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Abstrakt 

Cílem této práce je charakterizovat oblast Severočeské hnědouhelné pánve, popsat 

vývoj těžby v ní a následně i vývoj poškozené krajiny a její obnovu po těžbě. V rešeršní 

části je shrnuta problematika rekultivací, jejích typů a historického vývoje až do 

současnosti, vše s důrazem na Mostecko, včetně soupisu zaniklých obcí. Následují 

konkrétní příklady rekultivací provedené v okresu Most. 

Praktická část si klade za cíl takové zpracování teoretické části do výukového 

programu, aby tento byl použitelný pro žáky základních škol k pochopení problematiky 

rekultivací včetně probuzení jejich zájmu o krajinu, ve které žijí, což jsou hlavní důvody 

k napsání této práce. Vytvořený a následně i opakovaně prováděný výukový program je 

podrobně popsán a jeho přínos je v praktické části statisticky zpracován. 

 

 

Použité zkratky: 
 

SHP – severočeská hnědouhelná pánev 

SHR – severočeský hnědouhelný revír 

 

Klíčová slova: 

Rekultivace, Hnědouhelná pánev, Výukový program. 



 

 

 

Abstract 

The aim of this work is to describe North Bohemia browm coal (lignite) basin, as well 

as history of coal mining, development of this landscape and particulary the restoration 

of damaged landscape and nature. Theoretical part of my work summarizes the issueof 

recultivations, included history, types of reclamation, vanished settlements and 

significant exaples of recultivation. All of it is focused on region around North 

Bohemian city Most. 

Practical part´s goal is to create an educational programme to increase knowledge of 

second degree Grammar school pupils about recultivations and to involve them in care 

about surrounding nature. Teaching programme was performed and results were 

statistically evaluated. 

Keywords 

Recultivation, Reclamation, Brown coal basin, Educational programme. 
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Úvod 

Téma mé absolventské práce jsem si vybral z důvodu mého zájmu o přírodu, a to 

zejména v regionu, ve kterém žiji. Dále proto, že jsem přímým svědkem proměn 

Mostecka v uplynulých desetiletích a velice pozitivně hodnotím provedené rekultivační 

počiny. Ukázkovým příkladem je dominanta krajiny bývalý povrchový velkolom 

Ležáky, který je dnes jezerem Most. Začlenění rekultivací do výuky již od základní 

školy považuji za velmi důležité pro sepjetí budoucí generace s regionem, ve kterém 

žijeme. 

 

Moje práce má dva hlavní oddíly. První je teoretickou rešeršní částí o rekultivacích a 

jejich typech a zahrnuje i charakteristiku oblasti SHR s důrazem na Mostecko včetně 

geologických a přírodních podmínek a zvláštností. Dále obsahuje stručnou historii těžby 

hnědého uhlí v regionu a všímá si následků, jako jsou zaniklé obce, změny reliéfu 

krajiny. 

 

Druhá část práce je praktická. Zaobírá se začleněním problematiky rekultivací do výuky 

základních škol. Popisuje vytvořený výukový program a jeho realizaci. Obsahuje také 

testování znalostí o rekultivacích před i po provedení výukového programy a porovnává 

výsledky obou vln šetření. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Obecné informace o Severočeském hnědouhelném revíru (SHR) 

 

Severočeský hnědouhelný revír se nachází na severozápadě Čech mezi Krušnými 

horami na severozápadě a Českým středohořím na jihovýchodě. Rozkládá se přibližně 

na sedmdesáti kilometrech délky a deseti až dvaceti kilometrech šířky, mezi městy Ústí 

nad Labem a Kadaň. Hnědé uhlí se zde těží nejméně od 15. století, avšak největšího 

rozmachu tato těžba dosáhla až v polovině minulého století. Z odhadovaných devíti 

miliard tun geologických zásob hnědého uhlí, které zde byly uloženy pod zemí, bylo asi 

6 miliard těžitelných známými báňskými postupy. Z těchto 6 miliard tun bylo doposud 

vytěženo o něco málo více než jedna polovina. Byla to však polovina, kterou tvořily 

lepší, snáz přístupné a kvalitnější zásoby. Vše, co zůstalo, se nachází ve složitých 

geologických podmínkách, ve značné hloubce, pod geologickými zlomy nebo pod 

městy, obcemi a průmyslovou zónou tohoto regionu. 

 

Z celkových zhruba 600 km
2
, které mohou být ovlivněny bezprostřední těžbou uhlí, již 

na více než 275 km
2
 (některé prameny udávají 300 km

2
) probíhala těžba nebo výstavba 

vnějších výsypek. Tyto devastované plochy byly v minulosti a jsou i v současnosti po 

ukončení vlastního těžebního procesu zařazovány do rekultivací. Tak bylo již navráceno 

150 km
2
 krajiny k jinému než hornickému způsobu využívání (podle Valáška 2009). 

 

Velkoplošné rekultivace se v Severočeském hnědouhelném revíru provádějí od roku 

1952, kdy bylo v rámci zemědělského závodu tehdejšího národního podniku 

Severočeské doly Most zřízeno oddělení rekultivací. V dalších letech (1958) vznikla i 

specializovaná rekultivační projekční kancelář na Báňských projektech Teplice a 

dodavatelský podnik na závodu pomocné výroby n. p. SHD - Báňské stavby Most. V 

období let 1961 až 1967 zajišťoval dodavatelskou část většinou národní podnik 

Rekultivace Teplice, který vznikl odštěpením z Báňských staveb Most. Po jeho zrušení 

byly rekultivace opět realizovány závodem 04 BSM se sídlem v Oseku. Po roce 1989 

vznikla řada soukromých společností a podniků, které zajišťují realizaci rekultivací. 
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Akciová společnost Rekultivační výstavba Most si mezi nimi udržela významné 

postavení největší specializované firmy v oboru (podle Štýse, 2000). 

 

Mostecko se rozlohou 467 km
2
 a počtem obyvatel 114 419, které pro rok 2013 udává 

ČSÚ, řadí k nejmenším, ale i nejlidnatějším regionům nejen Ústeckého kraje, ale i celé 

České republiky. Pokud ne v absolutních číslech, tak alespoň v poměrných jako je 

denzita obyvatelstva. Region můžeme rozdělit na tři odlišné oblasti: horskou, pánevní a 

zemědělskou. 

 

Rozmanitost krajiny má za následek velké množství různých biotopů, odlišné 

klimatické podmínky na jednotlivých stanovištích a tím dává vysoké předpoklady pro 

pestré druhové složení biosféry Mostecka. Žije zde například velké množství vzácných 

a chráněných rostlin (podle Sládka 2005). Dynamický reliéf krajiny okresu Most, jehož 

nejvyšším místem je Loučná (956 m n. m.) a nejnižším místem údolí řeky Bíliny (blíží 

se ke 200 m n. m) je prvním a základním předpokladem uvedené vysoké pestrosti 

přírody. Charakteristická je i tvářnost jižního svahu Krušných hor, přerušovaná 

hlubokými, tektonicky a erozně modelovanými údolími. To krásně kontrastuje s 

parovinou pánevní části a se zemědělsky obhospodařovaným jihem regionu.  

 

Geomorfologie zemského povrchu je výslednicí dlouhodobého působení mnoha 

přírodních složek a procesů. Závisí na vlastnostech hornin a na podnebí, kterým je 

určováno působení tepla, vody a vzduchu na zemský povrch. Na Mostecku se při tvorbě 

reliéfu krajiny navíc výrazným způsobem podílí člověk. Mostecko je krajinou, kde byl 

reliéf krajiny dlouhodobě utvářen především procesy vrásnění, vulkanickou činností, 

větrem, sedimentací a vodní erozí. V posledních stoletích a zejména desetiletích do 

tohoto procesu vstoupil člověk – horník, především povrchovou těžbou uhlí. Kromě uhlí 

se v oblasti Mostecka těžily další nerostné suroviny (hlavně rudy), jelikož Krušné hory 

jsou jedinou klasickou rudnou oblastí severozápadních Čech. Dříve se zde těžil cín, 

železo, měď a stříbro. Novodobě pak cín – wolframové rudy. Dalšími významnými 

těženými zdroji jsou nerudné suroviny. Do této skupiny řadíme stavební hmoty, 

suroviny pro chemickou a sklářskou výrobu, ale také polodrahokamy. Ovšem 
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nejvýznamnější surovinou jsou v naší oblasti paliva, a sice hnědé uhlí. 

Podnebí Mostecka je zásadním způsobem ovlivněno Krušnými horami a Doupovskými 

horami. Hradba Krušných hor usměrňuje západní větry směrem na severovýchod a na 

severní straně způsobuje ochlazení vzdušných hmot natolik, že zde dochází k vysrážení 

vzdušné vlhkosti deštěm, takže do prostoru Mostecka již přicházejí větry ochuzené o 

tuto vláhu. Tento jev je nazýván srážkovým (dešťovým) stínem Krušných hor. V 

západní části regionu se navíc projevuje srážkový stín Doupovských hor. 

 

Nejúrodnějšími půdami Mostecka jsou černozemě, které se vyskytují vesměs v jižní, 

tedy zemědělské časti regionu. Jsou vyvinuté hlavně na sprašových horninách.  

V pánevní části převažují hnědé půdy, podél toků se na náplavách vytvořily nivní půdy. 

V podhůří Krušných hor se na štěrkových splaveninách vyvinuly nehluboké hnědé 

půdy. Nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím na Mostecku je chemický průmysl 

(bráno z hlediska obratu, zisku a počtu zaměstnanců).  Chemický komplex v Litvínově 

– Záluží je největším v chemickém sektoru v České republice.   

Pánevní část Mostecka se vyznačuje značnou devastací půd jako důsledek hnědouhelné 

těžby. 

 

Rekultivace je složitý proces využívající poznatky mnoha oborů. Má za úkol uvést 

narušenou krajinu, pozemky do společensky žádoucího stavu, a sice z hlediska 

ekologického, ale i ekonomického a sociálního. 

 

 

1.2 Historie hornictví v SHR 

Před zhruba padesáti miliony lety došlo ke zlomu pevninské desky ve středu Evropy a 

na jejím okraji vznikly Krušné hory. Za asi 25 milionů let poté vzniklo sopečnou 

činností České středohoří. Mezi ním a štíty Krušných hor tak vznikla pánevní oblast 

plná jezer, mokřadů a také velice bohatá na vegetaci. Byly splněny podmínky pro 

ukládání organické hmoty a její karbonizaci. 
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Na rozdíl od jiných oblastí nejsou známy pozůstatky použití uhlí jako například ohořelé 

zbytky, ozdoby či šperky. 

První písemná zpráva o těžbě v severočeské pánvi pochází z roku 1403. Byla nalezena v 

městské knize Duchcova. Pravděpodobně se však nejednalo o uhelný důl, ale o těžbu 

stříbra. Ověřenými jsou ovšem žádost knížete Bohuslava Felixe z Lobkovic a Hasištejna 

o povolení otevření dolu na kamenné uhlí z roku 1550 a souhlas udělený (privilegium) 

králem Ferdinandem I. 

 

V městské knize Hrobu (okres Teplice) je záznam z r. 1556 o povolení těžby uhlí 

chomutovským měšťanům na dominiu kláštera poblíž obce Hrob. Z roku 1613 pochází 

králem Matyášem vydané oprávnění pro Hanse Weidlicha k používání uhlí místo dřeva 

v jeho kamencové huti i k pálení vápna a výrobě síry. V dokumentu jsou i údaje o 

ložiscích, která Weidlich (zřejmě mostecký měšťan) objevil u Mostu, Hrobu, Oseka a 

(zřejmě) Havraně (okr. Most). 

 

Třicetiletá válka v letech 1618 až 1648 nejenže zdecimovala obyvatelstvo v průměru o 

třetinu, ale způsobila úpadek v mnoha oblastech lidské činnosti, těžbu uhlí nevyjímaje. 

Zdá se, že po celých sto let trvalo, než se uhlí začalo opět dobývat. Až od 40. let 18. 

století se objevují zprávy o důlní činnosti v oblasti. Zprvu byla těžba prováděna pouze 

tam, kde bylo uhlí těsně pod povrchem a jednalo se o díla srovnatelná se studnami. 

Přibývalo však nalezišť na celém území pánve. Pravděpodobně první velký a odborně 

vedený důl byl otevřen v Chudeřicích u Bíliny na sklonku 18. století. Z roku 1763 je 

dochována písemná zmínka o uhelném dole, patřícím klášteru ve Střimicích u Mostu. 

 

Rozvoj dobývání uhlí je patrný z čísel udávajících celkový objem těžby v 

Severočeském hnědouhelném revíru. V r. 1780 se odhadují desítky tun. Od r. 1803 jsou 

k dispozici přesné (relativně) údaje.  

 

 

 



12 

 

 

 

Nárůst těžby v první polovině 19. století dokumentuje následující minitabulka. 

 

Nárůst těžby v SHR v první polovině 19. století, údaje podle Měchýře a Matějčka, 

1987 

 

rok 1803 1819 1831 1841 1848 

vytěženo [tis. tun] 19,5 22,3 30,2 71,7 123 

 

Neustálé zvyšování těžby bylo zapříčiněno vzrůstajícím odbytem. Původně bylo uhlí 

často po vytěžení ihned páleno a popel prodáván jako hnojivo. Uhlí nacházelo uplatnění 

v kovárnách, řídce i v dalších provozech (pálení vápna). V domácnostech nebylo 

používáno kvůli zápachu a zejména nedůvěře obyvatelstva. Uhlí nalézané blízko 

povrchu bývalo navíc nejméně kvalitní, nevyzrálé. Rozvoj těžby v první polovině 19. 

století je zapříčiněn získáním odbytu v Sasku, kam bylo dopravováno labskou cestou. V 

r. 1821 byla podepsána plavební smlouva o dopravě uhlí. Jiné způsoby dopravy byly v 

té době nemožné kvůli své nerentabilitě, povozy dopravované uhlí nemohlo konkurovat 

kvalitnějšímu uhlí těženému v Německu. Rozvinutý saský průmysl ovšem dokázal 

spotřebovávat veškeré uhlí dopravované labskou cestou. Tento export stál za prudkým 

vzestupem těžby (jak je z výše uvedené tabulky patrné), získané prostředky umožňovaly 

další intenzifikaci těžby. Zásadní vliv labské cesty na zvýšení těžby se mimo to projevil 

v nepravidelném rozmístění šachet, kdy nejvíce jich v první fázi přibývalo právě poblíž 

Labe. 

