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5.1 ÚVODNÍ STAᙀ 
 
5.1.1 Úvod do problematiky mostecko-komoᖐanské oblasti  
 

Mostecko-komoᖐanská oblast je centrální აástí severoაeské hnᆰdouhelné 
pánve. Zahrnuje území tᖐí mᆰst (Most, Litvínov a Lom), dalᘐích tᖐinácti obcí, jejich០ 
katastrální území bylo nebo bude dotაeno báᒀskou აinností a rozsáhlé 
prᛰmyslové areály v Litvínovᆰ-Zálu០í a v Mostᆰ-Komoᖐanech, Kopistech, 
Ⴠepirohách a Velebudicích. Nachází se pᖐevá០nᆰ na území okresu Most 
(povᆰᖐená mᆰsta Most a Litvínov), აásteაnᆰ zasahuje na území okresu a 
povᆰᖐeného mᆰsta Chomutov a do okresu Teplice (povᆰᖐené mᆰsto Bílina). 
Z báᒀského hlediska pᖐinále០í tato oblast k zájmové tᆰ០ební sféᖐe Mostecké 
uhelné spoleაnosti, a.s. Most, která tᆰ០í hnᆰdé uhlí na tᖐech lomových provozech 
a dvou hlubinných dolech. Po roce 2018 zᛰstane v této oblasti v provozu jediná 
tᆰ០ební lokalita, a to lom Vrᘐany s ០ivotností a០ za rok 2045. 

Z hlediska koncepაního ᖐeᘐení revitalizace území po dᛰlní აinností lze 
oblast rozაlenit na pᆰt územních celkᛰ: Komoᖐansko, Mostecko, Slatinicko, Most - 
jihozápad a Litvínov - jih. Významný podíl ploch devastovaných tᆰ០bou byl ji០ 
rekultivován v minulosti, zejména v okolí mᆰsta Mostu. V rámci rekultivaაních 
prací byly v bývalých lomech Benedikt a Vrbenský vybudovány rekreaაní vodní 
plochy. Na výsypce Velebudice byla realizována výstavba dostihové dráhy, na 
Stᖐimické výsypce sportovní letiᘐtᆰ a na vnitᖐních výsypkách lomu Vrbenský 
autodrom. Pro závᆰreაnou sanaci zbytkových jam lomᛰ byla zvolena hydrická 
varianta rekultivace. V oblasti vzniknou postupnᆰ tᖐi „dᛰlní jezera“ o souhrnné 
rozloze 1413,5 ha s objemem zadr០ené vody vᆰtᘐím nᆰ០ 380 mil.m3. 

Revitalizaაní opatᖐení jsou proto v této oblasti navrhována zejména jako 
doplnᆰk dokonაených a rozpracovaných rekultivaაních akcí pro znovuo០ivení 
rekultivované krajiny a jako sportovnᆰ – rekreaაní zázemí bezprostᖐedního okolí 
„jezera“ Most, které bude realizováno jeᘐtᆰ v prvém desetiletí tohoto století. 
 
 
5.1.2 Geografické vymezení a báᒀsko – technické posouzení oblasti 
 
 Mostecko-komoᖐanská, nebo-li centrální oblast severoაeské hnᆰdouhelné 
pánve se nachází z pᖐevá០né აásti na území okresu Most. Celá je pokryta 
dvaadvaceti dobývacími prostory, platnými v dobᆰ delimitace koncernu 
Severoაeských hnᆰdouhelných dolᛰ Most na ᘐest státních podnikᛰ, vzniklých 
k 1.1.1991. Po privatizaci tᆰchto podnikᛰ k 31.10.1993 bylo pᆰt dobývacích 
prostorᛰ zruᘐeno (Hamr I. a II., Louka, Louაná, Souᘐ I.), DP Havraᒀ, byl 
pᖐekvalifikován na chránᆰné lo០iskové území. Omezena byla i rozloha DP 
Holeᘐice, a to v prostoru tzv. Ervᆰnického koridoru na dílაích k.ú. Ervᆰnice, 
Komoᖐany a Tᖐebuᘐice, zaაlenᆰných do ᘐirᘐího katastrálního území mᆰsta Mostu. 
Detailní pᖐehled o dobývacích prostorech podává pᖐíloha ა. 1 kapitoly 1 „Vymezení 
a charakteristika ᖐeᘐeného území“ a mapa M 1:100000 ა. 1.7 z té០e kapitoly. Pᖐi 
své západní demarkaci zasahuje mostecko-komoᖐanská oblast alespoᒀ აástí 
dobývacích prostorᛰ Ervᆰnice, Holeᘐice a Okoᖐín do okresu Chomutov, a to na 
k.ú. Vysoká Pec, Vrskmaᒀ a Strupაice. Na východᆰ pᖐesahují dobývací prostory 
Hrdlovka (k.ú. Osek a Duchcov) a z malé აásti i DP Most (k.ú. Bílina) do okresu 
Teplice. V minulosti bylo v oblasti provozováno 14 hlubinných dolᛰ s nejvyᘐᘐí 
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souhrnnou tᆰ០bou 6,625 mil. t v roce 1965. V letoᘐním roce bude uzavᖐen dᛰl 
Kohinoor (II.) a v provozu zᛰstane pouze dᛰl Centrum. Tᆰ០ba malolomᛰ Rudý 
sever a S.K. Neumann na Litvínovsku byla ukonაena na pᖐelomu 50. a 60. let 
minulého století. Separátní pánviაky tzv. vtelenských malolomᛰ, jihozápadnᆰ od 
Mostu, byly douhleny ji០ v první polovinᆰ 60. let 20. století. Dlouhodobᆰ bylo 
v oblasti provozováno osm velkých lomᛰ s tᆰ០bou od 2,5 do 10,5 mil. tun za rok. 
V souაasné dobᆰ jsou v provozu pouze tᖐi velkolomy: J. ᘀverma, Ⴠs. armády a 
Vrᘐany. Lomová tᆰ០ba, v porovnání s rokem maximálních tᆰ០eb z roku 1984, 
poklesla z 35,5 na 16 mil. t (r. 2002), tj. na 45,1 % (viz tab. ა. 1). Ve druhé 
polovinᆰ 20. století bylo v mostecko-komoᖐanské oblasti provozováno deset 
vnᆰjᘐích výsypných prostorᛰ o celkové rozloze 3 085 ha. V období let 1948 a០ 
1996 na nich bylo ulo០eno více jak 800 mil. m3 nadlo០ních zemin z velkolomᛰ. 
Pᖐehled o tᆰchto výsypkách podává tabulka ა. 2. V souაasné dobᆰ jsou nadlo០ní 
zeminy ukládány mimo vlastní dolové pole pouze lomem Ⴠs. armády, a to ve 
zbytkové jámᆰ bývalého velkolomu Obráncᛰ míru (cca do r. 2015). 
 
tab. ა. 1   Porovnání maximálních a souაasných tᆰ០eb rozhodujících 
tᆰ០ebních lokalit v mostecko-komoᖐanské oblasti 
tᆰ០ební 
lokalita 

max. tᆰ០ba 
[mil.t] v roce 

souაasná 
tᆰ០ba 2002 

[mil.t] 

pokles 
tᆰ០eb na 

[%] 

ukonაení tᆰ០by, 
០ivotnost 

J. ᘀverma 10,368 1988 3,020 29,1 cca 2007 
Ⴠs.armády 8,886 1989 6,218 69,9 cca 2018 
Vrᘐany 7,637 1991 6,790 88,9 cca 2050 
Most 7,518 1986 0 0 1999 
Slatinice 6,857 1979 0 0 1986 
Obráncᛰ míru 5,812 1968 0 0 1994 
Le០áky 3,439 1978 0 0 1988 
Vrbenský 2,590 1965 0 0 1976 
hlubinné doly 6,625 1965 0,622 9,4 cca 2007 
lomy 35,497 1984* 16,028 45,1 x 
hlubinné doly 3,065 1984* 0,622 20,3 x 
celkem 38,562 1984* 16,650 43,2 x 
poznámka:  * rok max. tᆰ០eb v oblasti i celé severoაeské hnᆰdouhelné pánvi 
 

tab. ა. 2   Charakteristika vnᆰjᘐích výsypek v mostecko-komoᖐanské oblasti 
provoz 

název výsypky od 
roku 

do 
roku 

celkový objem 
zalo០ených 

zemin [mil.m3] 

rozloha 
[ha] skrývka z lomu 

Kopisty 1948 1963 117,0 380 Obráncᛰ míru 
Hoᖐany 1949 1951 4,0 70 Vrbenský 
Bylany 1952 1955 9,0 J. ᘀverma 
Ⴠepirohy 1965 1975 19,7 137,5 Slatinice (B.ᘀmeral) 
Velebudice 1953 1994 242,3 842,6 J. ᘀverma 
Horní Jiᖐetín 1953 1967 104,3 376 Ⴠs. armády 
Rᛰ០odol 1966 1996 149,8 690 Ⴠs. armády 
Malé Bᖐezno 
vა. deponií zz 1980 1992 47,1 263,7 Vrᘐany 

Stᖐimice + 
Rudolice 1959 1990 115,1 362,5 Le០áky, Most 

Celkem x x 808,3 3122,3 x 
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5.1.3 Dosavadní vývoj báᒀské აinnosti v oblasti 
 
 V období od roku 1945, kdy doᘐlo k zestátnᆰní dolᛰ v oblasti severoაeské 
hnᆰdouhelné pánve, se tᆰ០ba hnᆰdého uhlí v prvním pováleაném desetiletí 
soustᖐeჰovala na velkolomech Obráncᛰ míru (E. Beneᘐ), Jan ᘀverma (Robert) a 
Ⴠs. armády (Hedvika) v okolí Komoᖐan a na lomech stᖐední velikosti Vrbenský 
(Saxonia, Matylda), Le០áky (Richard) a Slatinice (Hrabák, B. ᘀmeral). Na celkové 
tᆰ០bᆰ oblasti se lomy podílely 70 %, zbytek pᖐipadl na hlubinné doly. V roce 1972 
byla zahájena tᆰ០ba uhlí na lomu Most a v roce 1982 na lomu Vrᘐany. Lom 
Vrbenský byl naopak douhlen v roce 1976, lom Slatinice v roce 1986, lom Le០áky 
v roce 1988, lom Obráncᛰ míru v roce 1994 a v roce 1999 byl v rámci útlumu 
uzavᖐen lom Most. Trvale klesla úroveᒀ hlubinné tᆰ០by. V roce 2002 pᖐedstavovala 
ji០ jen 3,7 % celkových tᆰ០eb oblasti. Na spoleაné porubní frontᆰ lomᛰ Vrᘐany a 
J.ᘀverma bylo v roce 2002 vytᆰ០eno 9,810 mil. tun hnᆰdého uhlí a na  
lomu Ⴠs. armády 6,218 mil. tun. Podrobný popis souაasného stavu a 
pravdᆰpodobného rozvoje velkolomᛰ mostecko-komoᖐanské oblasti je uveden 
v kapitole 2 „Hodnocení báᒀské situace“. 
 Rozhodujícím devastujícím prvkem je pᖐi tᆰ០bᆰ hnᆰdého uhlí povrchový 
zpᛰsob jeho dobývání. Lomové provozy mostecko-komoᖐanské oblasti vytᆰ០ily za 
období od roku 1945 do roku 2002 celkem 1,298 mld. tun hnᆰdého uhlí. Z toho 
pᖐipadá na období do privatizace 1,132 mld. tun a na období po privatizaci (od 
1.11.1993) 166 mil. tun, tzn. pouze 12,78 % (viz tabulka ა. 3 na následující 
stranᆰ). 
 Z tohoto pomᆰru lze usuzovat na rozsah ᘐkod na krajinᆰ zpᛰsobených 
státními dᛰlními organizacemi. Z uvedeného rozboru vývoje a souაasného stavu 
báᒀské აinnosti vyplývá, ០e oblast bývalé hlubinné tᆰ០by, veᘐkerá území vnᆰjᘐích 
výsypek a oblast lomové tᆰ០by v DP Most a DP Souᘐ v bezprostᖐedním okolí  
statutárního mᆰsta Most jsou uvolnᆰna pro dokonაení rekultivaაních prací a 
realizaci revitalizaაních opatᖐení. 
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5.1.4 Douhlení hnᆰdouhelných zásob dostupných v rámci územnᆰ 
ekologických limitᛰ tᆰ០by 

 
 V roce 1991 rozhodla vláda ჀR o útlumu uhelného hornictví.  Mostecko-
komoᖐanské oblasti, jako souაásti severoაeské hnᆰdouhelné pánve, se týká vládní 
usnesení ა. 444/91 Sb. ze dne 30.10. 1991 o územnᆰ ekologických limitech tᆰ០by 
v SHP. Toto vládní usnesení neomezuje ០ádným zpᛰsobem rozvoj lomu Vrᘐany,  
resp. jeho tᆰ០bu na spoleაné porubní frontᆰ s lomem J. ᘀverma. Po vyuhlení 
hnᆰdouhelných zásob na této hlavní porubní frontᆰ (210 mil. tun vytᆰ០itelných 
zásob cca do r. 2030) lze dalᘐím postupem lomu Vrᘐany v koridoru Komoᖐany – 
Hoᖐany – Bylany (na pomezí DP Vrᘐany a Slatinice) vytᆰ០it dalᘐích 125 mil. tun 
hnᆰdého uhlí, ovᘐem pᖐi zajiᘐtᆰní pᖐelo០ky jeho potrubního, energetického a 
silniაního zaᖐízení. ័ivotnost tohoto lomu lze proto stanovit cca do r. 2048. Bude 
tak posledním provozovaným lomem v SHP v rámci útlumové varianty. V dᛰsledku 
existence vl. us. ა. 444/91 Sb. byl zruᘐen dobývací prostor Havraᒀ, výhledového 
(rezervního) lomu Bylany a nahrazen statutem chránᆰného lo០iskového území.  
Výraznᆰ byl výᘐe uvedeným vl. usnesením omezen provoz lomu Ⴠs. armády, a to 
pouze na rozsah tzv. I. ekonomické etapy mo០ného rozvoje tohoto lomu. Horní 
hrana lomu ji០ dosáhla demarkace územnᆰ ekologického limitu a tᆰ០ba uhlí  
(cca do r. 2018) bude provozována pᖐi zestrmování provozního svahu,  a to 
postupným odstavováním tᆰ០ební technologie z nejhoᖐejᘐích tᆰ០ebních horizontᛰ 
(ᖐezᛰ). K dispozici je tak ji០ na tomto velkolomu jen 72 mil. tun vytᆰ០itelných 
hnᆰdouhelných zásob. Územnᆰ ekologickými limity tᆰ០by zᛰstane vázáno  264 mil. 
tun vytᆰ០itelných zásob v území II. etapy ekonomického rozvoje lomu, resp. i  
486 mil. tun v navazující III. a IV. etapᆰ, pokud pᖐipravovaná úprava energetické 
politiky státu (zelená varianta z 06/2003) nedoporuაí jiné ᖐeᘐení. 
 V rámci územnᆰ ekologických limitᛰ lze tedy v mostecko-komoᖐanské 
oblasti SHP vytᆰ០it v období od 1.1.2003 do vyuhlení dostupných zásob celkem 
407 mil. tun hnᆰdého uhlí.  Celková lomová tᆰ០ba v oblasti za stoleté období (1945 
a០ 2048) se tak zvýᘐí na 1,705 mld. tun. Z toho na období po privatizaci (od 
1.11.1993) pᖐipadá 573,5 mil. tun, tj. 33,6 %.  Zhruba dvᆰ tᖐetiny objemu tᆰ០eb 
hnᆰdého uhlí v mostecko-komoᖐanské oblasti byly realizovány státními 
dᛰlními organizacemi (viz tab. ა. 3). Souაasný a maximálnᆰ mo០ný rozsah 
vyuhlení v mostecko-komoᖐanské oblasti SHP je zachycen v mapových pᖐílohách 
ა. 2.1 a 2.2, kapitoly 2 „Hodnocení báᒀské situace“. 
 
 
5.2 ჀLENᆠNÍ OBLASTI NA ÚZEMNÍ CELKY 
 

Na 2. kontrolním dnu konaném k prᛰbᆰhu prací na studii „Koncepce ᖐeᘐení 
ekologických ᘐkod“ dne 28. 3. 2003 bylo rozhodnuto, ០e rekultivaაní a revitalizaაní 
návrhy budou zpracovány na podkladᆰ digitální rastrové reprezentace základní 
mapy Ⴠeské republiky v mᆰᖐítku 1:10 000. 

Vzhledem k rozsahu mostecko-komoᖐanské oblasti je nutné rozdᆰlit její 
území na dílაí územní celky tak, aby odpovídaly jak zvolenému mᆰᖐítku, tak i 
souაasnému a výhledovému stavu báᒀské, rekultivaაní a revitalizaაní აinnosti. 
Podrobnᆰ je toto აlenᆰní uvedeno v tab. ა. 4 v závᆰru této podkapitoly. 
Komoᖐansko zahrnuje bývalou a výhledovou tᆰ០bu lomᛰ Obráncᛰ míru a  
Ⴠs. armády a bývalou výsypku Kopisty.  Mostecko zahrnuje tᆰ០bu lomᛰ Vrbenský, 
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Le០áky a Most a vnᆰjᘐí výsypky Hoᖐany a Stᖐimice (vა. Rudolické výsypky). Do 
slatinické sekce jsou zahrnuty  lomy  Slatinice,  Vrᘐany a  J. ᘀverma a  výsypky  
Malé Bᖐezno a Ⴠepirohy (s Bylanskou výsypkou).  Na Litvínovsku se jedná o 
výsypky Horní Jiᖐetín a Rᛰ០odol s pᖐilehlými územími po hlubinné tᆰ០bᆰ. Do 
prostoru Most - jihozápad je zaაlenᆰna výsypka Velebudice a území bývalého 
dobývacího prostoru Havraᒀ, v nᆰm០ celá ᖐada obcí mᆰla dlouhodobᆰ vyhláᘐenu 
stavební uzávᆰru. 

Z tab. ა. 4 vyplývá, ០e dᛰlní აinností bylo v mostecko-komoᖐanské 
oblasti pᖐímo zasa០eno území o rozloze 103 km2, které je a bude pᖐedmᆰtem 
rekultivací, závᆰreაné sanace zbytkových jam velkolomᛰ a navrhovaných 
revitalizaაních opatᖐení. 
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5.3 CHARAKTERISTIKA CELKOVÉ KONCEPCE REVITALIZACE 
OBLASTI 

 
Pᖐedაasné uzavírání lomových provozᛰ a zkrácení jejich ០ivotnosti 

vyhláᘐením územnᆰ ekologických limitᛰ max. mo០ného rozsahu tᆰ០by velkolomᛰ 
má za následek nedostatek skrývkových hmot pro zasypání jejich zbytkových jam.  
Vzájemný pᖐesun zemin mezi jednotlivými lomy navzájem znesnadᒀuje i nestejná 
úroveᒀ privatizace jednotlivých dᛰlních spoleაností,  která by pᖐi realizaci tohoto 
zámᆰru  vyvolala jen tᆰ០ko ᖐeᘐitelné finanაní problémy. ᖀeᘐit situaci nedostatku 
zemin pro zasypání zbytkových jam lomᛰ opᆰtným odtᆰ០ením ji០ rekultivovaných 
výsypek by celkovou devastaci v regionu jen dále prohloubilo. Hydrická rekultivace 
je z tohoto pohledu prakticky jediným uskuteაnitelným zpᛰsobem, jak zahladit 
negativní dᛰsledky lomového dobývání.  Pozornost je tᖐeba zamᆰᖐit na technickou 
stránku realizace „dᛰlních jezer“, na zajiᘐtᆰní dostatku ekonomicky dostupné vody, 
na její აistotu, na stabilitu bezprostᖐedního okolí jezer a na problematiku 
kombinace jejich napouᘐtᆰní povrchovými, dᛰlními a podzemními vodami. 
V prᛰbᆰhu minulých desetiletí cílené rekultivace území posti០ených dᛰlní აinností 
bylo v mostecko-komoᖐanské oblasti vybudováno celkem pᆰt významnᆰjᘐích 
vodních nádr០í. Nᆰkteré z nich slou០í pro ochranu lomových provozᛰ pᖐed 
pᖐívalem povrchových vod (Kyjice), jiné za úაelem likvidace zbytkových jam 
bývalých malolomᛰ (Hamr u Litvínova, Elizabeth, Benedikt a  Vrbenský – Matylda  
poblí០  mᆰsta  Mostu).  Prakticky  vᘐechna  tato  jezera  jsou vyu០ívána k rekreaci 
a sportovnímu vy០ití, ale a០ na výjimky (Benedikt) bez potᖐebného revitalizaაního 
zázemí.  V rámci rekultivací budou hydrickým zpᛰsobem v mostecko-komoᖐanské 
oblasti rekultivovány zbytkové jámy lomᛰ Most (do r. 2008), Ⴠs. armády (cca do  
r. 2035) a Vrᘐany + J. ᘀverma (cca do r. 2055).  Tento základní zpᛰsob rekultivace 
bude doplᒀován zejména parkovými a lesoparkovými úpravami, lesnickou 
rekultivací, dopravním napojením a vhodnᆰ volenými revitalizaაními opatᖐeními 
tak, aby byl vytvoᖐen základ pro jejich budoucí sportovnᆰ-rekreaაní vyu០ití a to 
plnᆰ na komerაní bázi, აím០ dojde k opᆰtné resocializaci území zasa០ených 
v minulosti dᛰlní აinností. 
 
 
Územní celek Komoᖐansko 
 
 Revitalizace rozsáhlého území tᆰ០ebních prostorᛰ lomᛰ Ⴠs. armády a 
Obráncᛰ míru je do znaაné míry závislá na ukonაení tᆰ០by lomu Ⴠs. armády. 
Vᆰtᘐina zásadních revitalizaაních opatᖐení bude z tohoto dᛰvodu provádᆰna a០ po 
roce 2012. Je zᖐejmé, ០e budoucí jezero a jeho nejbli០ᘐí okolí bude slou០it 
pᖐedevᘐím pro vyu០ití volného აasu, tj. k rekreaci a sportovnᆰ-rekreaაním 
აinnostem.  

Avᘐak zcela zásadní bude definitivní vyᖐeᘐení vodohospodáᖐské situace 
v této oblasti. Pro navracení ០ivota do rekultivované krajiny je limitujícím faktorem 
voda a v území kolem lomu Ⴠs. armády probíhají dva významné regionální 
biokoridory – údolní nivy – jeden ji០nᆰ od lomu sleduje tok ᖐeky Bíliny a druhý na 
severovýchodᆰ a východᆰ probíhá ze svahᛰ Kruᘐných hor podél Jiᖐetínského 
potoka a napojuje se opᆰt do Bíliny. Revitalizaაní opatᖐení na tᆰchto vodních 
tocích, jen០ byly dᛰlní აinností radikálnᆰ ovlivnᆰny, by mᆰla být smᆰrována 
k obnovᆰ údolních niv, k vytvoᖐení pᖐírodᆰ blízkých nivních ekosystémᛰ a 
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k napojení niv na významný prvek ekologické stability krajiny regionálního 
charakteru – jezero Ⴠs. armády. Ⴠást tᆰchto revitalizaაních opatᖐení na ᖐece Bílinᆰ 
a na podkruᘐnohorských potocích lze provést ji០ v období do roku 2012, აást 
mᛰ០e být provedena a០ po ukonაení tᆰ០by lomu ve vazbᆰ na zpᛰsob jejího 
zatápᆰní. 

Zpᆰtné osídlování rekultivovaného území აlovᆰkem bude pravdᆰpodobnᆰ 
mo០né a០ za nᆰkolik desítek let a v souაasné dobᆰ lze rozvoj stavebních pozemkᛰ 
pro obytnou výstavbu podporovat pouze v bezprostᖐedním okolí obcí, které nebylo 
pᖐímo ovlivnᆰno báᒀskou აinností. Avᘐak návrat აlovᆰka do krajiny v této oblasti, 
aᙐ ji០ formou rekreaაního vyu០ití území აi zemᆰdᆰlským vyu០íváním krajiny mᛰ០e 
probíhat ji០ v souაasnosti na ukonაených rekultivovaných plochách na vnitᖐních 
výsypkách lomᛰ Ⴠs. armády a Obráncᛰ míru a na vnᆰjᘐí výsypce Kopisty.  

V zájmovém území se samozᖐejmᆰ nachází ᖐada objektᛰ a staveb, které 
slou០ily აi jeᘐtᆰ slou០í k báᒀské აinnosti. Vᘐechny tyto objety by samozᖐejmᆰ mᆰly 
být po skonაení své აinnosti odstranᆰny, pokud se pro nᆰ nenajde jiné vyu០ití. 
Ⴠást staveb mᛰ០e být likvidována nyní (dᛰl Nejedlý, drá០ní tᆰleso v obci Horní 
Jiᖐetín), ale vᆰtᘐí აást objektᛰ a zaᖐízení bude muset být likvidována a០ po 
ukonაení აinnosti lomu Ⴠs. armády po roce 2018 (závod Ⴠs. armády). 
 
 
Územní celek Slatinicko 
 
 Podobnᆰ jako v územním celku Komoᖐansko, také území tᆰ០ebních lokalit 
lomᛰ ᘀverma a Vrᘐany bude mo០né plnᆰ revitalizovat a០ po ukonაení tᆰ០ební 
აinnosti lomᛰ. Vzhledem k hydrickému zpᛰsobu rekultivace zbytkové jámy bude 
jezero a jeho bezprostᖐední okolí vyu០íváno pᖐedevᘐím k rekreaაnᆰ-sportovním 
úაelᛰm. V dobᆰ napouᘐtᆰní jezera Vrᘐany vᘐak budou k dispozici cenné 
zkuᘐenosti se zatápᆰním lomᛰ obdobného rozsahu (lom Most, Ⴠs. armády apod.) 
a zejména budou moci být vyu០ity poznatky s postrekultivaაním vyu០itím takovéto 
vodní plochy. 

V okolí budoucího jezera vznikne velké mno០ství zemᆰdᆰlských ploch, které 
zde také pᛰvodnᆰ existovaly a krajina zejména západnᆰ od jezera bude 
pravdᆰpodobnᆰ mnohem více hospodáᖐsky vyu០ívána ne០li tomu bude kolem 
jezera Ⴠs. armády.  

Rovnᆰ០ budoucí jezero Vrᘐany bude hrát významnou roli jako zdroj vody 
v krajinᆰ a mᆰlo by být napojeno na údolní nivu probíhající podél toku Srpina ji០nᆰ 
od jezera. Obnova této údolní nivy a vytvoᖐení funkაního regionálního biokoridoru 
mᛰ០e být provedeno ji០ v období do roku 2012.  

S ohledem na dalᘐí postup lomu lze vyu០ívat pouze rekultivované plochy na 
vnitᖐních výsypkách severnᆰ, západnᆰ a ji០nᆰ od obou lomᛰ. Na východᆰ je 
mo០né poაítat pouze s dílაí აástí Slatinické výsypky. Z pohledu mo០ného návratu 
០ivota do rekultivované krajiny ve formᆰ lidského osídlování je zde opᆰt limitujícím 
faktorem konsolidace výsypek, a tak lze se vznikem lidských sídel v této oblasti 
poაítat a០ za nᆰkolik desítek let, spíᘐe a០ na pᖐelomu 21. a 22. století. 
V souvislosti s tím bude tᖐeba území komunikaაnᆰ zpᖐístupnit, a to nejen 
pᖐelo០kou silnice Komoᖐany – Bylany, ale i propojením obcí Strupაice a Vrskmaᒀ 
s Komoᖐany pᖐímo pᖐes dneᘐní lom ᘀverma. Rozvoj obytných ploch, ale i 
rekreaაních ploch, je prozatím vázán na souაasná sídla. Výsypky v blízkosti obcí 
(Malé Bᖐezno, Slatinice), na nich០ ji០ byla ukonაena rekultivaაní აinnost a které ji០ 
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nebudou dotაeny dᛰlní აinností, je mo០né vyu០ít pro pᖐímᆰstskou rekreaci – 
budování cyklostezek, nauაných stezek, parkᛰ apod.  

Po definitivním ukonაení báᒀské აinnosti bude muset být ᖐeᘐeno dalᘐí 
vyu០ití აi likvidace stávajícího areálu závodu Hrabák, ostatní objekty a stavby by 
mᆰly být odstranᆰny jeᘐtᆰ v prᛰbᆰhu tᆰ០by.  
 
 
Územní celek Mostecko 
 
 Územní celek Mostecko je z pohledu celkové koncepce revitalizace území, 
vzhledem ke své poloze, pᖐedurაen pro pᖐímᆰstskou rekreaci. Po zatopení 
zbytkové jámy lomu Most vznikne v blízkosti mᆰsta Mostu atraktivní vodní plocha 
s takovými prostorovými a kvalitativními parametry, jaké nemá ០ádná z dosud 
zatopených zbytkových jam v okolí Mostu (Benedikt, Matylda atd.).  

Pro rozvoj rekreaაního a sportovního vyu០ití stávající vodní nádr០e Matylda 
je tᖐeba ᖐeᘐit vedení vysokého napᆰtí pᖐes vodní hladinu v západní polovinᆰ 
nádr០e, rovnᆰ០ bᖐehová linie je nevhodnᆰ ᖐeᘐena i z hlediska celkového o០ivení 
vodní plochy. 

Zbytková jáma lomu Most by mᆰla být do roku 2012 ji០ zatopena a 
navazující plochy na vzniklé jezero víceménᆰ zrekultivovány. Plochy pᖐi 
jihozápadním okraji jezera v pᖐímé návaznosti na mᆰsto Most skýtají obrovský 
potenciál pro rozvoj rekreaაnᆰ-sportovních a zábavnᆰ-vzdᆰlávacích aktivit. 
Podmínkou je vᘐak provedení vᘐech nezbytných sanaაních opatᖐení, a to nejen ve 
zbytkové jámᆰ, ale i v poddolovaném území smᆰrem k prᛰmyslovému areálu 
v Kopistech a Zálu០í, kde se mimo jiné nacházejí potencionálnᆰ nebezpeაné 
prᛰmyslové skládky. Ⴠást území po báᒀské აinnosti bude zachována jako souაást 
Podkruᘐnohorského technického muzea. Jihovýchodním smᆰrem od budoucího 
jezera se na výsypce pod vrchem ᘀpiაák nachází podmíneაnᆰ zastavitelné území, 
kde lze oაekávat postupný návrat აlovᆰka i formou trvalého bydlení. S ohledem na 
atraktivnost budoucího jezera a jeho okolí je nezbytné ᖐeᘐit i komunikaაní napojení 
tohoto území na okolní dopravní síᙐ. 

Ji០nᆰ od budoucího jezera probíhá regionální biokoridor ᖐeky Bíliny. Bude 
tᖐeba provést jeho napojení na budoucí jezero a rovnᆰ០ budoucí napojení novᆰ 
vznikajícího územního systému ekologické stability kolem jezera na stávající 
systém v nejbli០ᘐím okolí. 
 
 
Územní celek Most - jihozápad 
 
 Jedná se pᖐedevᘐím o prostor Velebudické výsypky, která je ji០ kompletnᆰ 
zrekultivována. Velebudická výsypka byla ji០ pᖐi svém zakládání zamýᘐlena pro 
úაely pᖐímᆰstské rekreace pro mᆰsto Most i ᘐirᘐí okolí. Byla zde vybudována 
moderní dostihová dráha, golfové hᖐiᘐtᆰ a jeliko០ je tato lokalita snadno dostupná 
pro návᘐtᆰvníky, kteᖐí si ji០ zvykli sem docházet, mᆰly by být v návaznosti na tyto 
aktivity budovány nové rekreaაnᆰ-sportovní pᖐíle០itosti. 

V prostoru chránᆰného lo០iskového území Havraᒀ (dᖐíve dobývací prostor), 
kde sice nebyla provádᆰna ០ádná báᒀská აinnost, avᘐak obce byly omezeny 
dlouhodobou stavební uzávᆰrou, je vhodné podpoᖐit alespoᒀ rozvoj rekreaაních 
ploch a ploch pro novou obytnou výstavbu. 
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V celém územním celku musí být obnoven územní systém ekologické 
stability, jak na místní úrovni, tak na úrovni regionální – probíhá zde regionální 
koridor Srpina.   
 
 
Územní celek Litvínov - jih 
 
 Územní celek sestává ze dvou vnᆰjᘐích výsypek s pᖐeva០ující lesnickou 
rekultivací, z území posti០eného hlubinným dobýváním dolᛰ Kohinoor a Centrum a 
z území posti០eného dᛰlní აinností mezi prᛰmyslovým areálem Zálu០í a budoucím 
jezerem Most.  
 Z hlediska celkové koncepce revitalizace je tᖐeba pᖐednostnᆰ vyᖐeᘐit 
problémové oblasti poddolovaných území tak, aby do budoucna byla odstranᆰna 
აi alespoᒀ minimalizována pᖐípadná rizika, která jsou úzce vázána pᖐedevᘐím na 
vodní re០im území. 
 U obou vnᆰjᘐích výsypek – Hornojiᖐetínské a Rᛰ០odolské – nelze 
pᖐedpokládat jejich intenzivní vyu០ívání pro rekreaაnᆰ-sportovní úაely. Výsypky 
jsou témᆰᖐ souvisle zalesnᆰny a nenachází se v nejbli០ᘐím okolí mᆰsta Litvínov. 
Jejich význam spoაívá spíᘐe v extenzivnᆰjᘐím vyu០ívání jako oddychové plochy, tj. 
formou cyklistických a turistických stezek. 
 V systému ekologické stability krajiny je tᖐeba pᖐehodnotit význam obou 
vnᆰjᘐích výsypek, jeliko០ je mo០né poაítat s nimi jako s regionálními biocentry. 
Samozᖐejmá je nutnost jejich funkაního napojení na okolní stávající systém 
biokoridorᛰ a biocenter. 
 Podobnᆰ jako u ostatních obcí, které sice nebyly pᖐímo posti០eny báᒀskou 
აinností, nelze opomíjet rozvoj rekreaაních a obytných ploch v nejbli០ᘐím okolí 
tᆰchto sídel, neboᙐ návrat do rekultivované krajiny je z hlediska zastavitelnosti 
území აasovᆰ dlouhodobᆰ omezený. 
 
 
5.4 REKULTIVACE A REVITALIZACE DLE JEDNOTLIVÝCH 

ÚZEMNÍCH  CELKᛠ 
 
5.4.1 Územní celek Komoᖐansko 
 
5.4.1.1 Vymezení a souაasný popis území 
 

Územní celek Komoᖐansko tvoᖐí tᆰ០ební prostory lomᛰ Ⴠs. armády a 
Obráncᛰ míru a vnᆰjᘐí výsypka Kopisty o celkové výmᆰᖐe 2 960,8 ha. Dotაené 
území je situováno pᖐevá០nᆰ v okrese Most, resp. na území obcí s rozᘐíᖐenou 
pᛰsobností Most a Litvínov (obce Most a Horní Jiᖐetín), menᘐí აást zasahuje do 
okresu Chomutov, resp. na území obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností Chomutov (obce 
Vysoká Pec a Vrskmaᒀ).  

Jediným aktivním lomem v souაasné dobᆰ je lom Ⴠs. armády. 
Pᖐedpokládaný rozvoj tohoto lomu byl výraznᆰ omezen usnesením vlády  
ა. 444/91, které stanovilo územnᆰ ekologické limity pro dalᘐí mo០ný postup dolᛰ, 
lomᛰ a jejich vnᆰjᘐích výsypek. Tento lom mᆰl v dalᘐí etapᆰ tᆰ០by umo០nit 
vydobytí uhelných zásob v nejhlubᘐí centrální აásti severoაeské hnᆰdouhelné 
pánve. Kromᆰ vlastní plochy zbytkové jámy lomu Ⴠs. armády a vnitᖐních výsypek 
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tohoto lomu je souაástí rekultivaაní აinnosti i výsypka ve zbytkové jámᆰ bývalého 
lomu Obránci míru a vnᆰjᘐí výsypka Kopisty. 

Zatímco vnᆰjᘐí výsypka Kopisty ji០ byla kompletnᆰ zrekultivována, na 
vnitᖐních výsypkách lomu Ⴠs. armády a bývalého lomu Obráncᛰ míru, s výjimkou 
nᆰkolika ji០ ukonაených rekultivací, je vᆰtᘐina rekultivaაních akcí teprve 
rozpracována აi novᆰ zahajována. Souაástí území je také závod Ⴠs. armády 
(administrativní budovy) a úpravna uhlí (HOMO drtírna). 

Území je na severu vymezeno úpatím Kruᘐných hor, na jihu Ervᆰnickým 
koridorem s pᖐelo០kou ᖐeky Bíliny, a na západᆰ a východᆰ hranicemi výsypek 
(vnitᖐní výsypky Ⴠs. armády a Obráncᛰ míru a vnᆰjᘐí výsypka Kopisty). 

 
 
5.4.1.2 Rekultivace dokonაené a rozpracované k 31.12.2002 
 

Rekultivovaná plocha vnitᖐních výsypek lomᛰ Ⴠs. armády a Obráncᛰ míru a 
vnᆰjᘐí výsypky pᖐedstavuje plochu o výmᆰᖐe 901,3 ha, z აeho០ do 31.12. 2002 
byla rekultivaაní აinnost ukonაena na ploᘐe o výmᆰᖐe 480,0 ha: 
 
tab. ა. 5   Ukonაené rekultivace  – Komoᖐansko 

zemᆰdᆰl. lesní vodní ost.vა.park. celkem
celkem 27,8 415,5 0,2 36,5 480,0  

 
V souაasné dobᆰ zde probíhá jeᘐtᆰ 11 rekultivaაních akcí o celkové výmᆰᖐe 

421,3 ha (viz pᖐíloha ა. 5.2.A): 
 
ჀSA – okolí arboreta 

Plocha je situována na úpatí Kruᘐných hor, jedná se o odlesnᆰné plochy 
pod terasami Jezeᖐí a plochy v okolí vlastního arboreta. ᖀeᘐení respektuje a 
zohledᒀuje podmínky rozhodnutí o památkovém ochranném pásmu souboru 
památek Jezeᖐí. Lesnická rekultivace byla provedena citlivým zpᛰsobem s 
vhodným navázáním na porosty Kruᘐných hor na západᆰ a na východᆰ s 
propojením na arboretum. Stávající sukcesní porosty byly ponechány a zaაlenᆰny 
do rekultivace. Rekultivaაní práce byly zahájeny v roce 1999, jejich ukonაení se 
pᖐedpokládá v roce 2009.  
 
ჀSA – vnitᖐní výsypka, deponie 1. etapa 
 Plocha je situována v ji០ní აásti vnitᖐní výsypky v blízkosti Ervᆰnického 
koridoru na ji០ním svahu nevyu០ité deponie keramických jílᛰ. Práce byly zahájeny 
v roce 1997, v souაasné dobᆰ pokraაuje pᆰstební péაe s plánovaným ukonაením 
v roce 2007. 
 
ჀSA – vnitᖐní výsypka u deponie 2. etapa 

Plocha je situována v ji០ní აásti výsypky u Ervᆰnického koridoru. Navazuje 
na výᘐe zmínᆰnou 1. etapu. V roce 1998 byly na ploᘐe provedeny terénní úpravy a 
zúrodᒀovací opatᖐení, tj. pová០ka organickými hmotami a jejich zapravení do 
pᛰdního horizontu, pᖐípravný agrocyklus a zelené hnojení. Na podzim 1999 byla 
provedena  základní výsadba, následná pᆰstební péაe bude pokraაovat do roku 
2008. 
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ჀSA – vnitᖐní výsypka I. etapa 
 Plocha je situována v ji០ní აásti vnitᖐní výsypky Ⴠs. armády za bývalou 
deponií keramických jílᛰ. V roce 1999 zde byly zahájeny terénní úpravy, bylo 
vybudováno odvodnᆰní a dopravní propojení. Biologická rekultivace je navr០ena  v 
souladu se zásadami tvorby polyfunkაní krajiny. Na აásti území bude provedena 
pová០ka spraᘐí pro vytvoᖐení hospodáᖐsky vyu០itelných luk, prakticky shodná 
výmᆰra bude zalesnᆰna. Ve východní აásti budou zachovány a upraveny malé 
vodní plochy, zbývající აást plochy zᛰstane zachována jako územní rezerva pro 
pᖐípadnou pᖐelo០ku ᖐeky Bíliny. V území je rovnᆰ០ navr០ena deponie spraᘐí pro 
následnou rekultivaci vnitᖐní výsypky Ⴠs. armády. Akce byla zahájena v roce 1999, 
rekultivaაní práce jsou plánovány do roku 2008. 
 
ჀSA – vnitᖐní výsypka II. etapa 
 Plocha je situována v jihozápadní აásti vnitᖐní výsypky, její souაástí jsou i 
západní svahy lomu. Významným prvkem této etapy je vodní plocha, která ᖐeᘐí 
odvodnᆰní აásti vnitᖐní výsypky pᖐed ukonაením ០ivotnosti lomu, zároveᒀ bude 
vyu០ita i pro koneაné ᖐeᘐení odvodᒀovacího systému zbytkové jámy. V okolí vodní 
plochy a na západních svazích je navr០ena ostatní veᖐejná zeleᒀ jako kombinace 
zalesnᆰní (cca 70 %) a zatravnᆰní (cca 30 %) vyu០ívající rovnᆰ០ stávající sukcesní 
porosty. Ve východní აásti území bude provedena pová០ka spraᘐí pro vytvoᖐení 
hospodáᖐsky vyu០itelných luk. Technická etapa rekultivace byla zahájena v roce 
1999, práce jsou plánovány do roku 2008.  
 
ჀSA – západní svahy, dolesnᆰní (pl. D) 
 Zalesnᆰná plocha je situována na boაním svahu Ⴠs. armády v blízkosti 
skluzového území. Rekultivaაní práce byly zahájeny v roce 1994 terénními 
úpravami a výstavbou odvodᒀovacích pᖐíkopᛰ. V prᛰbᆰhu biologické etapy byly   
existující sukcesní porosty doplnᆰny cílovými dᖐevinami. V souაasné dobᆰ jsou 
provádᆰny pᆰstební zásahy s plánovaným ukonაením v roce 2005. 
 
ჀSA – západní svahy, dolesnᆰní (pl. A, B, C) 
 Jedná se o zalesnᆰné plochy nad bývalou „belazstrádou“ nad horní hranou 
lomu. Rekultivované území navazuje v ji០ní a západní აásti na ji០ dokonაené 
zemᆰdᆰlské rekultivace, od kterých je po západní linii oddᆰleno odvodᒀovacím 
pᖐíkopem a cestou. V roce 1993 byly provedeny terénní úpravy a úklid აerných 
skládek, následnᆰ byla provedena dosadba do funkაních sukcesních porostᛰ. 
Pᆰstební péაe bude pokraაovat do roku 2004. 
   
OM – IV. etapa, 1. აást 
 Plocha je situována na vnitᖐní výsypce dolu Obráncᛰ míru. Byla zde zvolena 
rekultivace formou ostatní veᖐejné zelenᆰ, tj. kombinace zalesnᆰných a 
zatravnᆰných ploch v pᖐibli០ném pomᆰru 1 : 1. Do travnatých ploch byly pou០ity 
výsevy kvᆰtnatých travních smᆰsí, které podpoᖐí pᖐirozenou sukcesi luაních 
porostᛰ. Do lesních porostᛰ jsou zaᖐazeny výhradnᆰ domácí listnaté dᖐeviny. 
Rekultivaაní práce byly zahájeny v roce 1998, ukonაení je plánováno v roce 2008. 
  
OM nad nádr០í Chemopetrolu 
 Plocha je situována na ji០ním svahu vnitᖐní výsypky Obráncᛰ míru. 
Technická etapa rekultivace byla zahájena v roce 1993, v jejím prᛰbᆰhu byly 
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provedeny terénní práce a návoz zeminy k patᆰ výsypky z dᛰvodu stabilizace 
hráze nádr០e Chemopetrol. Byly vybudovány zpevnᆰné pᖐístupové cesty a  
odvodᒀovací pᖐíkopy. Následnᆰ byla provedena základní výsadba, pᆰstební péაe 
je plánována do roku 2004. 
 
OM plocha III. A – 2. etapa 
 Zalesnᆰná plocha navazuje na území 1. etapy, jedná se o svah vnitᖐní 
výsypky Obráncᛰ míru. Technická etapa byla zahájena v roce 1995, kdy byly 
provedeny terénní úpravy do sklonu 1 : 6. Vodohospodáᖐské ᖐeᘐení spoაívalo ve 
výstavbᆰ retenაní nádr០e a úpravᆰ stávající retence. Odvodᒀovací pᖐíkop podél 
paty výsypky byl zaústᆰn do ᘀramnického potoka. Byla rovnᆰ០ vybudována 
zpevnᆰná pᖐístupová cesta. V roce 1996 probᆰhla biologická rekultivace. 
K základní výsadbᆰ byly pou០ity pᖐevá០nᆰ domácí listnaté dᖐeviny a modᖐín. 
Výsledný cílový porost bude odpovídat typu habrové doubravy, ve vlhაích 
polohách typu lu០ního lesa. V souაasné dobᆰ na ploᘐe probíhají pᆰstební zásahy 
s plánovaným ukonაením v roce 2005. 
 
OM - VII.etapa 1.აást - zemní val, zales. 
 Na upraveném tᆰlese zemního valu, urაeném ke sní០ení hluაnosti a 
praᘐnosti ze stále se v pᖐibli០ující tᆰ០ební fronty, byla realizována lesnická 
rekultivace, spoაívající v souvislém zalesnᆰní celého zemního valu dᖐevinami, 
které svojí rᛰstovou vitalitou vytváᖐí toto odclonᆰní. V souაasné dobᆰ na ploᘐe 
probíhá pᆰstební péაe s plánovaným ukonაením v roce 2010. 
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tab. ა. 6   Rozpracované rekultivace  – Komoᖐansko 
ostatní

vა. park. celkem
ჀSA - okolí Arbor. 1999-09 0,0 4,9 1,3 31,1 37,2
ჀSA - v.v. dep. 1.et. 1997-07 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0
ჀSA - v.v. dep. 2.et. 1998-08 0,0 24,0 0,0 4,7 28,7
ჀSA - v.v. I.et. 1999-08 30,3 32,4 21,7 23,9 108,3
ჀSA - v.v. II.et. 1999-08 15,4 8,3 13,2 33,9 70,8
ჀSA - Z sv. pl. D 1994-05 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3
ჀSA - Z sv. pl.A,B,C 1993-04 0,0 6,3 0,0 0,0 6,3
OM - IV.etapa, 1.ა. 1998-08 0,0 0,0 0,0 72,1 72,1
OM n. nádr០í Chem. 1993-04 0,0 53,9 0,7 4,7 59,4
OM pl.III A - 2.et. 1995-05 0,0 21,8 1,9 1,9 25,6
OM - VII.etapa 1.ა. 2000-10 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5
celkem 45,7 156,4 38,9 180,3 421,3

realizace lesnické vodnízemᆰdᆰl.

 
 
 
5.4.1.3 Rekultivace zahajované v období 2003 a០ 2012 
 

V období od roku 2003 do roku 2012 je plánováno zahájit 9 rekultivaაních 
akcí o celkové výmᆰᖐe 573,0 ha (viz pᖐíloha ა. 5.2.A): 
 
OM – VI. etapa 
 Plocha je situována v ji០ní აásti výsypky Obráncᛰ míru, kde navazuje na 
ukonაenou rekultivaci OM - I. etapa a rozpracovanou akci OM - II. etapa pl. C. Na 
ploᘐe je navr០ena lesnická rekultivace pro odstínᆰní území od provozních ploch 
Ⴠs. armády. Poაítá se rovnᆰ០ s vytvoᖐením podmínek pro zalo០ení lokálního 
biokoridoru. Realizace VI. etapy je plánována na období 2005 – 2015. 
 
OM – IV. etapa, 2. აást 
 Plocha je situována ve východní აásti výsypky Obráncᛰ míru a je poslední 
rekultivaაní akcí v této აásti lokality. Navazuje na lesnické rekultivace etapy I, II a 
IV/1 a na zalesnᆰné plochy nad nádr០í Chemopetrolu. Spolu s nimi utvoᖐí souvislý 
pás lesa oddᆰlující prostor výsypky od zóny tᆰ០kého prᛰmyslu v oblasti Zálu០í a 
Komoᖐan. V rámci technické etapy, která bude zahájena v roce 2005, se plánují 
pouze nenároაné terénní úpravy, dobudování odvodᒀovacího systému a 
komunikaაní propojení. Následnᆰ bude celá plocha zalesnᆰna, pᆰstební péაe se 
pᖐedpokládá do roku 2017. 
 
ჀSA – vnitᖐní výsypka, III. etapa 
 Plocha je situována v ji០ní აásti vnitᖐní výsypky Ⴠs. armády, kde navazuje 
na rozpracované akce I. a II. etapy. Souაástí území jsou i západní boაní svahy 
lomu. Technická etapa bude zahájena v roce 2007 terénními úpravami, 
vybudováním odvodnᆰní a pᖐístupových cest.  Biologická rekultivace pᖐedpokládá 
kombinovaný zpᛰsob realizace v souladu se zásadami tvorby polyfunkაní krajiny. 
Ⴠást plochy je navr០ena k zemᆰdᆰlské rekultivaci, spolu se zemᆰdᆰlskými 
plochami  I. a II. etapy se tak vytvoᖐí hospodáᖐsky vyu០itelný celek o rozloze více 
ne០ 90 ha. Dalᘐí აást je urაena k lesnické rekultivaci, na zbývající výmᆰᖐe budou 
lesní porosty rozvolnᆰny  loukami a vznikne tak forma ostatní veᖐejné zelenᆰ, která 
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vhodnᆰ navá០e na sadové úpravy v sousedství. Zahájení akce je plánováno na 
rok 2007, rekultivaაní práce budou probíhat do roku 2017.  
  
ჀSA – vnitᖐní výsypka, IV. etapa 
 Plocha IV. etapy  navazuje na III. etapu rekultivace vnitᖐní výsypky. 
Souაástí plochy jsou i západní boაní svahy lomu Ⴠs. armády. Na ploᘐe budou 
provedeny terénní úpravy, výstavba odvodnᆰní a obslu០ných komunikací. V rámci 
biologické rekultivace je navr០eno 6,5 ha zemᆰdᆰlských ploch, na západních 
svazích je navr០ena ostatní veᖐejná zeleᒀ s více ne០ 70 % zastoupením lesa, na 
zbylé ploᘐe je navr០ena lesnická rekultivace. Zahájení technické rekultivace je 
plánováno na rok 2008, ukonაení prací se pᖐedpokládá v roce 2018. 
 
OM – V. etapa, jih 
 Plocha le០í v jihovýchodní აásti výsypky Obráncᛰ míru, kde navazuje na 
rozpracované rekultivace OM - II. a IV. etapa. V prᛰbᆰhu technické etapy 
rekultivace budou provedeny terénní úpravy, zᖐízeno odvodnᆰní a vybudovány 
pᖐístupové komunikace o délce cca 1,2 km. V rámci biologické rekultivace bude na 
výmᆰᖐe 5,0 ha provedeno zalesnᆰní a na ploᘐe 26,4 ha ostatní veᖐejná zeleᒀ jako 
kombinace lesnické výsadby a luაních porostᛰ. Zahájení rekultivaაních prací je 
plánováno na rok 2008, ukonაení na rok 2018. 
 
OM – V. etapa, sever 

Plocha je situována na náhorní ploᘐinᆰ nové აásti výsypky Obráncᛰ míru. 
Na ploᘐe se pᖐedpokládá provedení terénních úprav, odvodnᆰní a zpᖐístupnᆰní 
pozemkᛰ v délce cca 1,5 km. Vzhledem ke konfiguraci terénu a nevelké 
vzdálenosti od osídlení je na pᖐeva០ující výmᆰᖐe doporuაena zemᆰdᆰlská 
rekultivace formou trvalých travních porostᛰ. Plocha bude vhodnᆰ rozაlenᆰna 
lesními pásy a vᆰtrolamy na menᘐí celky. Podle souაasných zámᆰrᛰ budou 
rekultivaაní práce realizovány v období 2008 a០ 2018. 
 
OM – VII. etapa 
 Plocha je situována v severní აásti výsypky Obráncᛰ míru. Navazuje na 
rozpracovanou III. etapu a plánovanou V. etapu - sever. Je navr០ena 
kombinovaná biologická rekultivace – zemᆰdᆰlská s cílovou kulturou trvalé travní 
porosty, zalesnᆰní a zatravnᆰní. Souაástí je i zalo០ení lokálního biokoridoru a 
biocentra v rámci územního systému ekologické stability. Rekultivaაní práce jsou 
plánovány na léta 2010 – 2020. 
 
OM – VIII. etapa 
 VIII. etapa se nachází v centrální აásti výsypky Obráncᛰ míru, kde navazuje 
na V. a VI. etapu. Ⴠást plochy je umístᆰna na novᆰ sypané etá០i, აást tvoᖐí 
pᛰvodní výsypka Obráncᛰ míru. Pomᆰrnᆰ აlenitý terén umo០ní vytvoᖐit pestrou 
mozaiku zalesnᆰných ploch, malých vodních nádr០í a pᖐírodních luk. Je plánováno 
i zalo០ení lokálního biokoridoru a  biocentra. Rekultivaაní აinnost v tomto prostoru 
bude realizována v období 2011 a០ 2021. 
 
ჀSA – vnitᖐní výsypka V. etapa 
 Rozsáhlá plocha V. etapy je umístᆰna v jihovýchodní აásti vnitᖐní výsypky 
Ⴠs. armády, kde navazuje na východní აást III. etapy. Vzhledem k tomu, ០e vᆰtᘐí 
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აást plochy je pod kótou budoucího zatopení, pᖐedpokládají se terénní úpravy, 
odvodnᆰní a cestní sít' pouze v nezbytném rozsahu. Ve východní აásti plochy je 
vymezena územní rezerva pro pᖐípadnou pᖐelo០ku ᖐeky Bíliny. V rámci biologické 
rekultivace je plocha pod kótou zatopení (230 m n. m.) navr០ena k zatravnᆰní se 
skupinovou výsadbou dᖐevin, nad touto kótou k lesnické rekultivaci. Poაítá se s 
vytvoᖐením podmínek pro zalo០ení lokálního biokoridoru a biocentra v rámci 
územního systému ekologické stability. Pᖐedpokládaný termín zahájení této etapy 
je rok 2012, ukonაení 2022. 
 
tab. ა. 7   Novᆰ zahajované rekultivace 2003-12  – Komoᖐansko 

ostatní
vა. park. celkem

OM - VI.etapa 2005-15 23,7 18,7 0,0 0,0 42,4
OM - IV.etapa, 2.ა. 2007-17 0,0 43,2 0,0 4,8 48,0
ჀSA - v.v. III.et. 2007-17 34,6 16,3 0,1 6,4 57,5
ჀSA - v.v. IV.et. 2008-18 6,5 24,0 0,0 8,5 39,0
OM - V. etapa, jih 2008-18 0,0 5,0 0,0 24,6 29,6
OM - V. etapa, sever 2008-18 82,0 16,0 0,0 2,0 100,0
OM - VII. etapa 2010-20 15,0 10,2 0,0 58,3 83,5
OM - VIII. etapa 2011-21 0,0 19,0 2,0 42,0 63,0
ჀSA - v.v. V.et. 2012-22 0,0 18,0 0,0 92,0 110,0
celkem 161,8 170,5 2,1 238,6 573,0

zahájení zemᆰdᆰl. lesnické vodní

 
 
 
5.4.1.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 
            2013 do vyuhlení 
 

Celková koncepce vychází pᖐedevᘐím z pᖐírodních podmínek zájmového 
území, z tvaru reliéfu vzniklého báᒀskou აinností a závᆰreაnou sanací, z mno០ství 
ornice a zúrodnitelných zemin, které budou v daném území k dispozici. Zohledᒀuje 
rovnᆰ០ aktuální po០adavky vytváᖐení pᖐírodᆰ blízkých spoleაenstev v rámci 
územních systémᛰ ekologické stability, které mají zvláᘐtᆰ v intenzivnᆰ vyu០ívané 
krajinᆰ mimoᖐádný ekologický význam. Dále zohledᒀuje sociálnᆰ-ekonomický 
aspekt vývoje zájmového území, charakter a rozmístᆰní okolních sídel, mo០nosti 
dalᘐího vyu០ití daného prostoru.  

Celkové ᖐeᘐení pᖐedpokládá ᖐízené (zrychlené) zatopení zbytkové jámy na 
kótu 180 m n.m. a její postupné velmi pomalé samovolné zatopení a០ na pᖐelivnou 
kótu 230 m n.m. Na kótᆰ 180 m n.m. se vytvoᖐí vodní plocha o rozloze 700 ha, v 
pᖐípadᆰ hladiny na kótᆰ 230 m n.m. plocha o rozloze 1 349 ha. Z hlediska krajinné 
tvorby, územního plánování a rekultivací je velmi dᛰle០itý აasový faktor 
napouᘐtᆰní zbytkové jámy. Existuje celá ᖐada variant od samovolného a velmi 
pomalého zaplnᆰní zbytkové jámy vodami z vlastního povodí, pᖐes svedení 
nᆰkterých nebo i vᘐech pᛰvodních kruᘐnohorských potokᛰ do zbytkové jámy a០ po 
dotace vody z podkruᘐnohorského pᖐivadᆰაe. 

Kruᘐnohorské potoky, le០ící nad povodím zbytkové jámy, které jsou v 
souაasné dobᆰ pᖐelo០eny, je mo០né opᆰt svést do jezera lomu Ⴠs. armády. 
V jihozápadní აásti se jedná o Vesnický a Kundratický potok, které jsou 
pᖐesmᆰrovány podkruᘐnohorským pᖐivadᆰაem do ᖐeky Bíliny. Opᆰtné 
pᖐesmᆰrování tᆰchto potokᛰ do jezera ve zbytkové jámᆰ si vy០ádá vybudování 
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pᖐítokových koryt v celkové délce 3 850 m. Na severní stranᆰ není mo០no obnovit 
pᛰvodní koryto ᘀramnického potoka, aby nebyla naruᘐena stabilita 
severozápadního území. Je ale mo០né vyu០ít pro pᖐevedení vod z tᆰchto potokᛰ 
(ᘀramnický a Ⴠernický) jejich stávající pᖐelo០ku a souაasnᆰ odklonit té០ Jiᖐetínský 
potok pᖐed jeho soutokem s Loupnicí. Délka nového koryta v této oblasti je 600 m. 

Z pohledu budoucího vyu០ití území i z dᛰvodᛰ nezanedbatelných nákladᛰ 
na doაasné rekultivace se jeví jako nejpᖐijatelnᆰjᘐí varianta co nejrychlejᘐího 
napuᘐtᆰní alespoᒀ na kótu 180 m n.m. Vzhledem k historickému 
geomorfologickému uspoᖐádání území je nejlogiაtᆰjᘐím a nejpᖐirozenᆰjᘐím 
ᖐeᘐením gravitaაní svedení kruᘐnohorských potokᛰ pᛰvodnᆰ tvoᖐících 
komoᖐanskou pánev do zbytkové jámy. O tom, nakolik je tato mo០nost reálná pᖐi 
respektování აi spíᘐe optimalizaci po០adavkᛰ ostatních u០ivatelᛰ území, by mᆰly 
co nejdᖐíve rozhodnout kompetentní územnᆰ-správní orgány. 

Návrh rekultivaაního ᖐeᘐení vᘐak v zásadᆰ poაítá s tou nejhorᘐí tedy 
nejpomalejᘐí variantou. Ta v sobᆰ zahrnuje doაasnou rekultivaci území mezi 
kótami 150 – 180 m n.m. Zde se აasový horizont pohybuje ᖐádovᆰ v desítkách let. 
Mezi kótami 180 – 230 m n.m. je situace odliᘐná, neboᙐ zde se doba plnᆰní poაítá 
na staletí a០ tisíciletí, co០ z hlediska lidského ០ivota nelze pova០ovat za doაasný 
stav. Na tomto území je navr០ena kombinace vzrostlé skupinové zelenᆰ a 
zatravnᆰní v pomᆰru 1:2 (les : louka). Tato forma rekultivace umo០ní budoucím 
generacím (pokud tak nebude uაinᆰno v dohledné dobᆰ) rozhodnout bez vᆰtᘐích 
ᘐkod o napuᘐtᆰní jámy po kótu 230 m n.m. nebo o ponechání samovolnému vývoji 
a vyu០ití doაasnᆰ nezaplaveného území jiným zpᛰsobem. Nad kótou 230 m n.m. 
je tvoᖐena krajina k trvalému u០ívání a mají v ní své místo jak plochy hospodáᖐské 
urაené k prᛰmyslové, lesnické a აásteაnᆰ i zemᆰdᆰlské výrobᆰ, tak i plochy s 
rekreaაní funkcí a plochy pᖐírodní. 

Vlastní rekultivace zbývajících ploch bude provedena s pᖐevahou rekultivací 
lesnických, se zvýraznᆰním ekologické funkce vytváᖐené krajiny. Lesnická 
rekultivace je dᆰlena na kategorii lesᛰ hospodáᖐských, u nich០ jsou pᖐeva០ujícími 
funkcemi pᛰdoochranná a hospodáᖐská, a kategorii ostatní veᖐejné zelenᆰ, kde 
pᖐeva០uje funkce rekreaაní a krajinnᆰ estetická. U této kategorie jde o kombinaci 
zalesnᆰných ploch s pᖐírodními loukami v pomᆰru  2 : 1. Zemᆰdᆰlská rekultivace 
(orná pᛰda) v tomto území není navrhována vzhledem k absenci disponibilní 
ornice i nedostateაného venkovského osídlení v okolí. Pᖐísluᘐná váha je i 
pᖐisouzena sportovnᆰ rekreaაnímu pojetí, pᖐedevᘐím ve vazbᆰ na jezero zbytkové 
jámy. 

V období od roku 2013 do závᆰreაné fáze rekultivace zbytkové jámy po 
vyuhlení by mᆰlo být zrekultivováno jeᘐtᆰ celkem cca 1 486 ha, z აeho០ 715 ha 
tvoᖐí lesnické rekultivace, 71 ha ostatní rekultivace a 700 ha plocha jezera  
Ⴠs. armády na kótᆰ 180 m.n.m. (objem jezera 235,8 mil. m3). 
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5.4.1.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost 
            rekultivací  v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 8   Bilance ploch rekultivací – Komoᖐansko [ha] 

ostatní
vა. park. celkem

ukonაené do 2002 27,8 415,5 0,2 36,5 480,0
rozpracované k 31.12.2002 45,7 156,4 38,9 180,3 421,3
novᆰ zahajované 2003-12 161,8 170,5 2,1 238,6 573,0
novᆰ zahajované po 2012 0,0 714,9 700,5 71,1 1486,5
celkem 235,3 1457,3 741,7 526,4 2960,8

rekultivace zemᆰdᆰl. lesní vodní

 
 
tab. ა. 9   Ekonomická nároაnost rekultivací – Komoᖐansko [mil. Kა] 

ostatní
vა. park. celkem

novᆰ zahajované 2003-12 242,7 332,4 2,7 298,2 876,0
novᆰ zahajované po 2012 0,0 1394,1 0,0 88,9 1482,9
celkem 242,7 1726,5 2,7 387,1 2359,0

rekultivace zemᆰdᆰl. lesní vodní *

 
* … náklady na malé retenაní nádr០e 
 
Náklady na vlastní zatopení zbytkové jámy jsou následující: 
 
tᆰsnᆰní uhelné sloje  … 1 493 mil. Kა 
úprava a údr០ba bᖐehu jezera …    182 mil. Kა 
napouᘐtᆰní jezera   …    430 mil. Kა 
------------------------------------------------------------------ 
celkem     … 2 105 mil. Kა 
 
 
5.4.1.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
           v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností 
 
5.4.1.6.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

V území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností celku Komoᖐansko byla 
meziresortní komisí schválena následující akce: 

 
název realizace dᛰlní spoleაnost 
OM - na nádr០í Chemopetrolu - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
 
Na realizaci výᘐe uvedené akce je ០ádána dotace v celkové výᘐi 1 631 tis. Kა. 
 
 
5.4.1.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

Revitalizaაní opatᖐení pro územní celek Komoᖐansko, zahajitelná do roku 
2012, jsou vyznaაena v grafické pᖐíloze  ა. 5.2.B. 

 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 24 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 5: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v mostecko-komoᖐanské oblasti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve 

II. b) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ zemᆰdᆰlských pozemkᛰ 
 
5.1 Ovაí farmy Obráncᛰ míru 
 
 Zakládání ovაích farem na rekultivovaných plochách napomáhá navracení 
rekultivovaných oblastí do extenzivní zemᆰdᆰlské praxe a slou០í k zajiᘐtᆰní údr០by 
rekultivovaných ploch. Farmy by mᆰly být správnᆰ i ekonomicky propojeny. Hlavní 
produkcí je ovაí sýr, vedle toho pak i jehnᆰაí a skopové maso a vlna. 
Nezanedbatelným pᖐínosem je i následný vzhled krajiny s pasoucím se stádem 
ovcí. 
 Jsou navr០eny dvᆰ farmy na výsypce Obráncᛰ míru (výmᆰry 36 ha a 35 ha). 
Farmy o celkové rozloze 71 ha budou pᖐedstavovány trvalými travními porosty. 
Náklady na pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici pozemku (celkem cca 1 km) აiní 
11 800 tis. Kა a náklady na vybudování obslu០ných komunikací v délce 1 km 
s ០iviაným povrchem აiní 4 000 tis. Kა, celkové náklady jsou 15 800 tis. Kა. Farmy 
na výsypce Obráncᛰ míru mohou vzniknout a០ po ukonაení základního agrocyklu 
rekultivovaných ploch, tj. v roce 2011. 
 
 
5.2 Ovაí farma ჀSA 
 
 Dalᘐí farma o rozloze 35 ha bude na výsypce Ⴠs. armády. Náklady na 
pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici pozemku (cca 1 km) აiní 11 800 tis. Kა a 
náklady na vybudování obslu០ných komunikací v délce 1 km s ០iviაným povrchem 
აiní 4 000 tis. Kა, celkové náklady jsou 15 800 tis. Kა.  
 
 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
5.3 Revitalizace ᘀramnického a Ⴠernického potoka 
 
 ᘀramnický a Ⴠernický (té០ Albrechtický) potok, pramenící v Kruᘐných 
horách, se pᛰvodnᆰ vlévaly do Bíliny v prostoru jámy dolᛰ Ⴠs. armády a Obráncᛰ 
míru. Vzhledem k ochranᆰ lomᛰ bylo nutné tyto potoky vაetnᆰ jejich drobných 
pᖐítokᛰ podchytit a svést mimo zájmovou oblast lomᛰ. Pᖐevedení tokᛰ do 
sousedních údolí bylo provedeno prostᖐednictvím ᘐtol (ᘐtola Jezeᖐí a Albrechtická 
ᘐtola). Revitalizace horních აástí tᆰchto tokᛰ je vázána na ukonაení tᆰ០by lomu 
Ⴠs. armády a na zahájení zatápᆰní zbytkové jámy, jeliko០ by toky mohly být pro 
zatápᆰní vyu០ity. Omezujícím faktorem je rovnᆰ០ zajiᘐtᆰní maximálních prᛰtokᛰ ve 
stávajících korytech pro zásobení Chemopetrolu a.s. u០itkovou vodou. Bez vazby 
na zahájení zatápᆰní je vᘐak mo០né provést nᆰkteré dílაí revitalizaაní akce na 
spodní აásti toku nad obcemi Ⴠernice a Horní Jiᖐetín, jako napᖐ. zatravnᆰní nad 
betonem prolitými bᖐehy koryta nad Ⴠernicemi a vyაistᆰní koryta u obce Jiᖐetín. 
Náklady jsou vyაísleny na 2 800 tis. Kა. 
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5.4 Revitalizace Jiᖐetínského potoka 
 
 Jiᖐetínský potok prochází Mariánským údolím a០ k obci Horní Jiᖐetín 
v pᖐirozeném balvanitém korytᆰ. Intravilánem obce protéká stᖐídavᆰ v pᖐirozeném 
a zpevnᆰném korytᆰ. Kvalita vody v toku se prᛰtokem obcí výraznᆰ zhorᘐuje a 
tᆰsnᆰ pod obcí je do koryta zaústᆰna pᖐelo០ka ᘀramnického a Ⴠernického potoka 
a pozdᆰji také tok Loupnice. Revitalizace Jiᖐetínského potoka by mᆰla být 
provedena zejména pod obcí Horní Jiᖐetín (nad obcí by bylo mo០no vybudovat 
ᘐtᆰrkovou pᖐehrá០ku pro zachycení splavenin a v intravilánu obce pouze 
rekonstruovat stávající stupeᒀ z pra០cᛰ). Pod obcí by bylo vhodné sní០it hladinu 
vzdutí a vyაiᘐtᆰní koryta od sedimentu. V souvislosti s revitalizaაními opatᖐeními 
by bylo vhodné ᖐeᘐit zároveᒀ i kvalitu vody zamezením zneაiᘐᙐování toku. Náklady 
na revitalizaაní opatᖐení jsou vyაísleny na 4 200 tis. Kა. 
 
 
5.5 Revitalizace Loupnice 
 

Náklady na revitalizaაní opatᖐení na toku Loupnice v prostoru soutoku 
s Jiᖐetínským potokem (technická úprava koryta) jsou vyაísleny na 1 120 tis. Kა. 

 
 

5.6 Revitalizace Bíliny 
 

V úseku podél Komoᖐanského dopravního koridoru, kde je zatrubnᆰná ᖐeka 
Bílina, bude provedeno její odtrubnᆰní a pᖐevedení do nového koryta. 
Odstranᆰním potrubí vznikne asi 3 km dlouhé mírnᆰ meandrující koryto nového 
toku. Navr០eno je vést prostorem Ervᆰnického koridoru meandrující koryto 
s kynetou ve dnᆰ. Pᛰvodnᆰ zamýᘐlené druhé koryto, které mᆰlo být vytvoᖐeno 
v místᆰ územní rezervy pro pᖐelo០ku ᖐeky Bíliny severnᆰ od deponie keramických 
jílᛰ nebude vybudováno, neboᙐ pᖐelo០ku Bíliny do tohoto koryta by ji០ nebylo 
mo០né gravitaაnᆰ ᖐeᘐit. Náklady jsou odhadovány na 185 000 tis. Kა. 

 
 

II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 
 

Návrhu ÚSES vychází ze studie „Souhrnné ᖐeᘐení rekultivace a 
zahlazování dᛰlní აinnosti lomu  Ⴠs. armády - malá varianta - optimální ᖐeᘐení - 
hladina na kótᆰ 180 m n.m.“ (BPT a.s., prosinec 1998) s ohledem na souაasný 
stav rekultivaაní აinnosti. Navrhovaná velikost jednotlivých prvkᛰ respektuje 
minimální po០adavek na velikost 3 ha u biocenter a ᘐíᖐi 20 m u biokoridorᛰ. 
Navr០eno je celkem 7 biokoridorᛰ v celkové délce cca 21,8 km (min. 43,6 ha 
plochy) a 11 biocenter (LBK 1.1-1.3, 2.1-2.2, 3.1-3.3, 4.1, 5.1-5.2) o minimální 
ploᘐe 33 ha. 

LBK 1 (3,8 km) vychází z funkაního lokálního biocentra „Ke Kundraticᛰm“, 
které má charakter lesního biocentra s mokᖐadem. Prochází pᖐes západní boაní 
svahy lomu z აásti ponechané pᖐirozené sukcesi, dál vede po vnitᖐní výsypce 
podél novᆰ vybudovaných vodních nádr០í, zalo០enými rekultivaაními lesními 
porosty, dál bude probíhat podél navr០ených odvodᒀovacích prvkᛰ k dalᘐí 
pᖐedpokládané retenაní nádr០i a od ní a០ ke bᖐehu budoucího jezera ve zbytkové 
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jámᆰ, pᖐiაem០ by mᆰl být napojen rovnᆰ០ na navrhovaný regionální biokoridor ᖐeky 
Bíliny. Jde o biokoridor kombinovaný spojující spoleაenstva lesní a vodní. Tomu 
by mᆰla odpovídat i velikost navrhovaných biocenter, která by mᆰla dosahovat 
alespoᒀ 6 ha, aby obsáhla vᘐechna spoleაenstva pᖐi zachování plné funkაnosti. 
Na biokoridoru by mᆰla být umístᆰna alespoᒀ dvᆰ. LBK 1a (3,5 km) vychází z 
biokoridoru 1 u nádr០e Marcela a pokraაuje lesními porosty zalo០enými a 
navr០enými podél závodu Ⴠs. armády. Jeho charakter má být lesní a mᆰlo by na 
nᆰm být zalo០eno minimálnᆰ jedno LBC lesního charakteru. LBK 2 (2,2 km) 
vychází z nadregionálního biocentra Jezeᖐí a podél odvodᒀovacích prvkᛰ, 
navr០ených retenაních nádr០í, vede a០ k vodní ploᘐe ve zbytkové jámᆰ. Mᆰl by 
propojovat vodní a vlhkomilná spoleაenstva, bᖐehové porosty a lesní 
spoleაenstva. Na nᆰm by mᆰla být navr០ena alespoᒀ dvᆰ kombinovaná biocentra 
o minimální velikosti 6 ha. LBK 3 (5,8 km) vychází z regionálního biokoridoru v 
prostoru Ⴠernických mokᖐadᛰ, mᆰl by procházet po navr០ených lesnických 
rekultivacích na boაních severních svazích zbytkové jámy, dál by mᆰl pᖐejít na 
vnitᖐní výsypku a napojit se na LBK 1 mezi stávajícími vodními nádr០emi. Jedná se 
o biokoridor pᖐevá០nᆰ lesního charakteru. Mᆰla by na nᆰm být zalo០ena minimálnᆰ 
3 lesní biocentra. Z tohoto LBK by mᆰla vycházet podél odvodᒀovacích prvkᛰ 
odboაka kombinovaného LBK 3a (1 km) lesního a mokᖐadního charakteru smᆰrem 
k jezeru ve zbytkové jámᆰ. LBK 4 (3,8 km) vychází z regionálního biokoridoru v 
prostoru Ⴠernických mokᖐadᛰ a napojuje se navrhované regionální biocentrum 
Hornojiᖐetínské výsypky. Mᆰl by být kombinovaného charakteru spojující lesní, 
vodní a vlhkomilná spoleაenstva a bᖐehové porosty podél odvodᒀovacích prvkᛰ. 
Je tᖐeba na nᆰm zalo០it alespoᒀ jedno kombinované LBC o velikosti min. 6 ha. 
LBK 5 (1,7 km) prochází po navr០ených i stávajících lesnických rekultivacích na 
výsypce Obráncᛰ míru. Na okolní ÚSES navazuje v prostoru Jiᖐetínského potoka 
na navrhované regionální biocentrum Hornojiᖐetínské výsypky a v ji០ní აásti na 
lokální lesní biocentrum. Jeho charakter je lesní a vzhledem ke své poloze od 
severu k jihu bude mít i ochranný vliv na pᖐilehlé zemᆰdᆰlské trvalé travní porosty, 
které by mᆰl ochránit pᖐed vᆰtrnou erozí. Mᆰla by na nᆰm být navr០ena 2 lesní 
biocentra. 

Ta აást ÚSES navr០eného v území, které bude rekultivováno do roku 2012, 
vychází vᆰtᘐinou z provedených აi plánovaných lesnických rekultivací (s výjimkou 
vodních nádr០í na jihozápadᆰ). Za pᖐedpokladu, ០e lesnické porosty jsou správnᆰ 
zalo០ené a obhospodaᖐované, mᆰly by se vytvoᖐit autoregulaაní mechanismy, 
které umo០ní ponechat lesní spoleაenstva pᖐirozené sukcesi. Nad rámec 
provádᆰných opatᖐení pᖐi lesnické rekultivaci není nutné investovat do dalᘐích 
opatᖐení. Za pᖐedpokladu, ០e v nich bude poté provádᆰn výbᆰrný zpᛰsob 
hospodaᖐení, bude mo០no stejnᆰ starý umᆰle zalo០ený porost postupnᆰ pᖐevést 
na porost s pᖐirozenou obnovou a pestrou vᆰkovou strukturou, co០ je cílovým 
stavem, který je vᘐak mo០né dosáhnout a០ po mnoha desetiletích. 
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II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
5.7 Areál pro sportovní rybaᖐení 
 

Areál pro sportovní rybaᖐení a volný აas bude jednou z nejvýznamnᆰjᘐích 
lokalit pro provoz sportovního rybolovu v Ⴠeské republice. Souაasnᆰ bude 
zahrnovat klidovou a nauაnou zónu.  

Samotný rybník má rozlohu 7 ha a dalᘐích 5 ha tvoᖐí bᖐehový doprovod. 
Celková rozloha je cca 12 ha. 

Jedná se o poddolované území po hlubinné tᆰ០bᆰ, která byla ukonაena 
pᖐibli០nᆰ v 70. letech minulého století a následnᆰ rekultivována. V tᆰchto letech 
zde doᘐlo k poklesu pᛰdy – celková vodní plocha se ustálila na 7 ha. 

Výstavba areálu bude probíhat v nᆰkolika etapách, pᖐiაem០ práce II. a III. 
etapy by mᆰly spoაívat v: 

• odbahnᆰní, vybagrování a vyაiᘐtᆰní jednotlivých აástí rybníka 
• zpevnᆰní 2/3 bᖐehᛰ dᖐevᆰnými palisádami s následným dosypem 
• vybudování a zalo០ení nových pᖐírodních trdliᘐᙐ pro rᛰzné druhy ryb 
• vyაiᘐtᆰní, odbagrování a úprava dvou ostrᛰvkᛰ uprostᖐed rybníka 
• vybudování klidové zóny pro ptactvo na ostrᛰvcích 
• vyაiᘐtᆰní, vyklizení, zpevnᆰní veᘐkerých ploch kolem vodní plochy v 

celkové rozloze cca 5 ha 
• vybudování pᖐírodní obslu០né cesty kolem celé vodní plochy 
• vybudování technické infrastruktury k jednotlivým rybáᖐským stanoviᘐtím 

(elektᖐina, voda, kanalizace) 
• vybudování rybáᖐských stanoviᘐᙐ kolem celé vodní plochy v celkovém 

pᖐedpokládaném poაtu 50 míst vაetnᆰ sociálního zaᖐízení 
• vybudování dᖐevᆰné nauაné stezky vაetnᆰ pᖐilehlých pozemkᛰ kolem 

rybníku 
• vybudování informaაního systému o rybách, ptactvu, hmyzu a ostatních 

០ivoაiᘐích 
• vybudování dᖐevᆰného mola pro loჰky 
• vybudování parkoviᘐtᆰ pro návᘐtᆰvníky 
• vybudování srubᛰ pro zamᆰstnance a správce areálu, které budou 

sestávat z hlavní budovy, pomocné budovy, skladové budovy a 
sociálního zaᖐízení, obchodu, psích kotcᛰ pro ostrahu 

• vybudování dᖐevᆰné rozhledny 
• oplocení celého areálu dᖐevᆰným pᖐírodním plotem 
• úprava hlavní pᖐíjezdové cesty k areálu 
• dopravní znaაení pᖐíjezdu k areálu 

 
Finanაní náklady na pᖐípravu území kolem vodní plochy აiní, vა. 

technického zázemí, 8 000 tis. Kა, náklady na pᖐivedení in០enýrských sítí na 
hranici pozemku (do 200 m) 2 360 tis. Kა, náklady na vybudování obslu០né cesty 
kolem vodní plochy (cca 1,5 km) 6 000 tis. Kა, náklady na vybudování nauაné 
stezky s infotabulemi (cca 2,5 km) 3 500 tis. Kა. Celkové náklady აiní 
19 860 tis. Kა. 
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5.8 Western park 
 

Plocha o velikosti cca 74 ha v prostoru აásti Kopistské výsypky byla 
pᛰvodnᆰ navr០ena pro výrobní zónu „PONS“. Po zahájení výstavby kapacitní 
prᛰmyslové zóny v Havrani je výrobní zóna nadbyteაná. Z tohoto dᛰvodu byla 
plocha v územním plánu mᆰsta Mostu pᖐekvalifikována ve prospᆰch areálu pro 
volný აas, rekreaci a sport (Western park Most).  

ᖀeᘐení Western parku je patrné z ideové studie, která byla podkladem pro 
zadání zmᆰny územního plánu. 

Celý areál je dopravnᆰ napojen ze silnice I/13 od DTS Vrbenský. Pro ᖐeᘐení 
celého prostoru je zpracována ideová urbanistická studie. Vyu០ití pozemku je 
limitováno ochrannými pásmy dopravy, pozemkᛰ urაených k plnᆰní funkce lesa na 
stranᆰ severní a západní a regionálním biocentrem. 

Finanაní náklady na vybudování pᖐístupové obslu០né komunikace a 
parkoviᘐtᆰ აiní 8 400 tis. Kა, náklady na pᖐípravu území pro vybudování 
westernové vesniაky აiní 120 tis. Kა, náklady na pᖐivedení in០enýrských sítí na 
hranici pozemku (do 500 m) აiní 5 900 tis. Kა. Celkové náklady აiní 14 420 tis. Kა. 
 

 
5.9 Rekreaაní plocha Ⴠernice 
 

Rekreaაní plocha o rozloze cca 19 ha se nachází mezi obcemi Ⴠernice a 
Horní Jiᖐetín pᖐi severním okraji vodní plochy. Pᖐíprava území pro rekreaაní 
objekty a parkoviᘐtᆰ si vy០ádá 1 140 tis. Kა, pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici 
pozemku (do 500 m) 5 900 tis. Kა a výstavba pᖐístupových komunikací 2 400 tis. 
Kა. Náklady na úpravu krajinné zelenᆰ na zbylé აásti plochy აiní 11 875 tis. Kა. 
Celkové náklady jsou 21 315 tis. Kა. 
 
 
5.10 Cyklotrasa po výsypce Obráncᛰ míru 
 
 Trasa je vedena po severním a severovýchodním okraji výsypky Obráncᛰ 
míru. Vychází z mostu pᖐes ᖐeku Bílinu v oblasti kᖐi០ovatek silnic ა. 27 a 255, 
prochází lesnickou rekultivací, vede kolem nᆰkolika vodních ploch a០ na hranici 
obce Ⴠernice. Náklady na vybudování cyklotrasy v délce cca 5,1 km აiní  
7 135 tis. Kა. 
 
 

II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
5.11 Individuální výstavba Ⴠernice 
 
 Stavební pozemky pro individuální výstavbu o výmᆰᖐe 2 ha se nachází pᖐi 
východním okraji obce Ⴠernice. Náklady na pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici 
pozemku (do 50 m) აiní 590 tis. Kა a náklady na terénní úpravu აiní 240 tis. Kა, 
celkem tedy 830 tis. Kა. 
 
 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 29 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 5: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v mostecko-komoᖐanské oblasti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve 

5.4.1.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02  
            v území navazujícím na báᒀskou აinnost 
 
5.4.1.7.1  Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

V území navazujícím na dotაené území celku Komoᖐansko nebyla k  
31.12. 2002 schválena ០ádná revitalizaაní opatᖐení. 
 
 
5.4.1.7.2  Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 
 Revitalizaაní opatᖐení jsou vyznaაena v grafické pᖐíloze  ა. 5.2.B. 
 

sanaაní აinnost a havarijní stavy 
 
5.12 Rekultivace a sanace dolu Nejedlý 
 
 Projekt ᖐeᘐí sanaci území pᖐedaného k rekultivaci v prostoru bývalého dolu 
Nejedlý. Jedná se o likvidaci ekologické zátᆰ០e v prostoru bývalého dolu a 
následné terénní úpravy a biologickou rekultivaci. Náklady jsou vyაísleny na 
29 200 tis. Kა. 
 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
5.13 Napojení ÚSES Komoᖐansko 

 
Napojení stávajících აi navrhovaných prvkᛰ ÚSES na okolní územní systém 

pᖐedstavuje vytvoᖐení biokoridorᛰ o celkové rozloze cca 10 ha, co០ znamená 
náklady ve výᘐi 12 500 tis. Kა. 

 
 

II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
5.14 Cyklotrasa na zámek Jezeᖐí 

 
Cyklotrasa vychází ze stávající silnice vedoucí z obce Vysoká Pec, vede po 

úboაí Kruᘐných hor smᆰrem k zámku Jezeᖐí, kde se napojuje opᆰt na stávající 
silnici vedoucí do obce Ⴠernice. Její délka je 1,8 km, co០ pᖐedstavuje náklady ve 
výᘐi 2 530 tis. Kა. 
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II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
5.15 Odstranᆰní drá០ního tᆰlesa H. Jiᖐetín 

 
 Jedná se o odstranᆰní drá០ního tᆰlesa bývalé vleაky dolu Ⴠs. armády. Po 
zastavení tᆰ០ební აinnosti bylo z náspu odstranᆰno kolejiᘐtᆰ a následnᆰ i 
pᖐemostᆰní páteᖐní komunikace v obci Horní Jiᖐetín. Zájmové území o výmᆰᖐe 
1,2 ha je situováno ve stᖐední აásti obce Horní Jiᖐetín. Jedná se o násep drá០ního 
tᆰlesa, jeho០ boky a აelo je zpevnᆰno betonovou zdí. Tᆰleso bude odtᆰ០eno a 
opᆰrné zdi zbourány. Koneაným cílem je vytvoᖐení zpevnᆰné plochy ve stᖐedu 
obce, kterou lze vyu០ívat jako námᆰstí. Náklady jsou vyაísleny na 10 080 tis. Kა. 
 
 
5.4.1.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti  
            se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek 
 

Vyu០ití jezera a jeho okolí se pᖐedpokládá mnohostranné. Chránᆰná poloha 
pod úpatím Kruᘐných hor pᖐedurაuje vyu០ívání vodní plochy s vybudovanými 
plá០emi k rekreaაnímu vyu០ívání. Území lze vhodnᆰ propojit s turistickými trasami 
v Kruᘐných horách. Pro rekreaაnᆰ-sportovní vyu០ívání se pᖐedpokládá vyu០ít 
plochu pᖐi jihozápadním okraji jezera, kde by mᆰla být vybudována plá០, 
sportoviᘐtᆰ vა. pᖐístavu a technické zázemí (budovy, parkoviᘐtᆰ atd.). 

Zva០ována by mᆰla být i mo០nost obnovy propojení bývalé silnice I/13 z 
Ⴠernic do Vysoké Pece, která je pᖐeruᘐena v úseku u Jezeᖐí v rozsahu cca 1,5 km. 
Jedná se pouze o úvahu o budoucím mo០ném ᖐeᘐení. Existují 3 varianty mo០ného 
ᖐeᘐení: 

1. Tunelová – jedná se o ekonomicky nejnároაnᆰjᘐí variantu prora០ení 
tunelu v boაním svahu masivu Jánského vrchu, o délce cca 1,5 km 

2. Kombinovaná – rovnᆰ០ ekonomicky pomᆰrnᆰ nároაná varianta o délce 
cca 1,4 km ᖐeᘐí trasu v kombinaci vedení silnice po stávajícím terénu, 
po mostech pᖐes problematické skluzové partie a tunelu o délce cca 
200 m skrz skalnatý ostroh vybíhající do boაních svahᛰ lomu. 

3. Po výsypce – tato zdánlivᆰ nejjednoduᘐᘐí varianta mᆰᖐí cca 4,5 km. 
Problematické je dlouhodobé sedání výsypkového tᆰlesa a tím velmi 
nákladná následná údr០ba komunikace a dále podélný profil trasy, která 
vy០aduje pᖐekonání znaაných výᘐkových rozdílᛰ v prostoru od Vysoké 
Pece a v prostoru u arboreta (cca 30 m). 

Jedná se o problematiku velmi slo០itou, která by si v pᖐípadᆰ zájmu pᖐísluᘐných 
územních orgánᛰ státní správy zasluhovala vypracování samostatné studie 
proveditelnosti celé stavby. Studie by mᆰla potvrdit nebo vyvrátit úაelnost a 
ekonomickou nároაnost ᖐeᘐení.   

V prostoru dneᘐních závodᛰ Ⴠs. armády a dᛰlní dopravy je na rostlém 
terénu navr០eno prᛰmyslové vyu០ití tᆰchto areálᛰ. Území je vybaveno celou ᖐadou 
in០enýrských sítí a je na rostlém terénu. Celková výmᆰra tᆰchto ploch აiní 145 ha. 

Tvorba návrhu ÚSES na území, jen០ bude rekultivováno a០ po roce 2012, 
je popsána výᘐe v აásti vᆰnované pᖐímo zasa០enému území. V prostoru 
souაasného toku ᖐeky Bíliny, zejména po odtrubnᆰní úseku podél Komoᖐanského 
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koridoru a vytvoᖐení otevᖐeného koryta, by mᆰl v údolní nivᆰ ᖐeky vzniknout 
biokoridor regionálního charakteru. 
 
5.4.1.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
            v აasovém rozliᘐení 

 
tab. ა. 10   Pᖐehled revitalizaაních opatᖐení  – Komoᖐansko 

5.1 ovაí farmy Obráncᛰ míru 71,00 15 800 000 2011 2012
5.2 ovაí farma ჀSA 35,00 15 800 000 2005 2006

5.3 revitalizace ᘀram. a Ⴠern. potoka 0,10 2 800 000 2005 2005
5.4 revitalizace Jiᖐetínského potoka 0,15 4 200 000 2005 2005
5.5 revitalizace Loupnice 0,04 1 120 000 2005 2005
5.6 revitalizace Bíliny 1,50 185 000 000 2005 2006

5.7 areál pro sportovní rybaᖐení 12,00 19 860 000 2005 2007
5.8 western park 74,00 14 420 000 2006 2008
5.9 rekreaაní plocha Ⴠernice 19,00 21 315 000 2004 2006

5.10 cyklotrasa Obráncᛰ míru 5,10 7 135 000 2004 2005

5.11 individuální výstavba Ⴠernice 2,00 830 000 2004 2006
288 280 000

5.12 rekultivace a sanace dolu Nejedlý 3,40 29 200 000 2004 2006

5.13 napojení ÚSES Komoᖐansko 10,00 12 500 000 2005 2006

5.14 cyklotrasa na zámek Jezeᖐí 1,80 2 530 000 2004 2005

5.15 odstranᆰní drá០ního tᆰlesa H. Jiