je však nedostačující, zvyšuje se počet žadatelů o umístění jak v domovech 

důchodců, tak v penzionech pro důchodce, jejichž žádosti nemůže být z kapacitních důvodů 

vyhověno.  

V okrese Most byla již v minulosti vybudována řada sportovních zařízení. V oblasti 

sportu se okres proslavil řadou špičkových sportovců národní i mezinárodní úrovně, zejména 

v oblasti hokeje. Sportovní vyžití nám poskytne i sportovní areál Benedikt, kde je kromě 

možnosti koupání i řada sportovišť. Hipodrom je oblíben nejen milovníky koní, ale též 

bruslaři, jelikož zde byla vystavěna nová in-line dráha. V Mostě je postaven Aquadrom a 

koupaliště Ressl, kde jsou k dispozici vodní atrakce a dále autodrom pro automobilové a 

motocyklové závody. V poslední době se v okrese rozvíjí cykloturistika. Na území okresu 

Zdravotnictví 
Lékaři celkem 375 
Počet obyvatel na 1 lékaře 312 
Nemocnice 4 
Odborné léčebné ústavy 1 
Lékárny 18 
ORDINACE LÉKAŘŮ 
Praktické pro dospělé 47 
Praktické pro děti a dorost 25 
Stomatologů 50 
Gynekologů 17 

Specialistů 43 
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došlo k vyznačení několika cyklotras. Horská oblast je také atraktivní pro pěší turisty. Krušné 

hory nabízejí podmínky pro lyžování v lyžařských areálech Mezihoří a Klíny. Sportovní 

zařízení jako haly, stadiony a bazény jsou z části dotovány svými zřizovateli. 

 

Tabulka 3.7  Sportovní zařízení okresu Most v roce 2006 

Sport 
Koupaliště bazény 15 
z toho krytých 6 
Hřiště 58 
Tělocvičny 59 
Stadiony včetně krytých 9 
Zimní stadiony včetně krytých 6 
Hipodrom 1 

Autodrom 1 
Pramen: Statistická ročenka Ústeckého kraje 2008 

 

3.7 Vzdělanost obyvatelstva, školství 

Zaměření Mostecka na těžký průmysl deformovalo profesní a vzdělanostní skladbu 

obyvatelstva. Okres Most patřil vždy mezi okresy s velmi nízkou úrovní vzdělanosti. Během 

posledních let se mu sice podařilo své postavení zlepšit, přesto podíl vysokoškolsky 

vzdělaných se pohybuje okolo 5%. Tato disproporce se ve svém důsledku promítá i do jiných 

oblastí jakou je struktura zaměstnanosti. 

Základní charakteristikou okresu je vysoký podíl osob se základním vzděláním. 

V porovnání s ostatními okresy Ústeckého kraje patří Mostecko k okresům s nejnižším počtem 

obyvatel s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. Prostorová mobilita na trhu práce je 

nízká a tak již dnes dochází k odchodu vzdělanějších obyvatel do jiných, z hlediska 

pracovních příležitostí příznivějších okresů a měst, především Prahy či i do zahraničí. 

Vzdělanost obyvatelstva okresu je zajišťována soustavou vzdělávacích zařízení, ve 

kterých jsou zastoupeny školy všech stupňů. Reorganizace školského systému sebou přinesla 
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slučování nebo i rušení přebytečných kapacit. Nejvíce se tzv. optimalizace sítě škol dotkla na 

Mostecku jeslí a mateřských škol, kde v jejich počtu došlo k rapidnímu poklesu. 

 

Tabulka 3.8  Vzdělanostní struktura obyvatelstva staršího 15 let v okrese Most 

Stupeň vzdělání Absolutně % podíl 
Obyvatelstvo 15-ti leté a starší – 
celkem 96995 100 
Bez vzdělání 765 0,8 
Základní, včetně neukončeného 27616 28,5 
Vyučení a střední odborné bez maturity 37999 39,3 
Úplné střední s maturitou 20881 21,5 
Vyšší odborné a nástavbové 2560 2,6 
Vysokoškolské 5091 5,2 

Nezjištěné 2083 2,1 

Pramen: Český statistický úřad, Sčítání lidu, bytů a domů 2001 

Základní školství okresu se potýká s některými závažnými problémy, jakými jsou 

vysoká feminizace a především nekvalifikovanost některých pedagogů. To souvisí s velmi 

nízkou vysokoškolskou vzdělaností v okrese. Do středního školství patří gymnázia, střední 

odborné školy a střední odborné učiliště. Na území okresu působí i Vyšší odborné školy. 

Vysoké školství je v okrese též rozšířeno. Své zázemí a pracoviště zde má 5 vysokých škol: 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Česká zemědělská univerzita Praha, Vysoká 

škola finanční a správní Praha, o.p.s, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita J. E. 

Purkyně Ústí nad Labem. 

 

3.8 Kultura 

Těžbě hnědého uhlí byly v nedávné minulosti podřízeny všechny aspekty života, tedy i 

existence kulturních památek. Kulturní hodnoty stály zcela na okraji zájmu a tak alespoň 

některé z nich byly zachráněny do míst neohrožených těžbou, uloženy v depozitářích 
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zajišťující potřebnou památkovou ochranu. V okrese byla započata obnova zbylého 

památkového fondu po předešlém likvidačním období. 

Tabulka 3.9  Kulturní zařízení v okrese Most 2006 

Kultura 
Stálá kina, multikina 8 
Veřejné knihovny včetně poboček 31 
Muzea 3 
Galerie 5 

Divadla 3 
Pramen: Statistická ročenka Ústeckého kraje 2008 

 

V okrese Most je celá řada kulturních památek, které je možné navštívit či shlédnout. Ve 

městě Most stojí za zmínku děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém je 

instalována expozice gotického a renesančního umění severozápadních Čech, suterén kostela 

slouží jako výstavní prostor Galerii výtvarného umění v Mostě. Tento kostel byl v roce 1975 

přesunut o 841,1 metrů. Dále se zde nachází pozůstatky hradu na kopci Hněvín. V obci Horní 

Jiřetín je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní fara. V katastru obce leží zámek 

Jezeří, který byl postaven na místě původního gotického hradu. Od Bílé hory je majitelem rod 

Lobkowiczů. Ve městě Litvínov náleží k pamětihodnostem Valdštejnský zámek z první 

poloviny 18. století, který je obklopen zámeckým parkem v anglickém stylu o rozloze osmi 

hektarů. Od roku 1964 je zde zřízeno muzeum. Valdštejnská kaple se nachází na zrušeném 

městském hřbitově a je postavena v klasicistním slohu. Mezi významné objekty architektury 

po druhé světové válce patří Kolektivní dům, zkráceně zvaný Koldům. Komplex představoval 

v dané době nový styl bydlení s úplným vybavením a službami. O dům se zajímá organizace 

UNESCO. Ve městě Lom najdeme kostel Srdce Páně ze 17. století, morový sloup 

s podstavcem a reliéfem sv. Jiří, kapli Nejsvětější trojice a původní hornickou kolonii z konce 

19. století. 

Kulturní život okresu je zajištěn kromě návštěv kulturních památek i několika druhy 

kulturních zařízeních. Ve městě Most se nachází divadlo s vlastním divadelním souborem, 
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Reprezentační dům města, ve kterém se konají různé společenské akce jako maturitní a jiné 

plesy, a další kulturní akce. 

 

4. Možnosti rozvoje regionu v budoucnu 

4.1. Strukturálně postižený region 

V rámci regionální politiky vlády České republiky byl okres Most vymezen jako 

strukturálně postižený region. Mostecko se v současnosti řadí mezi okresy s nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti v České republice. Příčin je celá řada a řešení je nyní nad rámec možností 

okresu, kraje a bude vyžadovat soustředěnou pomoc státu. Soustředěná pomoc státu by měla 

směřovat na zahlazování důlní činnosti v návaznosti na pokles těžby, zlepšování dopravního 

napojení a vnitřní prostupnosti území, podporu vytváření průmyslových zón, zlepšování 

kvalifikační struktury lidských zdrojů prostřednictvím rozvoje školské a vzdělávací soustavy, 

rekvalifikačními programy. Dále by měla směřovat na rozvoj cestovního ruchu a rekreace 

s maximálním využití atraktivity okresu. 

Mostecko má velké množství negativ, oproti nim má ale také řadu výhod a možností ke 

svému rozvoji. Okres Most svým značným rozvojovým potenciálem, vyplývajícím z jeho 

ekonomické a hospodářské základny, výhodné strategické polohy mezi Prahou a Spolkovou 

republikou Německo, historickým vývojem a dalším rozvojovým potenciálem se může stát 

lákavým cílem pro vstup zahraničních investorů. Mostecko má dostatek volné pracovní síly, 

která může být využita např. k revitalizaci krajiny, ke zdokonalení dopravních cest, a tím 

k vytvoření příznivých podmínek v oblasti dopravní dostupnosti území a infrastruktury. 

Přilákat nové investory do okresu a stimulovat stávající k tomu, aby se dále rozvíjely lze také 

pomocí pozitivní prezentace okresu. Cílené nabídky a propagace existujících a potenciálních 

kapacit Mostecka, vytváření propagačních materiálů pro potenciální investory, účastnění se 

výstav, týkajících se rozvoje kraje, by tomu mohly napomoci. Blízkost hranic umožňuje 

okresu rozvíjet přeshraniční spolupráci. Okres může též využívat cestovního ruchu ke zlepšení 

image, neboť disponuje velkým množstvím atraktivních oblastí s historickými i přírodními 
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podmínkami. V okrese je nutné hledat veškeré možné impulsy pro hospodářský a sociální 

rozvoj. 

 

4.2 Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb 

Jednoznačné zaměření Mostecka na těžbu uhlí a činností s ní spojené vedlo při nynějším 

útlumu ke značným problémům, které se projevují vysoce nadprůměrnou mírou 

nezaměstnanosti s momentálně nízkou šancí rychlého znovu uplatnění. Vztah mezi poptávkou 

a nabídkou na trhu práce je velmi nepříznivý. Pro řešení tohoto stavu chybí větší rozmanitost 

ekonomických aktivit reprezentovaná existencí malých a středních podniků. Stávající 

ekonomický potencionál okresu má výhodu ve značné koncentraci zejména průmyslových 

kapacit v relativně výhodné poloze. Strukturu ekonomického potencionálu je třeba obohatit o 

aktivity malých a středních podniků, které jsou v okrese v nízkém počtu. Proto je nutné 

zaměřit pozornost na odvětví malého středního podnikání. Zvláštní péče o malé a střední 

podniky, které se v okrese rozvíjejí velmi pomalu, může přinést výsledky v podobě nových 

pracovních míst, omezení závislosti na jednom velkém zaměstnavateli, využití volných ploch 

a objektů. Rozvoj malých a středních podniků přispěje k vytváření přirozeného 

podnikatelského prostředí, které zvýší atraktivitu okresu pro vnější i vnitřní investory a tím 

přispěje k rozvoji regionu. 

Velký vliv na přilákání investora má šířka nabídky připravených investičních ploch. Na 

Mostecku se nachází několik průmyslových zón, jejichž rozvoj je podporován i ze státního 

rozpočtu. Jedná se o průmyslové zóny Pod Lajsníkem, která se nachází na okraji města Mostu, 

dále průmyslová zóna Joseph u obce Havraň, , která byla v roce 2008 oceněna jako zóna, která 

nejvíce přispěla k rozvoji podnikání v České republice. Na pomezí mosteckého, 

chomutovského a žateckého okresu je průmyslová zóna Triangl. 
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4.3 Zkvalitňování životního prostředí a rozvoj cestovního ruchu 

Silná koncentrace průmyslu v okrese působila a působí negativně na okolní životní 

prostředí. Přestože v posledních letech došlo k řadě zlepšení, zůstává nadále okres Most 

jedním z nejzatíženějších regionů v České republice, je doslova obklopen teplárnami a 

elektrárnami, které spolu s autodopravou přispívají k neustálému smogovému oblaku, který se 

projevuje zejména v zimě. Zlepšení lze pozorovat zejména v oblasti čistoty vodních toků. Na 

druhé straně se začínají stále více projevovat staré zátěže způsobené povrchovou těžbou uhlí. 

Rozsáhlá těžba způsobila devastaci krajiny a její revitalizace zaostává. Krajina byla poškozena 

i rozsáhlými imisemi. Znečištěná zem bude působit na rostoucí vegetaci ještě mnoho let. To 

vyžaduje přizpůsobit zejména nové zalesňování těmto podmínkám a zalesňovat porosty, jež 

jsou vůči znečištění půdy odolné. 

Přetrvávajícím problémem okresu Most jsou sanace a rekultivace těžebních a 

průmyslových ploch. Nedostatečný je rozsah a tempo rekultivací zdevastovaných území. 

Zvýšená intenzifikace činností v oblasti rekultivací by sebou mohla přinést vytvoření nových 

pracovních míst a mohla by být jedním z možných řešení stávající problematické situace 

Mostecka i s ohledem na jeho sociální situaci. Do revitalizované krajiny se mohou vracet lidé 

se svými nejen pracovními ale i rekreačními aktivitami. Revitalizace přímo devastovaných 

území i ochrana a obnova území a lokalit, které jsou postiženy či ohroženy druhotnými vlivy, 

jsou klíčovou podmínkou pro rozvoj nových odvětví v okrese, pro využití jeho potenciálu pro 

cestovní ruch, pro obnovu image a všeobecné zlepšení životních podmínek. 

Mostecko by mělo mít za cíl eliminovat dosud obecně přijímanou pověst zanedbaného, 

zapomenutého a průmyslem zdevastovaného regionu. Je velmi důležité, aby okres bojoval 

proti špatné pověsti zveřejňováním informací o tom, že většina nejzávažnějších problémů 

v oblasti znečištění, již byla odstraněna. Cílená osvěta pro obyvatele okresu i pro jeho 

návštěvníky pomáhá k přirozené změně pohledu na okres. Intenzivně by měly být šířeny 

informace podložené argumenty a příklady. 

Cestovní ruch má velký význam pro oživování života okresu a může se stát prostředkem 

ke zvyšování příjmů a zajišťování zaměstnanosti i v izolovanějších částech regionu. Šance pro 
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rozvoj horské oblasti okresu Most lze také vidět v rozvoji aktivit úseku cestovního ruchu. 

Horské obce okresu mají vysoký potenciál rozvoje cestovního ruchu založený na přírodních 

krásách hornaté krajiny a poloze poblíž německých hranic. Sousedství se Saskem dává 

možnosti poptávky zahraniční klientely. 

Mostecko by mělo intenzivněji podporovat cestovní ruch jako jedno z odvětví v okrese. 

Konfigurace terénu umožňuje rozvoj cykloturistiky, v zimním období lyžařské turistiky. 

V oblasti Klíny a Meziboří i sjezdové lyžování. Rekultivované plochy nabízejí budování další 

sítě cyklostezek, objektů horské turistiky i agroturistiky, zázemí pro cyklokros či golf a tak se 

mohou stát vyhledávanými rekreačními oblastmi. V souvislosti s tím také podpořit rozšíření 

kvalitních ubytovacích a stravovacích kapacit v nedostatečně vybavených územích okresu. 

 

4.4 Rozvoj dopravní infrastruktury 

Jedním z hlavních problémů v oblasti infrastruktury je řešení dostatečné dopravní 

dostupnosti okresu Most. Základní podmínkou pro další hospodářský a sociální růst okresu je 

rozvoj a údržba dopravní infrastruktury. Doprava zajišťuje plynulý rozvoj ekonomiky, 

usnadňuje export a import zboží a optimální dopravní obslužnost v obcích i mezi nimi. Dobrá 

vnitřní síť, doplněná napojením okresu do mezinárodních dopravních sítí a modernizací 

regionálně významných komunikací je nezbytná pro zvýšení atraktivity okresu jako místa 

vhodného pro investice a hospodářský rozvoj. Kvalita dopravní infrastruktury má často značný 

vliv na rozhodování o umístění průmyslových investic i pro cestovní ruch. 

Pro Mostecko má zásadní význam napojení okresu na okolní území a Spolkovou 

republiku Německo. V případě využití hraničních přechodů nepůjde jen o cestovní ruch a 

dopravu turistů z Čech do Německa a naopak, ale díky vysoké nezaměstnanosti jak v okrese 

Most, tak i v německých  okresech je žádoucí, aby investoři měli možnost dostat se co 

nejrychleji a nejpohodlněji na Mostecko. Pro zlepšení dopravního vybavení je nutné 

především zlepšování parametrů páteřní komunikace č. I/13 Karlovy Vary – Klášterec nad 

Ohří – Chomutov – Jirkov – Most – Teplice – Ústí nad Labem – Děčín, která propojuje okres 

Most se sídlem kraje a nově budované průmyslové zóny s dopravní sítí Evropské unie.  
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Mostecko by mělo důrazněji uplatňovat požadavky na zvýšení objemu finančních 

prostředků ze státního rozpočtu na zajišťování  dopravní obslužnosti v okrese Most jako 

okresu, který se řadí mezi regiony s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Finanční prostředky 

následně použít na podporu rozvoje základní dopravní obslužnosti nových průmyslových zón, 

kde vznikají nové pracovní příležitosti, což by mohlo zvýšit mobilitu obyvatelstva a pracovní 

síly a tak napomoci ke snížení nezaměstnanosti. 

V mezinárodní dopravě a v dopravě na velké vzdálenosti má své nezastupitelné místo 

letecká doprava, která má na Mostecku k dispozici vhodně položené letiště. Jedná se o veřejné 

vnitrostátní letiště, které by muselo projít celkovou rekonstrukcí, včetně rekonstrukcí budovy, 

pohybových ploch, technického vybavení atd., aby získalo statut mezinárodního letiště 

s neveřejným provozem. 

Obnova a dostavba kvalitní a kapacitní dopravní infrastruktury je jednou z důležitých 

podmínek vzniku nových a rozvoje stávajících ekonomických aktivit. Vstupem České 

republiky do Evropské unie lze využít prostředků ze strukturálního a kohezního fondu 

Evropské unie. 

 

4.5 Přeshraniční spolupráce 

Okres Most má výhodnou polohu při hranici se Spolkovou republikou Německo – 

Svobodnou zemí Sasko a má tedy velkou možnost jak využít přeshraniční spolupráci pro svůj 

hospodářský rozvoj. Přeshraniční spolupráce může přispět k posílení hospodářské základny 

okresu, zlepšit vyhlídky na růst a zlepšení konkurenceschopnosti a umožnit podnikům přístup 

na širší trhy a jejich další rozvoj. Hnací silou přeshraniční spolupráce je hledání společných 

nebo oboustranných hospodářských zájmů a výhod. Okres Most by měl intenzivněji využívat 

možností přeshraniční spolupráce a snažit se prostřednictvím orgánů a institucí okresu 

získávat prostředky ze strukturálních fondů a kohezního fondu. 

V okrese působí sdružení pro přeshraniční spolupráci Euroregion Krušnohoří., které je 

součástí zájmového mezinárodního sdružení českých a německých měst, se sídlem ve městě 
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Most. Sdružení se zabývá zejména otázkami ekologické obnovy krušnohorské oblasti, 

zlepšování přírodních a životních podmínek a řešení problematiky s tím spojené;koncepci 

územního a regionálního plánování, budování infrastruktury, rozvoj hospodářských sil a 

pozvednutí a růst životní úrovně v oblasti; rozvoj mezinárodní dopravy; rozvoj kulturní 

spolupráce, vzdělanosti, sportu a turistiky a humanitární pomoci; účinných forem spolupráce 

ve zdravotnictví, při nouzových stavech, živelných pohromách, požární ochraně a při rozvoji 

komplexního záchranného systému. 

Mostecko využívá zdrojů Evropské unie a to především z fondu Phare. 

 

5. Závěr 

Okres Most hraje v hospodářském rozvoji České republiky významnou úlohu. V okrese 

má silné postavení průmyslová výroba a dobývání surovin. Je patrné, že rozsáhlá těžba uhlí 

poznamenala jak historii Mostecka, tak i jeho další vývoj a ovlivňovala ve svých důsledcích 

nejen životní úroveň, ale i způsob myšlení zdejších obyvatel. Negativní důsledky jednostranně 

zaměřeného ekonomického rozvoje okresu se promítly do jeho následného rozvoje. Změny ve 

vývoji okresu byly sledovány v krátkém časovém rozmezí let 2002 až 2008, kdy u 

jednotlivých témat se řídily dostupností dat.. Toto období navazovalo na dobu zásadních změn 

vnějšího prostředí. Dynamika změn byla mimořádná, srovnáme-li ji s předchozí dobou. 

Z obsahu jednotlivých kapitol je patrné, že k dříve jednoznačně řešenému problému životního 

prostředí, přibyl ve sledovaném období hlavní problém okresu, který je a zřejmě ještě další 

léta přetrvá a tím je otázka zaměstnanosti jako důsledek strukturálních změn. 

Z provedeného posouzení okresu Most vyplynulo, že restrukturalizace průmyslu 

v okrese je doprovázena celou řadou sociálně ekonomických  a ekologických problémů. Jedná 

se zejména o útlum průmyslové výroby a s tím spojené výrazně zvýšené nezaměstnanosti, 

která dosahuje téměř dvojnásobku hodnot České republiky. Nízká vzdělanostní úroveň 

obyvatelstva se odráží i v charakteru trhu práce, kde nejproblematičtější skupinou mezi 

uchazeči o zaměstnání tvoří osoby s nejnižším stupněm vzdělání. Základní význam při řešení 

tohoto problému bude mít přizpůsobení kvalifikační skladby obyvatelstva potřebám trhu práce 
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a postupně celkový růst vzdělanostní úrovně obyvatelstva, který by mohl snižovat celkovou 

úroveň nezaměstnanosti a především dlouhodobou nezaměstnanost. 

Specifickým problémem okresu zůstávají staré ekologické zátěže, způsobené zejména 

těžební činností a emisemi z velkoprůmyslu. Ty značně ovlivňují rychlost hospodářského 

růstu, neboť vyžadují obrovské finanční prostředky k jejich postupné eliminaci. Revitalizace 

přímo devastovaných území i ochrana a obnova území a lokalit, které jsou postiženy či 

ohroženy druhotnými vlivy je důležitá pro rozvoj nových odvětví v okrese, pro využití jeho 

potenciálu pro cestovní ruch, pro obnovu jeho image. 

Základní prioritou rozvoje Mostecka je ekonomický růst hospodářství, zvýšení 

ekonomické výkonnosti a rozvoj zaměstnanosti prostřednictvím modernizace a diverzifikace 

ekonomické základny v okrese. Tento hlavní cíl může být zajištěn především podporou 

malého a středního podnikání, které by pozvedlo rozvoj ekonomických činností. Vytváření 

malých a středních podniků bude souviset se získáváním přímých investic pro okres a 

s rozvojem odvětví služeb a cestovního ruchu. Lze říci, že prognózy zaměstnanosti jsou úzce 

provázány s úspěšností zakládání malých a středních podniků. Podpora a rozvoj pracovních 

míst takto získávaných je podmíněna dalším nutným zkvalitňováním dopravní obslužnosti a 

rozvojem prvků technické infrastruktury. V oblasti technické vybavenosti okresu je velmi 

důležité zajištění kvalitního napojení celého území okresu na celostátní a evropskou dopravní 

infrastrukturu. 

Dalším neméně důležitým cílem pro zajištění rozvoje okresu Mostecka eliminace dosud 

obecně přijímané nepříznivé pověsti zanedbaného prostoru. Tato z minulosti získaná image 

okresu je negativní reklamou pro hosty, kteří mohou být zároveň potenciálními investory, 

přijíždějící ze Saska. Při současném trendu zlepšování životního prostředí se nabízí 

zahlazování následků důlní činnosti, revitalizace sídel, průběžná údržba krajiny a v horských 

oblastech obnovení lesa, což přispěje spolu s intenzivnějším rozšiřováním pozitivních 

informací ke zlepšení image okresu. V souvislosti s prioritami okresu je třeba věnovat zvláštní 

pozornost rozvoji lidských zdrojů. Obyvatelstvo je hlavním nositelem vývoje a zároveň je 

společným integrujícím prvkem pro ostatní priority. 
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