 

Obrovským způsobem se o zvýšení těžby uhlí přičinila železnice. V říjnu 1850 byla 

dokončena trasa Praha – Ústí nad Labem. Ústí nad Labem a Teplice byly železnicí 

spojeny v r. 1858. Započala doprava uhlí do českého vnitrozemí, do té doby nemohlo 

severočeské uhlí konkurovat kvalitnějšímu kladenskému či slezskému. Trať Kolín – 

Havlíčkův Brod – Znojmo z r. 1871 umožnila dopravu uhlí do Vídně. Roku 1870 došlo 

k prodloužení trati Ústí – Teplice přes Duchcov a Most až do Chomutova. Na počátku 

osmdesátých let byly prodlouženy do Saska železnice z Hrobu a Vejprt (1872).  
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Vliv železnice na růst těžby ukazuje minitabulka (Měchýř, 1987). 

 

Nárůst těžby hnědého uhlí v SHR ve třetí čtvrtině 19. století: 

rok 1858 1864 1874 

vytěženo [tisíce tun] 384 770 5320 

 

V roce 1876 činil jen export téměř 2,6 milionu tun, z toho 2,1 mil. tun přepravila 

železnice, zbytek lodní doprava. Parní stroj se však kromě dálkové dopravy uplatnil i na 

jednotlivých dolech. Hlavním jeho přínosem byla možnost účinně čerpat ze šachet důlní 

vodu, která byla největší překážkou těžby. Dále našly parní stroje významné uplatnění 

při vertikální dopravě vytěženého uhlí na povrch. 

 

Uvedený pokrok zapříčinil vznik velkých, mechanizovaných a dobře organizovaných 

dolů a měl na svědomí i postupný přechod na povrchovou těžbu. Jak klesá počet důlních 

děl, tak se zvyšuje počet zaměstnanců jednoho dolu, jak udává pro Mostecko 

minitabulka (některé údaje chybějí). 

 

Počet dolů a průměrný počet zaměstnanců v jednom dole v SHR na přelomu  

19. a 20. století podle Měchýře, 1987 (pro prázdná místa v tabulce chybějí údaje): 

rok 1880 1882 1891 1901 1908 1913 

počet dolů 59 58 50 40 33 33 

počet zaměstnanců na 1 důl 104  291 555  595 

 

Již v devatenáctém století začala být patrná devastace přírody. Zastaralé a málo účinné 

způsoby těžby, např. chodbicování vedly mj. ke vzniku propadlin tzv. pinek na 

zemědělských plochách i cestách. S nástupem mechanizace a následným zvyšováním 

podílu povrchové těžby byly zásahy do krajiny stále markantnější. Začalo se vyplácet 

povrchové dobývání i při větších mocnostech skrývky, stejně jako třeba přemísťování 

některých osad. 

Důlní neštěstí se vymykají zaměření této práce, ale katastrofa z 19. června 1895, kdy 
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došlo k propadu země v mostecké čtvrti Tachelberg, si vyžádala (mimo jiné) i rozsáhlé 

rekultivační práce.  

 

Prvním dokumentem, který na našem území ukládal povinnost sanovat a obnovit území 

poškozené těžbou, byl v r. 1854 Horní zákon (č. 146/1854) Rakousko-uherské 

monarchie.  

Na počátku dvacátého století se začalo s rekultivacemi výsypek, Zemská kulturní rada 

založila v r. 1908 pro tyto účely úřad se sídlem v Duchcově. Vznikla také lesní školka 

jako zdroj sazenic na lesnické rekultivace (např. podle Štýse, 1999). 

 

První světová válka přes počáteční zdánlivou konjunkturu, kdy nabídka vytěženého uhlí 

nestačila poptávce, způsobila hluboký propad jak celkové těžby, tak produktivity práce. 

 

V následném období ustoupila (až na výjimky) hlubinná těžba. Povrchová těžba 

(ekonomicky i technicky výhodnější) pak začala stále více deformovat krajinu a tím 

naléhavěji požadovat systematická řešení od práce se skrývkou po sanace vytěžených 

oblastí. Poškození přírody eskalovalo od 60. let 20. století výstavbou tepelných 

elektráren, což mělo negativní vliv i na pokusy o obnovu krajiny po těžbě – rekultivaci. 

 

 

1.3  Původní vzhled krajiny Mostecka a jeho změny vlivem těžby 

 

Po patnáct tisíc let bylo dominantou krajiny dnešního Mostecka Komořanské jezero. 

Bylo mělké, průtočné (řeka Bílina), od severu k jihu dlouhé 6 km, od západu k východu 

12 km. S plochou cca 5600 km
2
 bylo největším jezerem v Čechách. Vzniklo 

pravděpodobně postupným odtáváním permafrostu v námrazových jílovcích (např. 

podle Anděla, 2000). Vlastní jezero bylo navíc obklopeno močály a rašeliništi, kromě 

řeky Bíliny bylo napájeno i četnými říčkami a potoky. Zajímavým dokladem 

postupného zaplňování jezera jsou vrstvy tzv. gyttje. Voda v jezeře totiž obsahovala 

množství vodních řas a rostlin, které v zimě odumíraly a klesaly na dno. Tak vznikla 

vrstva až 1,5 m mocná s tisíci mikrovrstvičkami, z nichž každá odpovídá jednomu roku. 
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Za jedno století tímto způsobem vzniklo asi 2-3 cm sedimentů. V nich, ale hlavně v 

bahnité a rašelinité půdě na březích jezera, jehož hladina během věků kolísala, se 

zachovalo množství organického materiálu. Významnou jeho část tvořila pylová zrna, 

jež nám umožňují díky své vrstevnatosti určit charakter vegetace a tedy i podnebí v 

příslušné době (např. podle Štýse, 1992). 

 

Odbornice na pylovou analýzu V. Jankovská zrekonstruovala v 70. letech 20. století  

(z odběrů z let 1957-58) vývoj vegetace a klimatu v úseku dlouhém 12-14 tisíc let na 

území kolem Komořanského jezera, města Mostu a v přilehlé části Krušných hor. 

Výsledky pylové analýzy dávají následující pohled na vývoj krajiny. 

 

V nejstarším zachyceném období - mladším dryasu (12 - 14 tisíc let př.n.l.) převládaly v 

Podkrušnohorské pánvi mokřady s chudou vegetací: Na svazích Krušných hor chyběl 

souvislý dřevinný kryt a na hřebenech měla vegetace charakter tundry. Není divu, neboť 

průměrná roční teplota na Mostecku činila jen kolem 4°C a v Krušných horách kolem 

0°C. V následujícím preboreálu (8. tisíciletí) se mírně oteplilo (průměrná teplota cca 

5°C, v Krušných horách 1-2°C), což se projevilo vznikem ostrůvkovitých porostů s 

převládající borovicí, v Krušných horách tzv. parkovitou tundrou. V boreálu (7. a 6.tis.) 

se oteplilo výrazně (až 10°C na Mostecku, v horách 7°C) a v důsledku toho se začal 

rychle šířit les tvořící uzavřené porosty s převahou dubu, lípy, jilmu a jasanu. Na úbočí 

Krušných hor byly smíšené dubové lesy, na hřebenech s lískou, poprvé se začíná 

objevovat smrk. 

Ve starším atlantiku (5. tis.) bylo stále teplo (průměrná roční teplota 11°C, resp. 8°C v 

horách), značnou část Podkrušnohorské pánve pokrývaly smíšené doubravy, na 

hřebenech hor se šířily smrčiny. V mladém atlantiku, který končí v polovině 3. tisíciletí, 

bylo ještě tepleji - mnohem tepleji než dnes (11-12°C, resp. 8°C v horách). Jde o období 

neolitu a eneolitu. Na Mostecku dominovaly smíšené doubravy, které sahaly na úbočí 

Krušných hor výše než dnes. V té době mělo zalesnění krajiny vůbec největší rozsah. 
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V subboreálu, který se kryje s obdobím mladého eneolitu a celou dobou bronzovou 

(2500 - 800 př.n.l.) bylo stále teplo (10, resp. 7°C), na Mostecku převládaly smíšené 

doubravy, v Krušných horách smrkové a bukové porosty se zastoupením jedle. 

Následující období - starší subatlantik - se kryje s dobou halštatskou, laténskou, římskou 

a příchodem a usazením Slovanů. Došlo k poklesu průměrných ročních teplot zhruba na 

dnešní stav (v pánvi 8°C, na horách 5°C), oproti subboreálu však porost nedoznal 

větších změn. Otevřené vodní plochy v jezeře se zmenšovaly a jezero zarůstalo 

rákosem, vrbami a olšemi. V mladším subatlantiku se již v pylových spektrech projevují 

radikální změny způsobené člověkem. Postiženy byly hlavně smíšené doubravy, z okolí 

Mostu pocházejí nálezy pylů obilovin, plevelů a rumištních rostlin. Od 16. století se 

projevuje i vliv rozsáhlejší těžby dřeva na svazích Krušných hor, jejímž důsledkem byly 

mocné splachy hlíny do jezera. 

 

Z jezerních sedimentů byly získány i četné archeologické nálezy. Nejstarší z nich jsou z 

mezolitu, tedy z konce poslední doby ledové. Nálezy svědčí o dlouhotrvajícím osídlení 

oblasti, což jistě nepřekvapí. Dostatek čerstvé vody, ryb, zvěře a ptactva, území 

chráněné od severozápadu štíty Krušných hor, to vše činilo z dnešního Mostecka 

příznivou lokalitu. Z výsledků pylové analýzy plyne malé ovlivnění vegetace činností 

člověka a pozdní nástup zemědělství. 

  

Jelikož Komořanské jezero bylo vždy mělké a vlivem eroze způsobené kácením lesů 

bylo zanášeno splachy půdy, jeho plocha hladiny se stále zmenšovala, pobřežní partie 

zarůstaly. Ve čtrnáctém století z původních 5600 ha zbylo 140 ha. V roce 1831 nařídil 

kníže Ferdinand z Lobkovic umělé odvodnění a úplně poslední zbytky jezera byly 

definitivně zničeny na počátku 20. století vlivem povrchové těžby uhlí. Dnes je na místě 

Komořanského jezera obrovský povrchový důl (ČSA) a hluk dobývací a dopravní 

techniky z něj doléhají až k zámku Jezeří (podle Štýse, 2000). 

 

V průběhu 20. století se povrchové velkolomy zvětšovaly, ani 2. světová válka 

neznamenala zbrzdění růstu, neboť z hnědého uhlí byly alternativně vyráběny pohonné 

hmoty. Od 50. let dvacátého století se pro Mostecko a celý hnědouhelný revír začalo 

používat kromě pojmenování Černý sever také Měsíční krajina. Obrovské, bezútěšné 
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krátery, hluk a prašnost tato i jiná pojmenování ospravedlňovaly. Výstavba tepelných 

elektráren spalujících hnědé uhlí zasadila poškozené přírodě další rány v podobě 

exhalací, kyselých dešťů, smogových inverzí. Měsíční krajina podhůří se svými krátery 

byla doplněna odlesněnými Krušnými horami s pahýly zaschlých mrtvých stromů 

(podle Štýse, 1981). 

 

1.3.1 Zaniklé obce 

 

O zaniklých obcích Mostecka se můžeme dozvědět prostřednictvím dokumentu, který 

vznikl ve spolupráci Jaroslava Hrona a Mosteckého deníku. Společně vytvořili seriál o 

zaniklých obcích. Krom historicky podložených textů tak vznikl i soubor fotografií, 

které dokument ucelují. 

Mezi ty největší a nejzajímavější zaniklé obce patřily: Souš, Dolní Jiřetín, Ervěnice, 

Dřínov, Záluží, Komořany, Třebušice, Kopisty a Dolní Litvínov. [viz. příloha A] 

 

1.3.1.1 Souš 

První dochovaná písemná zmínka o obci Souš je z roku 1312. V tomto roce byla obec 

v majetku mosteckého občana Jana z Werberku. Obec byla ve 14. století součástí 

majetku drobné šlechty. Ve druhé polovině 15. století zde sídlila jedna z větví 

vladyckého rodu z Duban. Roku 1505 prodali bratři Beneš a Zikmund Soušští z Duban 

obec městu Most, které ji v roce 1507. Město ji dále prodalo Janovi z Veitmile, majiteli 

mosteckého hradu. Spolu s mosteckým hradem pak byla obec Souš v roce 1595 prodána 

císařem Rudolfem II. zpět městu Most. Od roku 1605 byla v obci škola a farní kostel, 

který je poprvé zmiňovaný už v roce 1352.  

V roce 1887 byla v Souši zřízena první česká škola na Mostecku. Obec zůstala, jako 

součást panství Kopisty, v majetku města až do roku 1848. Obec se nacházela přibližně 

1km západně od Mostu, na jihozápadě sousedila s Třebušicemi a na západě 

s Komořany. Jméno obce úzce souvisí s místem, kde se obec nacházela - „na suchém 

místě“. V obci na návsi kdysi stál kostel sv. Martina, který jako původně gotická stavba 

v 17. století vyhořel.   

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89866&idc=46494&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90388&idc=46494&ids=14538&idp=86841&url=http%3A%2F%2Fassetmedia.cz%2Fkontakty
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89915&idc=46494&ids=491&idp=86255&url=http%3A%2F%2Fwww.rts.cz%2Fnabidka.asp
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http://mostecky.denik.cz/kultura_region/serial-zanikle-obce-mostecka-kopisty20100723.html   

1.3.1.2 Dolní Jiřetín 

První písemná zmínka o obci Jiřetín je z roku 1263. Objevila se v listině upravující 

poddanské povinnosti. Majitelem vsi byl tehdy Protiva, z rodu pánů z Rýzmburku. 

Jen o pár let mladší je listina krále Přemysla Otakara II., jejíž pomocí se královské 

město Most zbavilo vznikající konkurence Jiřetína, Kopist a Ervěnic. 

V průběhu 13. až 16. století se v obci vystřídala řada majitelů. I název obce prošel 

několika změnami  - roku 1263 od Jorrenthal, přes Jurncetin roku 1278, dále Jurntyn 

roku 1354 až po Gyrzietin v roce 1459. Roku 1409, kdy majiteli obce byli Koldicové, 

došlo k rozdělení Jiřetína na Dolní a Horní. Následující rok se pravá strana obce podél 

potoka stala součástí Panství Jezeří. Levá strana obce pak byla od roku 1562 součástí 

Horního Litvínova.  

Od roku 1644 měl Jiřetín školu, která byla jednou z nejstarších v oblasti. 17. století 

přineslo Jiřetínu dvě velké pohromy. První z nich byla třicetiletá válka, druhou, ještě 

strašnější, byla morová epidemie v roce 1680. Na památku této události byl 

v Jiřetíně roku 1700 zbudován morový sloup, který byl ve 30. letech minulého století 

zničen.  

Od roku 1872 byla v obci v provozu železniční dráha. Významným rodákem obce byl 

hudební skladatel František Glaeser. Tento muž se stal královským kapelníkem divadel 

ve Vídni, v Berlíně a v Kodani. 

V okolí Jiřetína se nalézá zámek Jezeří a obec Černice, německy Zirnitz. Obec Dolní 

Jiřetín byla zlikvidována v letech 1980 až 1983 z důvodu postupu těžby uhlí. 

http://mostecky.denik.cz/kultura_region/serial-zanikle-obce-mostecka-dolni-jiretin20100709.html  

http://www.jaroslavhron.ic.cz 

 

http://mostecky.denik.cz/kultura_region/serial-zanikle-obce-mostecka-kopisty20100723.html
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90050&idc=6424&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://mostecky.denik.cz/kultura_region/serial-zanikle-obce-mostecka-dolni-jiretin20100709.html
http://www.jaroslavhron.ic.cz/
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1.3.1.3 Ervěnice 

První písemná zmínka o obci Ervěnice pochází z roku 1238. Její původní název byl 

Ručnice, tj. příkop. Později byla obec nazývána Erwenicz, latinsky „in Lacu“, německy 

„de Se“ či „de Zee“. Později bylo německé jméno obce Seestadtl. 

Obec se rozkládala při řece Bílině. Sousedila s Dřínovem, Třebušicemi a Holešicemi. 

Původní šlechtická sídla v obci představovaly dvě tvrze a byla od sebe oddělena řekou 

Bílinou. Každá tvrz patřila jinému majiteli. 

První byla užívána asi od roku 1300 až do 2. poloviny 15. století. Druhá tvrz, poněkud 

mladší, sloužila svému účelu od počátku 14. století a zanikla snad během 1. poloviny 

16. století. 

Dle listin se Ervěnice staly městem již ve 14. století. Roku 1568 obdržely městský znak 

a pečeť. V roce 1519 byly obě části obce spojeny v majetku Šebestiána z Veitmile. 

Roku 1571 se dostaly do držení Bohuslava staršího z Michalovic. V roce 1622 byly 

Michalovicům zkonfiskovány a posléze připojeny Vilémem Popelem z Lobkovic 

k panství Nové Sedlo nad Bílinou - Jezeří až do roku 1848. 

Na katastru obce byla v roce 1892 vybudována šachta Elly a v roce 1902 hlubinný důl 

i lom Hedvika. Ve 20. letech byla postavena státní elektrárna, která zásobovala 

elektřinou okolí, ale i Prahu. 

V horní části náměstí stál původně románský, později renesančně a barokně přestavěný 

kostel sv. Jakuba Většího. V roce 1899 kostel kompletně vyhořel, ale byl ihned 

postaven znovu. Z původního inventáře stojí za zmínku dřevěná křtitelnice z poloviny 

18. století a barokní Madona z doby kolem roku 1720. 

Uprostřed náměstí stála barokní podvojná socha sv. Jana Nepomuckého, původně 

z roku 1730. V roce 1717 byla v obci postavena socha sv. Floriána a dále zde byla socha 

sv. Antonína Paduánského z konce 18. století. Obě sochy byly později přemístěny do 

Malého Března. Obec Ervěnice byla zbourána v letech 1959 až 1960. 

http://mostecky.denik.cz/kultura_region/serial-zanikle-obce-mostecka-ervenice-uz-neexistuj.html  

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90388&idc=328665&ids=14538&idp=86841&url=http%3A%2F%2Fassetmedia.cz%2Fkontakty
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89866&idc=328665&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90095&idc=328665&ids=1299&idp=86215&url=https%3A%2F%2Fwww.pre.cz%2Fcs%2Fdomacnosti%2Felektrina%2F
http://mostecky.denik.cz/kultura_region/serial-zanikle-obce-mostecka-ervenice-uz-neexistuj.html
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1.3.1.4 Dřínov  

O obci Dřínov se poprvé dozvídáme až roku 1514. Z nepotvrzených zdrojů ale víme, že 

obec existovala mnohem dříve. Roku 1516 Dřínov patřil k Ervěnicím. Před tímto rokem 

ji koupil Zikmund ml. Smolík ze Slavic. Pak byla obec přidělena k panství Červený 

Hrádek a roku 1571 se vrátila opět k Ervěnicím. 

Roku 1586 je obec evidována pod názvem „Pertelsdorff“ jinak „Držinowa“. Po porážce 

stavovského povstání z let 1618 až 1620, do kterého se zapojil majitel zdejšího panství 

Bohuslav ml. z Michalovic, byl jeho majetek zkonfiskován a on sám byl popraven. 

Roku 1623 obec a panství koupil spolu se zámkem Jezeří Vilém mladší z Lobkovic, 

čímž vytvořil panství Nové Sedlo - Jezeří.  

Roku 1787 měla obec 28 domů. Do roku 1828  jejich počet stoupl celkem na třicet. 

Tehdy tam také žilo 176 obyvatel. Obec v této době neměla kostel, jen dvě kaple a do 

roku 1888 neměla školu. Vedle školy stála pseudogotická kaple z roku 1894 zasvěcená 

svaté Anně. Na konci vsi stála barokní kaple z roku 1712, která byla zasvěcená svatému 

Janu Nepomuckému. 

Roku 1850 byl Dřínov spojen s dalšími osmi vesnicemi do obce Nové Sedlo, německy 

Neundorf. Samostatnou obcí se stal až v roce 1880.  

Éra uhlí 

Devadesátá léta 19. století znamenala v dějinách Dřínova přelom. Do té doby se 

obyvatelé zabývali převážně zemědělstvím. Tou dobou začala nabývat na významu 

těžba hnědého uhlí. Roku 1893 zde vznikl důl Grohmann, roku 1946 byl přejmenován 

na důl Maršál Koněv, kde se těžilo až do 30. června 1977. V této době ale obec Dřínov 

již neexistovala. Obec zanikla k 1. červenci 1976, Dřínovské jezero s koupalištěm a 

loděnicemi v roce 1981. 

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-drinov20100817.html  

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90050&idc=101724&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89866&idc=101724&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-drinov20100817.html
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1.3.1.5 Záluží   

 

Obec Záluží byla poprvé zmíněna v roce 1333 v listině Boreše z Rýzmburka, kterou 

prodává svůj hrad Kostomlaty a k němu příslušející vesnice, mimo jiné též „Meltner“.  

Jednalo se však o prodej části vsi, neboť další díl s poplužním dvorem a tvrzí patřil jako 

manství k hradu Rýzmburk a během konce 14. a první poloviny 15. století byl v držení 

drobné šlechty - od roku 1393 do 1394 Ramfolt z Bontensee, roku 1419 Hanuš 

z Polenska a k roku 1454 Hanuš Gerhengros. Ve druhé polovině 15. století bylo panství 

připojeno k mosteckému hradu, k němuž v roce 1512 připadl i zbytek vsi náležející 

dosud ke kostomlatskému panství. V roce 1535 bylo Záluží prodáno Jiřímu Hartičovi 

z Hartiče a roku 1613 dále Rudolfu II. 

V roce 1623 byla ves Hartičům zkonfiskována a během dalších let několikrát prodána. 

V roce 1713 získal Záluží Jan Josef z Valdštejna a připojil je ke svému panství Duchcov 

- Horní Litvínov. 

Z její polohy obce byl nejspíše odvozen i její český název „za luhem, či louží“, 

bažinatým místem, jezerem. Ohromný rozmach obce nastal v poslední čtvrtině 

19. století s výstavbou místní sklárny a zejména se vznikem řady dolů. Nejvyššího 

počtu obyvatel v obci Záluží, a to 4 051, bylo dosaženo v roce 1910. Od roku 

1939 začal v blízkosti obce vyrůstat chemický závod na zpracování uhlí.  

Obec Záluží byla v letech 1944 až 1945 několikrát postižena spojeneckým 

bombardováním. V obci se nacházel železný kříž na kamenném podstavci z roku 

1793. Část obce byla postupně likvidována už v letech 1956 až 1960, převážná část 

však byla zbourána kvůli výstavbě provozu Petrochemie v letech 1974 až 1975.  

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-zaluzi20100817.html  

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90050&idc=97462&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90461&idc=97462&ids=13727&idp=86956&url=http%3A%2F%2Fwww.automotodrombrno.cz%2Fcz%2F
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-zaluzi20100817.html
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1.3.1.6 Komořany 

Nejstarší písemná zmínka o obci je uvedena v listině krále Václava I. z roku 1250, ve 

které daroval oseckému klášteru mimo jiné polovinu rybářů z obce, včetně příslušné 

části jezera. Toto potvrdil král Jan Lucemburský v roce 1341. Ve druhé polovině 

15. století náležela část obce k mosteckému hradu, část oseckému klášteru a část 

majitelům Červeného Hrádku. Část obce, náležející k Červenému Hrádku, byla v roce 

1612 získána Bohuslavem z Michalovic. V roce 1621 mu byla obec s  majetkem 

konfiskována a v roce 1622 prodána Vilému ml. z Lobkovic. V roce 1595 zakoupilo 

město Most od císaře Rudolfa II. mostecký hrad včetně části Komořan. 

Z roku 1612 se zachoval urbář, který dokládá, jak obec vypadala před třicetiletou 

válkou. V té době byla obec rozdělena do dvou panství - mosteckého a michlovského. 

V roce 1654 drželi Komořany majitelé František Vilém z Lobkovic, Martin Michna a 

město Most, jehož část byla v roce 1689 také prodána Lobkovicům. Komořany pak 

zůstaly součástí jejich panství Nové Sedlo - Jezeří do roku 1848. V roce 1838 postihl 

obec ničivý požár. Díky zprovoznění železniční trati spojující Teplice, Most a 

Chomutov roku 1870 byl umožněn rozvoj těžby uhlí v jejím okolí. V okolí obce byl 

postaven v roce 1875 důl Jupiter a v roce 1883 povrchový důl Germania, v roce 

1885 pak hlubinný důl Germania (později pod názvem Fortuna). 

V důsledku dolování byl narušen v roce 1878 známý pramen Komořanské kyselky. 

Obec ležela asi 5 kilometrů od Mostu na jižním břehu Komořanského jezera. 

Jihozápadně od Komořan se rozkládala obec Ervěnice, východně Souš a severně Dolní 

Jiřetín. 

Název obce je odvozen od skutečnosti, že její obyvatelé žili na pozemcích královské 

komory. V písemnostech se uvádí názvy Chomoran, Komoran, Komoržany nebo 

německé názvy Kornmern a Kurnmern. V Komořanech stávala kaple sv. Anny z roku 

1701, postavená Ferdinandem, hrabětem z Lobkovic. Stavba však byla v roce 

1838 zbourána. Na jejím místě byla v roce 1846 vybudována pseudogotická kaple 

stejného zasvěcení. Na hřbitově se nacházela empírová kaple z 19. století. Jedinou 

památkou, která se z obce zachovala, je morový sloupek z 80. let 17. století, který je 

v současnosti ve Vtelně u Mostu. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89866&idc=50560&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90457&idc=50560&ids=14559&idp=86950&url=http%3A%2F%2Fwww.chomutovka.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89915&idc=50560&ids=491&idp=86255&url=http%3A%2F%2Fwww.rts.cz%2Fnabidka.asp
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90050&idc=50560&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
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Obec byla zlikvidována v letech 1986 až 1987 a její katastr od 1. 1. 1988 přičleněn 

k Mostu. 

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-komorany20100817.html  

 

 

1.3.1.7 Třebušice  

V roce 1507 byla obec prodána městem Most, spolu se Souší, Janu z Veitmile, pánovi 

na mosteckém hradu. Spolu s hradem pak byla obec v roce 1595 zpět prodána Rudolfem 

II. městu Most. 

V jeho majetku byla obec, kromě let 1690 až 1713, kdy náležela šlechtickému rodu 

Lobkoviců, do roku 1848. V roce 1690 byly Třebušice správně připojeny k Novému 

Sedlu, a po roce 1713 je město Most začlenilo ke Kopistům. 

Nejstarším hlubinným dolem v okolí byl důl Maria Opferung. V okolí obce vznikly 

v letech 1879 a 1890 velké doly Saxonia I a II. 

V roce 1907 přešly doly do vlastnictví Duchcovsko - podmokelské dráhy, která je 

vlastnila až do zániku první republiky. 

V roce 1895 se Třebušice staly samostatnou obcí, do té doby byly součástí obce Souš. 

Roku 1898 byla v obci otevřena česká škola. 

Obec se nacházela při cestě vedoucí ze Souše do Holešic, nedaleko kopce Resslu. 

Název obce vznikl patrně jako označení sídliště „lidí Třebuchových“. V minulosti se 

obec nazývala také Trzeboczicze, Trzebusycze či německé názvy Tribschitz a 

Triebschitz. 

V Třebušicích stávala kaple Obětování Panny Marie, u které není znám rok založení, ale 

víme, že byla poprvé opravovaná roku 1767. V roce 1822 byla pak znovu vystavěná a 

v roce 1882 zvětšená. 

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-komorany20100817.html
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89866&idc=461905&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90050&idc=461905&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90052&idc=461905&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
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Obec Třebušice zanikla v důsledku rozšíření těžby uhlí a zejména výstavby etylenovodu 

pro provoz Petrochemie Chemických závodů v Záluží v letech 1978 až 1980 

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-trebusice20100827.html  

 

1.3.1.8 Kopisty  

Pravděpodobně první zmínka jména obce je již v roce 1057. Dále se píše o obci 

v insertu jednoho z dochovaných listinných fals z roku 1218 o založení litoměřické 

kapituly. První, naprosto věrohodná, písemná zpráva je až v listině z roku 1227. V ní 

daroval Kopisty bezdětný Hrabišův syn Kojata zderazskému klášteru, kterému později 

odkázal svůj díl Kopist "s lesem a rybníkem" i jeho bratr Všebor. 

V držení zderazských křižovníků byla převážná část obce po celé 13. století. Kopisty 

zůstaly majetkově rozdrobeny i v následujících dvou stoletích. V první polovině 

14. století vlastnil část, dříve náležející klášteru, Kerunk z Lomu. 

V roce 1344 koupil od Kerunka jeho část se svolením krále benediktinský klášter 

v míšeňské Saské Kamenici, který ji držel až do roku 1366. Majitelů obce bylo v té 

době více, neustále se střídali. V letech 1439 až 1510 vlastnili část obce Hochhauserové, 

v období 1510 až 1533 Smolíkové ze Slavic a poté Sekerkové ze Sedčic. Ti svůj díl 

Kopist s tvrzí a dvorem prodali v roce 1543 městu Mostu. 

Další část Kopist vlastnil již v roce 1507 Jan z Veitmile, pán na mosteckém hradu. Také 

tento díl během 16. století získalo město Most. Do konce 16. století tak byly jednotlivé 

části obce majetkoprávně sjednoceny do rukou jediného majitele, který ji navíc učinil 

středem svého rozsáhlého městského panství, které držel až do roku 1848. Největší 

rozvoj obce nastal během konce 19. století v souvislosti se vznikem řady dolů v jejím 

okolí: roku 1878 Julius II, roku 1882 Julius III, Julius IV v roce 1891 a důl Habsburk 

(později Minerva) v roce 1890. 

V roce 1902 byla v obci zřízena česká škola a roku 1911 byla obec povýšena na město. 

Na kraji náměstí stávala původně gotická tvrz, u které byl, původně gotický, kostel 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90461&idc=461905&ids=13727&idp=86956&url=http%3A%2F%2Fwww.automotodrombrno.cz%2Fcz%2F
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-trebusice20100827.html
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89980&idc=584903&ids=1011&idp=86321&url=http%3A%2F%2Fwww.okay.cz
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Božího Těla. Na hlavním oltáři z let 1760 až 1780 byla umístěna socha Madony 

z období kolem roku 1380. 

U kostela stála socha sv. Floriána z roku 1739 od Jana Adama Dietze, která byla 

přemístěna posléze do Vtelna u Mostu. Kopisty ležely na Bílém potoce na severu těsně 

u města Mostu, na východě byla nejprve osada Pláň a potom obce Pařidla a Konobrže. 

Na severu sousedila obec s Růžodolem. Název obce pravděpodobně označoval "ves 

Kopistů", tj. Kopistovy rodiny. Někdy bývá název obce odvozován od slova "kopisti" - 

nástroje na mísení těsta či od "kopistiti se" ve významu "protivit se, vzpírat se". 

Postupem těžby uhlí byla obec postupně mezi roky 1974 až 1979 zlikvidována. 

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-kopisty20100902.html  

 

1.3.1.9 Dolní Litvínov 

Obec Dolní Litvínov ležela na severozápad od Mostu podél Bílého potoka asi jeden 

kilometr na jih od města Litvínova. Těsně sousedila na jihu s Lipětínem, východně 

Loukou a jihozápadně se Zálužím. 

Pravděpodobný původ názvu obce pocházel z  německého Liutwin - Litvín. Známe jej 

ve tvaru: Niderleutmansdorf, Nieder - Leitensdorf a česky Doleynij Litwinow nebo 

Dolnij Litwinow. Přívlastek „Dolní“ Litvínov odlišovalo obec od většího města 

Litvínova, do roku 1949 nazývaného Horní. 

Obec Dolní Litvínov, původně pouze samostatný statek, který vlastnili v roce 1398 Petr 

a Hanuš Grossové, se zprvu až do roku 1459 názvem neodlišoval od Horního Litvínova. 

Obec dále v roce 1515 vlastnil rod Šénů ze Šénu, z nichž poslední, Kryštof, zemřel 

v roce 1572. Od roku 1580 je jako majitel na Dolním Litvínově uváděn Mikuláš Hýzrle 

z Chodů. Poté jej připojili Lobkovicové ke statku Dolní Jiřetín a v roce 1608 pak spolu 

s Horním Litvínovem začlenili do panství Duchcov. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90472&idc=584903&ids=510&idp=86965&url=http%3A%2F%2Fwww.rossmann.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Ddenik_doporucuje%26utm_campaign%3Dtelo
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90050&idc=584903&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-kopisty20100902.html
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Ještě k roku 1618 je v Dolním Litvínově zmiňována tvrz, není však známo, kde stála. 

V roce 1642 získali Dolní Litvínov v rámci zmíněného panství Valdštejnové, kteří jej 

vlastnili až do roku 1848. 

V roce 1787 bylo v obci 47 domů, do roku 1833 se rozrostl Dolní Litvínov na 52 domů 

s 248 obyvateli. V obci byl v té době vrchnostenský dvůr, ovčín, výrobna potaše, 

myslivna, dva mlýny a papírna. 

Nejlidnatější byla obec v roce 1921, kdy zde bylo 101 domů a žilo zde okolo 

1500 obyvatel. V roce 1947 byl Dolní Litvínov definitivně přičleněn k Hornímu 

Litvínovu a od roku 1949 se stal městskou částí Litvínov II. Obec Dolní Litvínov byla 

zlikvidována spolu s Růžodolem v letech 1957 až 1959.  

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-dolni-litvinov.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/serial-zanikle-obce-mostecka-dolni-litvinov.html
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1.4 Socioekonomické faktory v SHR 

 

Tato krátká kapitola má za úkol postihnout navazující socioekonomické problémy v 

poškozené krajině SHP. Analýzy a prognózy vývoje vycházejí ze zkušeností podobných 

regionů ve světě, především v Sasku. Současně je nutné držet se našich přírodních, 

ekonomických a sociálních podmínek. 

 

Mezi zhoršeným životním prostředím a socioekonomickými faktory je vztah popsatelný 

pojmem začarovaný kruh. Narušené životní prostředí způsobuje zhoršení zdravotního 

stavu populace, zvyšuje se nemocnost, náchylnost k onemocnění, alergiím. Tím pádem 

rostou náklady na zdravotní a sociální péči. Projevují se emigrační tendence, pohyb 

obyvatelstva je nevyvážený v neprospěch imigrace, v regionu klesá podíl vzdělanějších 

obyvatel. Kraj má například nejvyšší počet obyvatel na jednoho lékaře, což je vzhledem 

ke zdravotnímu stavu populace paradoxní (Vrablíková, 2008). 

 

Dalšími negativními projevy jsou narušený vodní režim, úbytek zemědělského i lesního 

fondu, na což navazuje pokles kvality zemědělské půdy, tedy i zemědělské produkce a 

produktivity. Z výše uvedeného plyne všeobecné zúžení prostoru pro ekonomické 

aktivity, s důsledky v oblasti sociální, která zahrnuje i oblasti etiky, morálky jednotlivců 

i skupin populace. 

 

Z historie víme, že podobné neřešené problémy bývaly příčinou mohutných otřesů 

lidských civilizací. 
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1.5 Legislativa a typy rekultivací v ČR 

 

V úvodní části této práce je rekultivace definována (v souladu s veškerou použitou 

literaturou) jako soubor nápravných opatření, jimiž je poškozená krajina uváděna do 

žádoucího stavu. S rekultivací se však začíná již mnohem dříve, než po vytěžení určité 

oblasti. 

 

Přes rozdíly mezi jednotlivými oblastmi těžby nerostných surovin lze označit jako první 

fázi rekultivací, tzv. přípravnou fázi již vyhledávání a průzkum ložisek, kdy získané 

údaje již naznačují možnosti a vhodnost různých typů rekultivací, aby využitelnost 

potenciálu krajiny po vytěžení byla stejná či vyšší než před zahájením těžby. 

 

Důlně technická čili druhá fáze rekultivační problematiky probíhá současně s 

vytěžováním ložiska a na její úrovni výrazně závisí úspěch celé rekultivace. Jedná se 

především o selektivní odklízení a ukládání skrývkových zemin, ale také o řadu dalších 

faktorů. 

 

Třetí fáze zvaná biotechnická je vlastní rekultivací sensu stricto, jak ji vnímá široká 

veřejnost, tedy nápravou, obnovením krajiny a přírody. Tato fáze zahrnuje terénní 

posttěžební úpravy, jimiž je řešena vrstva litosféry formováním reliéfu a tím i 

horninového prostředí. Hydrotechnická opatření formují hydrosféru oblasti řešením 

jejího vodního režimu (odvodnění či naopak závlahy). Zejména se uplatňuje řešení 

odtokových poměrů. Navážky vhodných zemin a hornin přímo formují pedosféru, pro 

její další optimální vývoj musí být v souladu s hydrosférou, používají se proto 

hydromeliorační opatření. Součástí biotechnické fáze jsou i protierozívní opatření a 

technická stabilizace vytvořeného reliéfu, s cílem minimalizovat dynamiku 

geomorfologických procesů. V biotechnické fázi se rovněž provádí výstavba 

komunikací, půdní meliorace a další úpravy odvislé od zvoleného typu rekultivace 

(např. podle Štýse, 1981). 
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Nejvyšší legislativní normou zabývající se rekultivacemi je u nás zákon č. 44/1988 

Sb.(vydaný ve znění změn a doplňků jako zákon č. 439/1992 Sb.), o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 386/2005 Sb., kterým se mění 

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 

předpisů, a částečně i zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Podobně jako v jiných zemích nařizuje 

provozovateli těžby nerostných surovin vytváření fondu, ze kterého jsou rekultivace 

následně financovány. Horní zákon považuje rekultivace za koncepční i technologickou 

součást těžby, těžařům ukládá vypracování nejen plánů těžby, ale i plány likvidace škod 

způsobených dolováním. Některé rekultivace na Mostecku musely být dotovány státem, 

protože vlivem změny politického uspořádání nebyl fond v době uzavírky dolu 

dostatečný. 

 

Významným předpisem je i zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 

fondu, který musí být co nejméně narušován a po ukončení nezemědělské činnosti 

vyžaduje takové úpravy, aby území bylo svým tvarem, uložením zeminy a vodním 

režimem připraveno k rekultivacím a k plnění dalších funkcí v krajině podle 

schváleného plánu rekultivací. Zákon rozvíjí vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., která uvádí 

konkrétní podmínky pro provádění rekultivací. 

 

Vývoj rekultivací v SHR od 50. let 20. století (podle Vráblíkové, 2008) 

50. léta extenzívní koncepce ozeleňování, jednoduché zemědělské 

rekultivace (bez použití ornice, hlavně na poddolovaných 

pozemcích), zalesňování s minimální úpravou stanoviště a s 

dominantním používáním nenáročných průkopnických dřevin jako 

jsou rychlerostoucí topoly 

60. léta prosadila se koncepce důkladnější úpravy pozemků s využíváním 

ornice zachráněné při skrývkování, v lesnických rekultivacích se 

prosazuje širší sortiment přípravných, melioračních a cílových dřevin 

70. léta zlepšené tvarování výsypek, snahy o úpravy nejen nových půd, ale i 
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morfologie a vodního režimu ekotopů, provedena podrobná 

klasifikace výsypkových substrátů a nadložních skrývkových zemin, 

důslednější provádění zemědělských rekultivací, spočívající mj. ve 

výraznějším používání úrodných a potenciálně úrodných zemin na 

úkor přímé kultivace výsypkových a odvalových substrátů, vyšší 

důraz na likvidaci hlubinných devastací a ojedinělých výsypek 

malolomů, zvýšený podíl melioračních dřevin jako jsou bříza, topol a 

olše, větší množství terénních úprav a prodlužování cyklů biologické 

rekultivace (zemědělské na 8 let, lesnické 10-15 let) 

80. léta upřednostnění zemědělských rekultivací, přechod k cílené tvorbě 

zemědělských, lesních a vodních ekosystémů, intenzifikace a 

zkrácení biologické fáze na 5 let 

90. léta ekologizace rekultivačního cyklu preferencí lesnických rekultivací 

před zemědělskými, snaha o tvorbu funkčních ekosystémů, ovlivnění 

rekultivací podmínkami tržní ekonomiky, komplexní řešení 

rekultivací územních celků, kde jsou preferovány environmentální 

funkce, což umožňuje vznik ekologicky hodnotných území 

konec 20. století preference koncepce krajně ekologické obnovy velkoplošných 

území, cílem je dosažení žádoucí úrovně biodiverzity velkých 

územních celků navazujících na přírodní prostředí těžbou 

neporušených území 

začátek 21. st. nastává další trend související s finanční podporou státu a EU 

(Směrnice k řešení ekologických zátěží v rámci odstraňování starých 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, Regionální 

operační program soudržnosti NUTS II Severozápad), snaha o návrat 

člověka do krajiny, připravuje se resocializace území 

  

Podle cílového typu, který chceme vytvořit, rozdělují se rekultivace na zemědělské, 

lesnické a hydrické (hydrologické). Tyto tři způsoby jsou ve veškeré použité literatuře. 

Další typy jsou chápány jako odvozené, bývají zahrnuty v kategorii „ostatní“, ale s 
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ohledem na téma této práce, která je zaměřena na Mostecko budou popsány také 

rekultivace rekreační, vinohradnické (často logicky řazené k zemědělským), parkové a 

lesoparkové. Pouze nejobtížněji zařaditelné způsoby, jako například letiště na Střimické 

výsypce, budou dále řazeny do skupiny ostatní rekultivace. 

 

 

 

1.5.1 Zemědělské rekultivace  

 

Zemědělských rekultivace se zaměřuje na takové úpravy, které vedou k využití 

rekultivovaných pozemků coby zemědělské půdy. Jako v jiných typech rekultivací se 

vyskytuje problém stability povrchových vrstev, nezbytné jsou hydromeliorační úpravy 

vedoucí k ustálení vodního režimu a také protierozní opatření. 

 

Před předáním následnému uživateli do trvalého užívání je tento pozemek biotechnicky 

upravován v několikaletých cyklech. Jde o rekultivaci se střední ekonomickou 

náročností a velmi dobrou návratností investic (podle Štýse, 1999). 

 

 

1.5.2 Lesnické rekultivace  

 

Jelikož lesy jsou krajinnými ekosystémy s vysokou ekologickou stabilitou a také 

biodiverzitou, jsou lesnické rekultivace velice významným rekultivačním typem. 

Dalšími důvody hovořícími pro tuto rekultivaci je protierozní, půdotvorná a stabilizační 

funkce lesů, jejich příznivé působení na klima, kdy díky tomu, že jsou největší 

zásobárnou vody, tedy látky s vysokou měrnou tepelnou kapacitou, zmírňují kolísání 

teplot (například dle Štýse, 1999). Zabraňují povodním, neboť lesní půdy efektivně 

zpomalují odtok z krajiny. Navíc jsou lesy zdrojem kyslíku a vyznačují se schopností 

účinně vázat škodliviny a prach z ovzduší, snižují rychlost větru, jsou zdrojem dřeva, 

tedy významným obnovitelným zdrojem. V neposlední řadě mají lesy nezastupitelnou 

rekreační funkci jakožto prostor pro oddych, turistiku, houbaření apod. 
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Podle umístění výsypky a charakteru okolního prostředí bývá rozhodnuto, jaký typ 

lesního porostu bude cílovým. Zda bude zaměřen na primárně hospodářskou funkci, 

tedy produkční les, nebo jestli bude spíše účelový a místo produkce dřeva bude plnit 

úlohu rekreační apod. Ať je volba cílového typu jakákoliv, vždy se uplatní významné 

kladné vlivy lesního ekosystému. Především v případě produkčního lesa bývá často 

nutné přistoupit k dvoufázovému zalesňování, kdy v první fázi jsou vysazovány 

přípravné stabilizační dřeviny. Cílové dřeviny se vysazují ve druhé fázi, která následuje 

s odstupem let, podle podmínek stanoviště může mezi první a druhou fází být nutné 

nechat odstup více než deseti let (např. dle Štýse, 1999). 

 

 

1.5.3 Hydrické rekultivace  

 

Hydrické nebo také hydrologické rekultivace (pojmenování se liší podle autorů) 

spočívají v zatopení zbytkových jam a ve vytvoření různě velkých vodních nádrží. Při 

výčtu významů tohoto typu rekultivace lze začít daleko v historii. Všechna větší sídla 

byla zakládána a vázána právě na blízkost vodních toků a nádrží. Funkce akumulační 

nebo také retenční má v mostecké části SHP velký význam, neboť pánevní část 

Mostecka patří k oblastem s podprůměrnými srážkami a nadprůměrnou teplotou. Je 

proto výhodné zadržet vodu v oblasti. Kromě toho mají vodní nádrže díky své retenční 

schopnosti schopnost zadržet, společně s lesy, velké množství vody, která by jinak 

mohla například ve formě přívalových dešťů, způsobit velké škody. Hydrické a lesnické 

rekultivace jsou proto upřednostňovány i odborníky zabývajícími se globálním 

oteplováním. Očekávané změny klimatu, kdy by se po oteplení střídala dlouhá období 

sucha s bouřemi s přívalovými dešti, by se projevily méně destruktivně díky lesům a 

vodním plochám. 

 

Na území ČR se nachází 111 velkých vodních nádrží o objemu 3.311 mld. m
3
 a přes 24 

tisíc nádrží menších s celkovým objemem 0,625 m
3
 (podle Štýse, 2000). Celkem je to 

24 144 nádrží o objemu 3,936 m
3
. V rekultivačních plánech SHR se počítá s jezery, 

jejichž plocha bude okolo 4 000 ha a objem 1,7 mld. m
3
. Spolu se Sokolovskem (1 800 

ha, 0,6 mld. m
3
) tak v rámci rekultivací vzniknou pod Krušnými horami jezera s 
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celkovou kapacitou 2,3 mld. m
3
 vody, což by odpovídalo 60% celostátní kapacity všech 

vodních nádrží a rybníků. Jedná se částečně o návrat k přirozenému stavu oblasti, kde 

dominovala jezera, mokřady a rašeliniště, jak bylo uvedeno v kapitole 2. 

 

Přítomnost vodních nádrží zvyšuje biodiverzitu v oblasti, nejen ve vlastním vodním 

ekosystému, ale i v přilehlém okolí, neboť poskytuje biotopy pro organismy vázané na 

vodu. Obrovsky významné jsou hydrologické rekultivace i z hlediska rekreačního a 

estetického. 
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1.6 Rekultivace na Mostecku 

1.6.1 Autodrom - Polygon 

 

Mostecký Autodrom, byl původně rekultivačním záměrem. Nicméně se stal 

nadstandartní součástí dlouhodobé a systematické obnovy území zasaženého těžbou 

uhlí. Areál Autodromu byl postaven z části na vnější a z části na vnitřní výsypce 

bývalého hnědouhelného lomu Vrbenský-Matylda v Souši u Mostu. Podle původního 

rekultivačního plánu měla být tato plocha částečně zalesněna a z části zde měly 

vzniknout ovocné sady. Sady však později nahradila koncepce multifunkčního 

sportovně branného areálu. Výslednou koncepcí se však stal Autodrom s centrem 

bezpečné jízdy – Polygonem. 

 

Od roku 1886 se na dolu Matylda těžilo hlubinně, tzv. komorováním, což na povrchu 

zanechalo stopy trychtýřovitých propadlin – tzv. pinek. Původně zde byly kaskádovité 

sady, což ovlivnilo prvotní záměr rekultivace. 

  

Později zde došlo k  výraznému zhoršení kvality ovzduší, která byla ovlivněna 

především důlními exhalacemi. Na mnoha místech zde hořela lomem odkrytá 

hnědouhelná sloj. Samozřejmě byla situace ovlivněna i průmyslovými exhalacemi 

z okolních elektráren. Tento moment vedl ke změně plánů rekultivací. Za spoluúčasti 

„svazarmovců“ vznikl nápad na branně sportovní areál. 

            

Vzhledem k motoristické historii Mostu došlo roku 1976 k výrazné změně plánů. Již 

roku 1947 zde byl odstartován první rychlostní závod motocyklů kolem pivovaru. Od 

roku 1953 se zde pravidelně jezdily automobilové závody a od roku 1976 i evropská 

soutěž Intersérie. 

           

V době přesunu mosteckého děkanského kostela se zrodila myšlenka, přesunout tehdejší 

automobilový okruh na bezpečnější místo, k čemuž se nabízely okolní výsypky. 

Na Velebudické výsypce zatím vznikala myšlenka Hipodromu. Z těchto důvodů se jako 

nejvhodnější místo jevil právě prostor výsypky Matylda. Dalším z důvodů byl i její 

způsob sypání pomocí rýpadel v dlouhých, tvarově monotónních terasách, které 
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odpovídaly záměru areálu. 

           

Také disponibilita plochy, 140ha, a stabilita odpovídaly záměru. 

           

Autodrom se začal stavět roku 1978, avšak metodika financování neumožňovala 

výstavbu provést najednou. V rámci rekultivace došlo k mnoha terénním úpravám a 

hydrotechnickým pracím, jejichž cílem byla stabilizace. 

           

Část výsypky byla povezena vrstvou ornice a zatravněna a ozeleněna stromy a keři. 

Součástí výstavby se stala i výstavba obslužných komunikací včetně tunelu, který tvoří 

vjezd do samotného areálu. V rámci rekultivací byla tedy provedena pouze stabilizace a 

příprava území. Ostatní objekty byly pod hlavičkou Autodromu. 

           

 V roce 1982 se zde jel první závod. Návštěvnost statisíc lidí nebyla výjimkou. 

Mostecký autodrom se tak stal prvním závodním okruhem nejen v ČSSR, ale i ve 

střední a východní Evropě. Progresivním krokem se ukázala i privatizace roku 2000 a 

následné převedení do soukromé sféry roku 2008. 

            

Roku 2003 vláda ČR rozhodla o náhradě za důlně ekologické škody. 15 mld. tak bylo 

použito k zintenzivnění rekultivace s přesahem do urychlení resocializace těžbou 

postižených území v Ústeckém a Karlovarském kraji. Dalo se tedy využít i plochy 13-ti 

hektarů k výstavbě Polygonu Most. Vzhledem k záměru bylo třeba zajistit terénní 

úpravy a hloubkovou stabilizaci části výsypky. Až poté byly dostavěny další části 

stavby. Teprve v roce 2004 došlo k finalizaci a byly dokončeny kluzné plochy na 

umělém svahu, sloužící k nácviku jízdy a brždění. 

 

Polygon se tak stal nejmodernějším areálem svého druhu ve střední Evropě. S jeho 

zdokonalováním se stále počítá. S areálem sousedí další projekty rekultivací, jakými 

jsou areál Benedikt, Matylda a řada hřišť a sportovišť. V oblasti přesunutého kostela 

bylo vytvořeno mostecké jezero. Celá oblast je propojena lesnickou rekultivací (podle 

Štýse, 2013) 

. 
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1.6.2 Hippodrom 

 

Hipodrom vznikl na Velebudické výsypce, v těsné blízkosti Mostu. Záměrem bylo 

vybudování dostihového areálu. Do povědomí veřejnosti však vstoupil i díky věhlasu 

golfového hřiště. 

 

Měsíční krajina se tak proměnila v kultivované prostředí, které navíc mohla začít 

využívat i široká veřejnost. Celkový ráz krajiny se tak několikrát změnil. Z původní 

zemědělské krajiny v důlní pracoviště a poté v rekreačně sportovní zónu s širokým 

potenciálem, který se nadále rozvíjí. 

 

Do poloviny 19.století bylo hlavní energetickou surovinu dřevo. To však bylo nahrazeno 

uhlím z původní hnědouhelné třetihorní sloje.  

 

Roku 1860 nedaleko bývalých Ervěnic byl otevřen hlubinný důl Robert, který 

nedostačoval, a proto byl založen nový povrchový důl Robert II. Tento důl byl po válce 

přejmenován na důl Jan Šverma, který se velmi rychle rozšiřoval a modernizoval. 

Maximální výtěžnosti bylo dosaženo v roce 1987, a to 27mil. m
3
. Vytěžený prostor byl 

automaticky zavážen skrývkovinou a tím byl vytvořen v souladu s rekultivacemi základ 

pro Matyldu. Přebytečným materiálem byly plněny vnější výsypky. V roce 1950-1953 

Hořanská výsypka a létech 1953-1955 Bylanská výsypka, obě jsou zalesněny. Rokem 

1955-1995 vzniká Velebudická výsypka. Tato výsypka zasahovala do katastrů zaniklých 

obcí Velebudice, Skyřice, Židovice, Kamenná Voda a Stránce. 

 

Na Velebudickou výsypku bylo celkem uloženo 242,3mil. m
3 

nadložní zeminy. Jižně od 

nového Mostu tím vznikl umělý kopec (podle Štýse, 2013).  

 

Dojem měsíční krajiny bylo třeba přebudovat pro potřeby místních obyvatel. Toto však 

přineslo i řadu negací, především nepříznivá geomorfologie (nauka o tvarech krajiny) a 

malá stabilita, která se projevuje sesuny a poklesy terénu. V takovémto prostředí 

docházelo k nestandartnímu mikroklimatu, čímž byla omezena přirozená vegetace a 

osidlování zvířenou.  
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Ve spolupráci s geology, půdoznalci, hydrology, klimatology, botaniky, zoology a 

ekology bylo nutno výsypkovou krajinu vyléčit a účelně využít. Zkušenosti těchto 

odborníků vedly i k zemědělskému využití pro chov. Oblast proslavili především 

angličtí plnokrevníci a český teplokrevník z oblasti Svinčic a Bořně.  

 

Strategie využívání Velebudické výsypky tak byla ucelena: 

 

Hipodrom s parkurem a rovinnými dostihy. Tribuna pro 40 tisíc diváků a dostihový ovál 

o 1 800 metrech s přímou dráhou pro rovinové dostihy o délce 1 200 metrů. Celková 

plocha dostihového areálu je 82 ha. Technologie výstavby areálu umožňují dostihy za 

každého počasí. Současně je zde vybudována tréninková dráha, která je umístěna na 

vyšší terase výsypky a jejíž rozloha činí 43 ha. Okolo travnaté plochy je asfaltová on-

line dráha. Rekultivace současného dostihového areálu byla zahájena roku 1973. 

V plánech dalších rekultivací se počítá s rozšiřováním prostor pro volnočasové aktivity, 

např. bobová dráha, střelnice a další (podle Štýse, 2013) 

Na projekt je vyčleněno území o rozloze 148 ha. 

 

Golfový areál s lesoparkem (devíti jamkové hřiště). Celková plocha činí 152 ha. 

Původní záměr počítal s rozšířením hřiště na 18 až 27 jamek. Areál se však bohužel 

potýká s ekonomickým rozpočtem a nedostatkem vody na závlahy. 

 

Zemědělská a lesnická rekultivace o celkové rozloze 360 ha. Zalesněny byly pouze 

příkré svahy a zemědělsky využitelné pozemky byly převrstveny orničními zeminami. 

Tímto byl vytvořen funkční ekologický systém. První výsadby byly zahájeny v roce 

1965.  
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1.6.3 Kostel 

 

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, oceněný pečetí Národní kulturní památky k 

8.2.2010  a vyhlášený kulturní památkou. Svého věhlasu dosáhl až přesunutím a znovu-

vysvěcením.  

 

Původní farní kostel byl postaven 1253-1257, jako původní gotická basilika. Roku 1515 

byl zničen požárem a 20.8.1517 byl položen základní kámen k výstavbě kostela nového. 

Architektem byl Jakob Heilmann ze Schweinfurstu.  

 

Politické byro KSČ 2.10.1962 rozhodlo o zrušení starého Mostu a výstavbě Mostu 

nového. Důvodem byla důlní a těžební činnost. O záchraně mosteckého děkanského 

kostela rozhodla vláda v roce 1964. Přípravy a výběr nejvhodnějších technologií na 

přemístění kostela trvaly několik let. Za projekt a realizaci přesunu byla zodpovědná 

Transfera (účelová organizace Ministerstva kultury ČSR).  

 

V úvahu připadala jak varianta ponechání kostela na původním místě, tak jeho přesun. 

Ponechání kostela na místě znamenalo ztrátu 2,7 milionů tun nevytěženého uhlí, ale 

bohužel především riziko prohořívání sloje a narušení stability pilířů kostela. Dalším 

faktem byla i vzniklá vzdálenost kostela od kilometr posunutého nového města.  

Vítěznou se tedy stala varianta přemístění kostela do netěžební oblasti. Alternativa 

rozebrání na jednotlivé části však byla zamítnuta a kostel byl přesouván jako celek, po 

tzv. pružné dráze. 

 

Během roku 1969-1974 probíhala dokumentace a demontáž vnitřních prostor, během 

nichž došlo i k archeologickému a stavebně historickému průzkumu. Celý objekt byl 

stabilizován, zpevněn a připraven na přesun. Objekt byl vyztužen ocelovou konstrukcí. 

Byla připravena dráha, která vedla přes bývalý lom Boží požehnání.  

 

Transportní dráha se skládala z 8 m dlouhých párů nosníků zakončených kolejemi. Celá 

technika byla dlouhá 160 m a vždy byla za kostelem rozebrána a před ním následně 

postavena. Celkově se přesun uskutečnil na čtyřech kolejištích a 53 transportních 
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vozech, jejichž maximální nosnost činila 500 tun. Vzhledem k prohybům na dráze, bylo 

vše řízeno automaticky regulovanou nivelací v toleranci ± 1 mm. Vše bylo dokonale 

řízeno počítačem, který během přesunu vyhodnotil na 9 milionů informací. Samotná 

trasa činila 841,1 metru a rychlost přesunu byla 1,2 – 3,2 cm za minutu. Přesun se 

uskutečnil ve dnech 30. září 1975 až 27. října 1975, trval 500hodin a minutu. Průměrná 

rychlost přesunu tak činila 2,8 cm za minutu. Spád dráhy byl 12,28 
0
/00.  

 

Roku 1980 byl kostel (původní majetek církve římsko-katolické) převeden do 

vlastnictví státu. Po rekonstrukcích byl roku 1988, jako Kulturní památka Most, otevřen 

pro veřejnost. Jeho využití však bylo jen turistické, výstavní a koncertní. Teprve roku 

1991 byly zahájeny rekonstrukce na oltáři a roku 1992 byly zrestaurovány varhany. Až 

roku 1993 byl kostel opět vysvěcen. Dodnes není uzavřena otázka vlastnictví, na které 

si činí nárok církev římsko-katolická. 

 

Až v poslední době, kdy se začala rekultivovat další část uhelné pánve a vzniká tzv. 

Mostecké jezero (prostor vytěženého lomu Ležáky), se stává kostel opět součástí města. 

 

 

 

 

1.6.4 Mostecké jezero  

 

Toto jezero se nachází pod vrchem Hněvín, v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny 

Marie. Vzniklo na místě bývalého města Mostu, které muselo ustoupit těžbě uhlí, která 

byla ukončena 31.8.1999.  Jezero leží na území bývalého dolu Ležáky.  

 

Samotný lom je zatopen vytvořením neprůtočného jezera. Hladina důlního jezera byla 

s ohledem na okolí stanovena na 199,0 m n.m., což je přibližně 30 m pod úrovní 

okolního terénu. Zatopená plocha činí asi 320 ha a maximální hloubka je 75 metrů. 

Původně se zde uvažovalo s vybudováním zóny technických památek a 

vybudováním příměstské sportovně rekreační plochy a rozšířením letiště Most. 
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V říjnu roku 2008 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Most – Ležáky, kde 

jezero Most začalo vznikat. Tento projekt byl rozsáhlým  příkladem hydrické 

rekultivace. Předpokládaný konec napouštění měla být roku 2011. 

Samotnému vzniku předcházela dlouhá příprava, která spočívala především v akumulaci 

atmosférických srážek a z vývěrů ve svazích lomu po ukončení čerpání důlních vod v 

nejnižší části dna zbytkové jámy. Tato aktivita trvala od roku 2002 do doby zahájení 

napouštění. Ke dni zahájení napouštění mělo jezero rozlohu 21,6 ha, hloubku 21,12 m a 

výšku hladiny 145,12 m. n. m. 

Hlavním zdrojem vody však, od zahájení napouštění, byla voda z řeky Ohře, přiváděná 

do jezera v množství 0,6 - 1,2 m
3
/s z Nechranické přehrady na Chomutovsku 

přivaděčem z průmyslového vodovodu Nechranice o celkové délce 4,9 km.  

Ke dni 25. 6. 2012 bylo napouštění jezera Most ukončeno. Důvodem bylo naplnění 

smlouvy o dodávce vody (naplnění plánovaného objemu vody), sepsané mezi PF ČR a 

Povodím Ohře, s.p., hladina +198,06 m n. m.  

Tento stav bude trvat až do doby dokončení úpravy, resp. opravy břehové komunikace a 

stabilizačních prvků břehové linie. Hladina však bude udržována a bude prováděno jen 

dopouštění, které bude eliminovat ztráty vzniklé odparem a saturací. Po dokončení 

těchto úprav bude jezero dopuštěno na konečnou kótu +199 m n. m. 

V květnu roku 2014 bylo zahájeno dopouštění Jezera Most na kótu konečné hladiny 

stálého nadržení 199,00 m n. m.  

Plánovaný konečný stav jezera Most (podle Štýse, 2013): 

Parametr: Hodnota 

Zatopená plocha 309,4 ha 

Objem vody 70,5 mil. m
3
 

Délka obvodové komunikace břehové linie 9 380 m 

Kóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení) 199,0 m n.m. 

Maximální hloubka 75,0 m 
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1.7 Budoucnost 

 

Důl Československé armády se proslavil v souvislosti s těžbou a tzv. „limity těžby“, 

které byly vládou vyhlášeny počátkem devadesátých let na ochranu obcí, které díky 

těžbě zanikají. Rekultivace jsou souhrnem opatření, které mají negativní následky těžby 

zahladit. Okolí Mostu je jednou z ukázek „České školy rekultivací“. Vychází ze zásady, 

že má být ve prospěch přírody a lidí zároveň. Mostecké jezero je dílem hydrologických 

alternativ. Vzhledem k poloze, klimatu, přilehlosti krušných hor a Českého středohoří je 

zde silný předpoklad pro rekreační využití. Pokud nebudou překročeny ekologické 

limity těžby, pak bude výměra rekultivací Lomu ČSA 4 540 ha. Na vnějších výsypkách 

(Hornojiřetínská, Kopistská, Růžodolská) a vnitřních výsypkách (ČSA a Obránců míru) 

již rekultivace proběhly. Lomové jezero vznikne v místech původního komořanského 

jezera (pod zámkem Jezeří). Zásadním problémem těchto zásahů však bude dostatek 

kvalitní vody a její zdroj a zabezpečení stability břehů, které dosáhnou délky až 8 km. 

Mostecké jezero tak po zaplavení bude dosahovat hloubky až 130 m a vodní hladina 

bude mít 700 hektarů, což bude činit až 274 milionů kubíků vody. Otázkou zůstává, 

jakých zdrojů je možné využít. Jednou z možností je přívod z Ohře. Takto vzniklé 

lomové jezero by mělo vynikat čistotou vody a stane se tak centrem vodních sportů a 

rekreace. Široké okolí by pak mělo sloužit jako lesopark. V jedné z částí by se pak měla 

využít plocha pro řízenou skládku odpadů a další část pak pro účely sukcesivního 

vývoje vegetace (vývoj a změny ve složení společenstev v ekosystému a představy o 

něm).  
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2 PRAKTICKÁ ČÁST – Výukový program o rekultivacích 

 

V praktické části práce jsem se zabýval začleněním problematiky rekultivací do výuky 

základních škol. Stanovil jsem si hypotézy a vypracoval testovací soubor a výukový 

program. To vše v této části popisuji a vyhodnocuji. 

2.1 Charakteristika výzkumného šetření 

Výukový program vychází z teoretické části, ale musel být komponován tak, aby byl 

použitelný pro žáky druhého stupně základních škol. Tedy sice přehledný a obsahující 

podstatné položky problematiky rekultivací, ale bez dlouhých výkladových částí a se 

střídajícími se aktivitami. Na rozdíl od komplexního programu Ekologického centra 

Most byl od počátku zamýšlen pro provedení pouze v jediné vyučovací hodině, pro jeho 

snazší využitelnost ve školách Mostecka pak bylo omezeno množství potřebných 

pomůcek. Nezbytnými tak zůstaly pouze vzorky hnědého a černého uhlí a také 

interaktivní tabule, které jsou však dnes běžné v každé škole v oblasti. 

 

Kromě toho, aby žáci získali obecné povědomí o rekultivacích, klade si program za úkol 

i aktivní zapojení žáků do péče o krajinu v okolí školy a bydliště. Výukový program je 

koncipován tak, aby rozvíjel nejen složku vzdělávací, ale i další důležité klíčové 

kompetence jako je skupinová práce, komunikativnost a práce s textem. Tím by měla 

být také dosažena zábavnost a pestrost při provádění programu. 

 

Testovací fáze využívá server Survio pro jeho jednoduchost, bezplatnost (při použití 

základních funkcí), přehlednost a zpracování výsledků, zejména však proto, že na 

žácích je patrná nechuť k dotazníkům písemným. Ty se objevují na školách poměrně 

často jako doplňky prací středoškoláků i vysokoškoláků. Dotazníky elektronické jsou 

žáky přijímány výrazně ochotněji. 

 

Jelikož učím na malé vesnické škole s nízkým počtem žáků a také abych prověřil 

funkčnost výukového programu na žácích, kteří přednášejícího neznají, požádal jsem 

vedení (Mgr. R. Zítková) 4. ZŠ v Chomutově o možnost provést program také na jejich 

škole. 
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2.2 Metodická část 

          

Ve své diplomové práci jsem si kladl za cíl odpovědět na otázky vztahující se k tématu 

rekultivací a ověřit, zda mají žáci přehled o těžbě, úpravách a rekultivacích ve svém 

regionu. Sestavil jsem dotazníky a výukový program a testovací baterii, na jejichž 

základě jsem chtěl potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy. 

2.2.1 Hypotézy 

1 – Výukový program povede žáky k lepšímu pochopení tématiky rekultivace. 

2 – Téma rekultivace a regenerace přírody vzbudí v žácích zájem a zodpovědnost 

vůči životnímu prostředí ve svém okolí. 

 

2.2.2 Charakteristika souboru 

             

Průzkum probíhal na dvou základních školách. První školou byla ZŠ a MŠ Strupčice, 

druhou pak ZŠ Chomutov, Kadaňská. Volba škol byla zřejmá, neboť na ZŠ a MŠ 

Strupčice momentálně pracuji a ZŠ Chomutov, Kadaňská je školou, kde jsou 

zaměstnáni mí bývalí kolegové. 

               

Pro svou práci jsem zvolil žáky 6.-9. tříd, s ohledem na vzdělávací cíle a osnovy školy – 

ŠVP (školní vzdělávací program) a vzdělávací stupeň a možnosti respondentů. 

              

Testování probíhalo ve dvou vlnách. V obou vlnách bylo testováno 120 žáků.  

[viz. příloha B] 

2.2.3 Sestavení dotazníku pro žáky 

 

Při sestavování jednotlivých položek jsem se zaměřil na okruh otázek, které mi 

pomohly odhalit odpovědi na otázky již výše uvedené. Jednotlivé položky jsem 

sestavoval sám, po předchozí konzultaci s RNDr. Janou Skýbovou a Mgr. Martinou 

Novákovou, koordinátorkou EVVO.  Jejich náměty a poznámky byly podnětné a měly 

při sestavování dotazníku nemalý vliv. Vycházel jsem z toho, co by již žáci o 
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rekultivacích mohli znát, byť tématem práce jsou rekultivace na Mostecku a obě školy 

jsou mimo danou lokalitu. Avšak vzhledem k tomu, že obec Strupčice se nachází těsně 

za hranicí okresů Most a Chomutov a rekultivace na území Strupčic jsou výsypkami 

Vršanské uhelné, tato škola mé práci vyhovuje. Opěrným bodem však byl i fakt, že 

procesem rekultivací prochází i Chomutovsko. 

 

Jednotlivé položky dotazníku byly zaměřeny na otázky vztahující se k rekultivaci, 

procesu rekultivace, typy rekultivací, hlubinná a povrchová těžba a těžební limity. 

Předem jsem si připravil jádro – soubor otázek, které jsem následně seřadil a zpracoval. 

Jednotlivé položky dotazníku měly testovací podobu. [viz. příloha C] 

 

 

2.2.4 Organizace žákovské dotazníkové ankety 

 

Dotazníková anketa pro žáky šestých až devátých tříd probíhala ve dvou vlnách.  

Dotazník zadávali učitelé jednotlivých škol. První vlna proběhla na obou školách 

v období března a dubna 2015, druhá pak během května a června 2015. První vlna 

proběhla před použitím výukového programu a druhá pak po jeho použití, jednalo se o 

vlnu kontrolní. Před použitím dotazníků i výukového programu jsem si důkladně 

pohovořil se všemi vyučujícími, kterých se zadávání a testování týkalo. 

              

Zadávání probíhalo v jednotlivých třídách v rámci předmětů zeměpis a přírodopis. 

Dotazníky byly anonymní. 

 

 

Žáci měli na dotazník 40 minut, z čehož 10minut bylo věnováno nastavení a přípravě 

PC a 10minut pak vysvětlení nejasných položek (pojmů a nejasností). Samotné 

zpracování otázek pak zabralo žákům 10-15min. Ve druhé vlně pak v posledních 

10minutách vyučovací hodiny byly žákům sděleny správné odpovědi. 

 

Nebyl striktně kladen důraz na časové omezení, jedna vyučovací hodina však byla 

dostačující, došlo i ke konfrontaci názorů a debatě na téma jednotlivých položek. 
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2.2.5 Způsob zpracování a problémy, které se vyskytly během 

zpracování 

              

Zadané dotazníky jsem si zpracovával sám. Po vyplnění a následném stažení dotazníků 

ze serveru Survio, který automaticky dotazníky vyhodnocuje a statisticky zpracovává, 

jsem provedl srovnání rozdílů mezi 1. s 2. vlnou testování. 

                  

Nedílnou součástí a pomocníkem při vyhodnocování byl program Survio Server, který 

sám automaticky vyhodnocuje jednotlivé položky a výsledky převádí na procenta. 

Stejně jako zadávání, i vyhodnocování probíhalo ve dvou vlnách. Po vyhodnocení první 

vlny došlo následně k porovnávání výsledků z vlny druhé, kdy již byli žáci seznámeni 

s výukovým programem. 

 

 

2.2.6 Tvorba výukového programu 

              

Samotný výukový program jsem zpracovával poměrně krátce, neboť práce na PC není 

problémem. Celkově mi zabrala asi dva dny. Nicméně správná volba a témata 

jednotlivých položek a konzultace s kolegy a odborníky mi zabrala času více. Volbě 

témat a formulaci otázek jsem věnoval přibližně tři měsíce. 

               

Program je sestaven do několika prezentací, které se skládají z dílčích aktivit. Jednou 

z částí je teoretický úvod do problematiky rekultivací a jejích typů. Druhá část je pak 

zaměřena na praktickou činnost ve skupině. Žáci byli rozděleni do šesti skupin, kdy 

plnili jednotlivá zadání a úkoly. Museli čerpat z vlastních zdrojů, vědomostí. Jedinou 

pomocí jim byla právě skupina – „Více hlav, více ví“. 

 

Jednou z aktivit bylo i tzv. Puzzle.  Obrázky různých kostelů z celého světa byly 

vloženy do programu http://www.jigsawplanet.com/, který umožňuje rozčlenění 

jakéhokoli obrázku na části (Puzzle). Děti rozdělené do skupiny dostaly fotografie, 

http://www.jigsawplanet.com/
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každá skupina jinou. Cílem bylo Puzzle složit a současně vyhledat fotografii kostela 

mosteckého.  

 

Součástí praktických cvičení bylo i praktické porovnání uhlí hnědého a černého, které 

logicky souvisí s těžbou povrchovou a hlubinnou. Postupným přiřazováním se děti měly 

dostat k výsledné tajence, která odkazovala na jméno pana Štýse. 

[viz. příloha D] 

 

Při volbě jednotlivých aktivit jsem čerpal z námětů ekolog centra MOST 

(http://www.ecmost.cz/). 

 

 

Popis jednotlivých aktivit: 

Prezentace - soubor fotografií a ukázky, které jasně poukazují na rozdíly u jednotlivých 

typů rekultivací. 

 

Pytel - prezentace utvořená v programu SMART pro interaktivní výuku, který 

umožňuje doplňování a přiřazování jednotlivých položek. Cílem vylo přiřazovat 

obrázky a určovat, zda o rekultivaci šlo nebo ne. 

 

Tajenka - práce s textem a fotografiemi, rozlišení hlubinné a povrchové těžby, kdy 

výsledkem bylo doplnit tajenku, jméno ing. Stanislava Štýse. 

 

Veršovánka – společné vytvoření krátké básničky, která má žákům napomoci rozlišit 

hlubinnou a povrchovou těžbu uhlí. 

 

5 proužků - cílem bylo srovnat pět proužků s předepsaným textem, kde byly popsány 

jednotlivé fáze těžby. Cílem aktivity bylo pochopit a uvědomit si, že samotné 

rekultivace sice probíhají až v závěru těžby, nicméně vypracování plánu na obnovu 

krajiny musí předcházet všem dalším aktivitám. Tyto proužky měly zmást a přinutit 

žáky, aby si uvědomili, že samotné rekultivace a přípravy musí začít dříve, než se začne 

s těžbou. 

http://www.ecmost.cz/
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Práce s mapou – mapa s vyznačenými těžebními limity a následná debata o těžebních 

limitech a jejich významu a smyslu. 

              

Úkoly ve skupině byly ohodnoceny body a nejlepší skupiny pak získaly odměnu ve 

formě pochvaly a známky. Ocenění děti získávaly za 6-7 bodů. 

 

 

2.2.7 Ověření výukového programu ve výuce 

              

Ověřování výukového programu probíhalo formou druhé vlny dotazníkové ankety a 

samozřejmě pak diskusí mezi žáky a pedagogem. Výukový program i obě vlny šetření 

proběhly na ZŠ Strupčice v okrese Chomutov a na chomutovské 4. ZŠ.  

[viz. příloha B, D] 

 

 

 

2.3 Výsledky – zhodnocení dotazníku   

 

Ke zhodnocení první vlny došlo vzápětí po jejím zadání. Testy byly hodnoceny 

prostřednictvím programu Server SURVIO - Survio - dotazníky zdarma - survio.com .  

Vzhledem k rychlosti, přesnosti a objektivnosti vyhodnocování jsem přistoupil na tuto 

možnost a vyhodnocoval obě vlny stejným způsobem.  

 

http://www.survio.com/cs/?kw=survio&device=c&medium=ppc&country=cz&gclid=CMu95bW3zsYCF

bDJtAodTKAELg  

 

2.3.1 1.vlna 

 

1)  Pojem rekultivace znamená. 

Obnova krajiny po jejím poškození lidskou činností. 

 

http://www.survio.com/cs/?utm_source=Search&utm_medium=ppc&utm_term=internetov%C3%BD%20pr%C5%AFzkum&trc_p=&trc_cr=40843708140&trc_cp=cz-survio
http://www.survio.com/cs/?kw=survio&device=c&medium=ppc&country=cz&gclid=CMu95bW3zsYCFbDJtAodTKAELg
http://www.survio.com/cs/?kw=survio&device=c&medium=ppc&country=cz&gclid=CMu95bW3zsYCFbDJtAodTKAELg
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Správné odpovědi – 102 respondentů          85% 

Chybné odpovědi –  18 respondentů          15% 

Nejčastější chyba – 2 otázky  

Rekultivace jsou opakované návštěvy kulturních akcí nebo šlechtění nových kultivarů 

ovocných stromů. 

 

Graf 1 - Pojem rekultivace znamená. 

102; 85%

18; 15%

Správná odpověď Špatná odpověď

 

Na první vlnu jde o dobrý výsledek, pojem rekultivace znají běžně žáci až od osmé 

třídy, kdy je drobná zmínka v zeměpisu.



49 

 

 

2)  V našem regionu severních Čech byla příroda nejvíce zasažena. 

Těžbou a spalováním hnědého uhlí. 

Správné odpovědi – 62 respondentů          51,7% 

Chybné odpovědi – 58 respondentů          48,3% 

Nejčastější chyba – Těžbou černého uhlí. 

 

Graf 2 - V našem regionu severních Čech byla příroda nejvíce zasažena. 

 

Vysoký počet špatných odpovědí si vynutil doplnění výukového programu o srovnání 

vzorků uhlí a pomocnou veršovánku.
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3)  Povrchová těžba uhlí. 

Přináší nutnost odtěžení a přemístění velkého množství zeminy. 

Dává vzniknout kráterovým jámám. 

V severních Čechách převládá nad hlubinnou těžbou. 

Správné odpovědi – 96 respondentů            80% 

Chybné odpovědi – 24 respondentů            20% 

Nejčastější chyba – Povrchová těžba je méně účinná, než hlubinná.  

 

Graf 3 - Povrchová těžba uhlí 

 

Pro srovnání účinností obou typů těžeb jsou ve výukovém programu schématické 

obrázky, které podpoří logický úsudek, že účinnější je jednoznačně povrchová těžba.
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4)  Z důvodu postupující těžby zaniklo v severních Čechách v 70. a 80. letech 20.   

      století město. 

Zaniklo město Most. 

Správné odpovědi – 32 respondentů          26,7% 

Chybné odpovědi – 88 respondentů          73,3% 

Nejčastější chyba – Havířov 

 

Graf 4 - Z důvodů postupující těžby zaniklo s severních Čechách v 70. a 80. letech 20. století město 

 

 

Žáky nejvíce zmátlo to, že město Most znají, nevědí o jeho zániku a nové výstavbě. 

Proto nejvíce odpovídali „Havířov“, který neznají.
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5)  Seřaďte úkony provázející povrchovou těžbu, jak po sobě následují. 

Proužky [viz. příloha D]. 

Vzhledem ke kombinatorickým možnostem byla u této položky vyhodnocena jednotlivá 

tvrzení na proužku zvlášť. 

Nejčastější chyba – Zařazení plánu rekultivací až po vytěžení. 

 

6)  Lesnická rekultivace znamená. 

Zalesnění krajiny poškozené vlivem těžby. 

Správné odpovědi – 78 respondentů          65% 

Chybné odpovědi – 42 respondentů          35% 

Nejčastější chyba – Jsou to pravidelné kontroly lesa, zaměstnanci lesní správy. 

 

Graf 5 - Lesnická rekultivace znamená 

 

Vysoké procento špatných odpovědí je nepříznivým signálem o nesoustředěnosti 

vzhledem k otázce č. 1, ve které žáci správně odhadli pojem rekultivace.
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7)  Nově vzniklé jezero Most je příkladem. 

Vodohospodářské rekultivace. 

Správné odpovědi – 77 respondentů         64,2% 

Chybné odpovědi – 43 respondentů         35,8% 

Nejčastější chyba –  Je to zemědělská rekultivace. 

 

Graf 6 - Nově vzniklé jezero Most je příkladem 

 

 

Další otázka týkající se typů rekultivace, po provedení výukového programu bylo 

očekáváno výrazné zlepšení.



54 

 

 

8)  Na kterém obrázku je přesunutý gotický kostel v Mostě? 

Obrázek B. 

Správné odpovědi –  99 respondentů          82,5% 

Chybné odpovědi –  21 respondentů          17,5% 

Nejčastější chyba – Odpověď A … jiný kostel. 

 

Graf 7 - Na kterém obrázku je přesunutý gotický kostel v Mostě? 

 

Počet správných odpovědí je poměrně vysoký, přesto špatných 18% je na dominantu 

regionu příliš. Do výukového programu bylo zařazeno skládání puzzle s fotografiemi 

kostelů a následný výběr toho mosteckého.
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9)  V blízké budoucnosti bude nejvíce vody v České republice zachyceno v… 

Rekultivačních nádržích v severních Čechách. 

Správné odpovědi –  72 respondentů           60% 

Chybné odpovědi –  48 respondentů           40% 

Nejčastější chyba – V jihočeských rybnících.  

 

Graf 8 - V blízké budoucnosti bude nejvíce vody v ČR zachyceno v? 

 

 

U této otázky byl v první vlně očekáván vysoký počet chybných odpovědí, ve 

výukovém programu je zdůrazněno, jaké jsou plány do budoucna a tím bylo apelováno 

na lokální patriotismus.
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10)  Prolomení těžebních limitů označuje. 

Posun těžby za hranice dříve schválené. 

Správné odpovědi – 33 respondentů        27,5% 

Chybné odpovědi – 87 respondentů         72,5% 

Nejčastější chyba – Vznik nových rekultivačních jezer. 

 

Graf 9 - Prolomení těžebních limitů označuje 

 

 

Tato otázka se jeví jako obtížná, ve výukovém programu by měla být problematika 

těžebních limitů zafixována debatou o limitech.
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11)  Zdál se ti dotazník snadný? (3 hvězdičky - rozhodně ano, 2 hvězdičky - částečně, 

1 hvězdička - moc obtížné). 

*                              24 respondentů           20% 

**                            76 respondentů           63,3% 

***                         20 respondentů            16,7% 

 

Graf 10 - Zdál se dotazník snadný? 
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2.3.2 2.vlna  

Tato vlna byla kontrolní, proběhla po provedení výukového programu. Počet 

respondentů se shodoval s vlnou první, nicméně někteří jednotliví žáci se neshodovali. 

 

1)  Pojem rekultivace znamená. 

Správné odpovědi –  112 respondentů         93,3% 

Chybné odpovědi –      8 respondentů            6,7% 

Nejčastější chyba – Pěstování kultur bakterií v laboratořích. 

 

Graf 11 - Pojem rekultivace znamená 

 

Významné zlepšení v počtu správných odpovědí proti první vlně. V obou vlnách bylo 

prověřeno shodně 120 žáků, ne však bezpodmínečně týchž pro obě vlny. Někteří žáci 

také mohli chybět při provádění programu ve třídě.
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2)  V našem regionu severních Čech byla příroda nejvíce zasažena. 

Správné odpovědi – 105 respondentů          87,5% 

Chybné odpovědi –   15 respondentů          12,5% 

Nejčastější chyba –  Těžbou a spalováním černého uhlí. 

 

Graf 12 - V našem regionu severních Čech byla příroda nejvíce zasažena 

 

Statisticky významné zlepšení. Takové procento chyb bych však spíše očekával ve vlně 

první. 
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3)  Povrchová těžba uhlí.    

Správné odpovědi – 105 respondentů          87,5% 

Chybné odpovědi –   15 respondentů          12,5% 

Nejčastější chyba – Povrchová těžba je méně účinná, než hlubinná.  

 

Graf 13 - Povrchová těžba uhlí 

 

 

Statisticky významné zlepšení.
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4)  Z důvodu postupující těžby zaniklo v severních Čechách v 70. a 80. letech 20.   

      století město. 

Správné odpovědi – 100 respondentů          83,3% 

Chybné odpovědi –   20 respondentů          16,7% 

Nejčastější chyba – Havířov. 

 

Graf 14 - Z důvodu postupující těžby zaniklo v 70. a 80. letech 20. století město 

 

 

Významné zlepšení v počtu správných odpovědí proti první vlně. V obou vlnách bylo 

prověřeno shodně 120 žáků, ne však bezpodmínečně týchž pro obě vlny. Někteří žáci 

také mohli chybět při provádění programu ve třídě.
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5)  Seřaďte úkony provázející povrchovou těžbu, jak po sobě následují. 

Vzhledem ke kombinatorickým možnostem byla u této položky vyhodnocena jednotlivá 

tvrzení na proužku zvlášť. 

Nejčastější chyba – Zařazení plánu rekultivací až po vytěžení. 

 

6)  Lesnická rekultivace znamená. 

Správné odpovědi – 102 respondentů            85% 

Chybné odpovědi –   18 respondentů            15% 

Nejčastější chyba – Jsou to pravidelné kontroly lesa, zaměstnanci lesní správy. 

 

Graf 15 - Lesnická rekultivace znamená 

 

 

Na druhou vlnu je 15% chybných odpovědí trochu příliš.
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7)  Nově vzniklé jezero Most je příkladem. 

Správné odpovědi – 110 respondentů        91,7% 

Chybné odpovědi –   10 respondentů          8,3% 

Nejčastější chyba – Zemědělská rekultivace. 

 

Graf 16 - Nově vzniklé jezero Most je příkladem 

 

 

Významné zlepšení v počtu správných odpovědí proti první vlně. 
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8)  Na kterém obrázku je přesunutý gotický kostel v Mostě? 

Správné odpovědi – 119 respondentů        99,2% 

Chybné odpovědi –     1 respondentů          0,8% 

Nejčastější chyba – Obrázek A. 

 

Graf 17 - Na kterém obrázku je přesunutý gotický kostel v Mostě? 

 

 

Největší zlepšení proti první vlně, mimo jiné přikládám váhu vizuální paměti (puzzle ve 

výukovém programu).
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9)  V blízké budoucnosti bude nejvíce vody v České republice zachyceno v… 

Správné odpovědi – 109 respondentů         90,8% 

Chybné odpovědi – 11 respondentů              9,2% 

Nejčastější chyba –  Jihočeské rybníky současně s nádržemi na řece Vltavě (Vltavské 

kaskády). 

 

Graf 18 - V blízké budoucnosti bude nejvíce vody v ČR zachyceno v? 

 

 

Velké zlepšení v počtu správných odpovědí, jistě ovlivněno hrdostí na náš region.
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10) Prolomení těžebních limitů označuje. 

Správné odpovědi – 83 respondentů          69,2% 

Chybné odpovědi – 37 respondentů           30,8% 

Nejčastější chyba – Zrušení omezení vývozu uhlí do zahraničí. 

 

Graf 19 - Prolomení těžebních limitů označuje 

 

 

Žáci ZŠ pravděpodobně nejsou dostatečně zralí, aby pochopili důležitost limitů pro 

region.
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11) Zdál se ti dotazník snadný? (3 hvězdičky - rozhodně ano, 2 hvězdičky - částečně, 

1 hvězdička - moc obtížné). 

*                           12 respondentů                10% 

**                         57 respondentů             47,5% 

***                       51 respondentů             42,5% 

 

Graf 20 - Zdál se dotazník snadný? 
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2.4 Diskuse 

 

Ve své práci jsem si kladl za cíl odpovědět na otázky, které se týkaly rekultivací a změn 

v krajině, které ovlivnila těžba hnědého uhlí v  lokalitě Mostecka a jeho okolí. Z těchto 

otázek vyplynuly hypotézy: 

 

1 – Výukový program povede žáky k lepšímu pochopení tématiky rekultivace. 

2 – Téma rekultivace a regenerace přírody vzbudí v žácích zájem a zodpovědnost 

vůči životnímu prostředí ve svém okolí. 

 

Před tvorbou vlastního výukového programu jsem se dvakrát zúčastnil programu 

Ekologického centra Most. Jednou šlo o jeho zkrácenou verzi pro dospělé v rámci tzv. 

Uhelného safari, jehož hlavní náplní je exkurze po rekultivacích a v povrchovém 

hnědouhelném lomu. Podruhé již šlo o plnohodnotný několikahodinový výukový 

program s žáky střední školy. Provedení se mi velmi líbilo, žáky bylo přijato také kladně 

a díky vhodnému uspořádání nebyla na studentech vidět únava, nýbrž naopak se s 

průběhem programu zvyšoval podíl aktivizačních činností, které byly zábavné. Jeden z 

nápadů, což bylo řazení proužků papíru s texty popisujícími průběh těžby, jsem také 

použil ve své práci, ovšem v silně zjednodušené podobě. Studentům SŠ se asi nejvíce 

líbila závěrečná část, ve které sami zakreslovali na schématu krajiny na 

velkoformátovém papíře vlastní návrhy, jak krajinu rekultivovat. Tento pěkný nápad 

jsem nepoužil, protože je časově i technicky příliš nákladný. 

Nejsem obeznámen s případnými dalšími výukovými programy na dané téma. 

 

Přestože hlavní body výukového programu jsem měl připraveny již před první vlnou 

testování, její výsledky razantně změnily některé části a pomohly mi v tvorbě konečné 

verze. Nepříjemným překvapením byly výsledky u otázky druhé, kde téměř polovina 

žáků přisoudila naší oblasti těžbu černého uhlí namísto hnědého. Proto se jako součást 

programu objevilo srovnání vzorků obou typů uhlí a sestavil jsem i pomocnou 

veršovánku. Potěšilo mě, že se žákům líbila. Zklamáním pak bylo to, že když se ji měli 

ve skupině co nejdříve naučit a přednést ji sami, naprosto výjimečně použili 
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kooperativní mód, kdy se každý člen naučí jeden svůj verš. Druhou významnou chybou 

byla v první vlně otázka číslo 4. Zde bylo i vlivem formulace zadání (...zaniklo město...) 

nejčastější odpovědí město Havířov asi proto, že jej žáci neznají, protože je hodně 

vzdálené. Součástí programu proto je skládání fotografie přesunutého mosteckého 

kostela včetně zmínky o přesunu jeho i celého města. Úpravy výukového programu 

podle první vlny šetření mohou vyvolat námitku, že program je sestaven ke zlepšení 

znalostí k vyplnění právě tohoto dotazníku, věřím však, že problematika rekultivací je v 

programu podchycena dostatečně komplexně a přitom jednoduše. 

 

2.4.1 Výsledky – zhodnocení hypotéz 

 

1 – Výukový program povede žáky k lepšímu pochopení tématiky rekultivace. 

Z výsledků a vyhodnocení dotazníků jednoznačně vyplynulo, že u všech otázek došlo k 

markantnímu zlepšení v počtu správných odpovědí. Otázky, které v první vlně žáci řešili 

odhadem, byly začleněny jako vědomost, což u žáků na mé škole pozoruji i s odstupem 

času. Hypotéza se potvrdila, při zmínce o rekultivacích v dalších předmětech žáci 

reagují tím, že to znají, neboť se to naučili „v té zábavné hodině k diplomce pana 

učitele“. 

 

2 – Téma rekultivace a regenerace přírody vzbudí v žácích zájem a zodpovědnost 

vůči životnímu prostředí ve svém okolí. 

 

Myslím, že téma rekultivace žáky oslovilo a přineslo i své první ovoce. ZŠ Chomutov, 

Kadaňská se zapojila do projektu „Ukliďme Česko“. Tato akce nebyla jednorázová, 

rozhodli se okolí školy uklízet pravidelně. 

Vzhledem k tomu, že jsou školou, která má žáky z přilehlých obcí, kde se těží, anebo již 

rekultivace probíhají, spolupracují se Severočeskými doly a.s. 

 

Hypotéza se potvrdila. 

 

http://www.4zscv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=460&Itemid=47 

http://www.4zscv.cz/index.php?searchword=ukli%C4%8Fme+%C4%8Desko&ordering=&searchphrase=

http://www.4zscv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=460&Itemid=47
http://www.4zscv.cz/index.php?searchword=ukli%C4%8Fme+%C4%8Desko&ordering=&searchphrase=all&Itemid=47&option=com_search
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all&Itemid=47&option=com_search 

http://www.echomutov.cz/cs/echomutov/zpravodajstvi/zpravy-z-chomutova/item/4515-d%C4%9Bti-z-

kada%C5%88sk%C3%A9-ukl%C3%ADzely-%C4%8Desko 

 

V rámci „Studentského parlamentu“ ve městě pak přednesli své aktivity dalším školám, 

které se do projektů také zapojily. 

Žáci si též velmi dobře uvědomují, jak SD podporují vybavení škol a obcí zasažených 

těžbou. Škola získala několik interaktivních tabulí, které jim pomáhají ve výuce. 

 

 

2.5 Závěr 

Teoretická část mé práce shrnuje problematiku rekultivací, ale kromě některých 

obecných částí jako například vymezení pojmu rekultivace a typy rekultivací, je cíleně 

zaměřena na Severočeskou hnědouhelnou pánev, především na oblast Mostecka. 

Komplexní charakteristika oblasti v návaznosti na obnovu krajiny po těžbě je asi 

hlavním přínosem rešeršní části. V průběhu jejího sestavování jsem pochopil mnohé 

souvislosti a poznal mnoho lidí zapojených do rekultivační problematiky našeho 

regionu. Jelikož jsem pamětníkem vývoje krajiny na Mostecku a pamatuji si i starý 

Most, je v této části věnován velký prostor zaniklým obcím. Ty ve výukovém programu 

zmíněny nejsou, přesto věřím, že by pro některé žáky byly zajímavým tématem, 

například po rozhovoru na dané téma s rodiči nebo prarodiči. 

 

Praktická část měla za úkol vytvořit soubor, který by byl použitelný pro žáky základních 

škol především naší oblasti, tedy začlenit rekultivace do výuky. Jediný program, o 

kterém vím, je provozovaný již několik let Ekologickým centrem Most a je určený pro 

středoškoláky. Je od toho mnou vytvořeného diametrálně odlišný s ohledem na cílovou 

skupinu. Tento program je předváděn i dospělým v rámci Uhelného safari. Uhelné safari 

pořádá skupina Czech Coal od roku 2009 díky zájmu laické veřejnosti o návštěvu lomů 

a kvůli snaze těžebních společností informovat více nejen o těžební, ale i rekultivační 

činnosti. Tento projekt zastřešuje Vršanská uhelná a.s. společně se společností Severní 

energetická a.s. Pracovnice Ekologického centra si vyžádaly mou práci, mohlo by se 

stát, že definitivní potvrzení smyslu praktické části mé diplomové práce bude v tom, že 

by výukový program byl dále prováděn jak samostatně, tak jako součást projektu 

Uhelné safari. Hodnotu praktické části vidím v zájmu a zlepšení znalostí i přístupu 

žáků, formálně ji opírám o výsledky šetření. 

 

Jsem přesvědčen, že moje diplomová práce splňuje v obou hlavních částech svůj 

stanovený cíl. 

http://www.echomutov.cz/cs/echomutov/zpravodajstvi/zpravy-z-chomutova/item/4515-děti-z-kadaňské-uklízely-česko
http://www.echomutov.cz/cs/echomutov/zpravodajstvi/zpravy-z-chomutova/item/4515-děti-z-kadaňské-uklízely-česko
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Příloha A 

Zaniklé obce  

 

Souš                                                                 Dolní Jiřetín 
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Záluží                                                          Komořany 
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Třebušice                                                      Kopisty 
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Dolní Litvínov  
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Typy rekultivací na Mostecku 

autor Jiří Boháč -  vlastní fotografie- výjimky označeny 

Zemědělské rekultivace 

 

 

Lesnické rekultivace 
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Hydrické rekultivace 

 

 

Polygon a jezero Matylda 
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Okolí skládky Celio 

 

 

 

Růžodolská výsypka 
 

 

 

 



VII 

 

Kostel  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Most,_Star%C3%BD_Most,_P%C5%99esunut%

C3%BD_kostel_EX.JPG 

 

Jezero Most 
 

 



VIII 

 

Příloha B 

Fotky dětí, škol 

 

    

www.4zscv.cz  

 

  

www.strupcice.cz  
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http://www.strupcice.cz/
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Příloha C 

1) Pojem rekultivace znamená. 

2) V našem regionu severních Čech byla příroda nejvíce zasažena. 

3) Povrchová těžba uhlí. 

4) Z důvodu postupující těžby zaniklo v severních Čechách v 70. a 80. letech 20.   

      století město. 

5) Seřaďte úkony provázející povrchovou těžbu, jak po sobě následují. 

Nalezení ložiska. 

Vypracování plánu na obnovu krajiny po těžbě (rekultivace). 

Odstranění skrývky (zeminy nad ložiskem uhlí). 

Zahájení těžby. 

Rekultivace krajiny. 

 

6) Lesnická rekultivace znamená. 

7) Nově vzniklé jezero Most je příkladem. 

8) Na kterém obrázku je přesunutý gotický kostel v Mostě? 

9) V blízké budoucnosti bude nejvíce vody v České republice zachyceno v… 

10) Prolomení těžebních limitů označuje. 

11) Zdál se ti dotazník snadný? (3 hvězdičky - rozhodně ano, 2 hvězdičky - částečně, 

1 hvězdička - moc obtížné). 
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Příloha D 
Prezentace – výukový program část 1 – Typy rekultivací 

  

Slide 1                                                                          Slide 2        

  

Slide 3                                                                           Slide 4  

 

Slide 5                                                                            
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Prezentace – výukový program část 2 – program SMART 

Obsahuje fotografii bagru, v pozadí jsou vidět rekultivační práce. Dále jsou přes 

obrázek okna s texty (jezero Most, zámecká zahrada Litvínov, hipodrom apod.). 

Ve Smart úkolech jsou textové bubliny připraveny pro přesun do lžíce bagru tak, 

aby rekultivační počiny byly přijaty a nerekultivační se vrátily zpět. 
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Prezentace – výukový program část 3 - Práce s textem – povrchová a 

hlubinná těžba  

 

Slide 1                                                                          Slide 2        

  

Slide 3                                                                           Slide 4  

  

Slide 5                                                                           Slide 6  
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Prezentace – výukový program část 4 – Srovnání vzorků černého a 

hnědého uhlí – Veršovánka  

Žáci dostali do rukou vzorky černého a hnědého uhlí. Sami si všímali rozdílů a 

jmenovali je. 

Poté měli ve skupině co nejdříve ovládnout a přednést následující veršovánku 

 

U nás těží hnědé uhlí, 

v druhohorách vrstvy tuhly. 

Uhlí černé, to je lepší, starší, dražší,  

 na Ostravsku v hloubkách leží … straší. 

 

 

Prezentace – výukový program část 5 – proužky  

Nalezení ložiska. 

Vypracování plánu na obnovu krajiny po těžbě (rekultivace). 

Odstranění skrývky (zeminy nad ložiskem uhlí). 

Zahájení těžby. 

Rekultivace krajiny. 
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Prezentace – výukový program část 6 – Těžební limity  

 
Slide 1 

 

Prezentace – výukový program část 7 – PUZZLE 

Jigsaw Planet - 800px-Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.mht
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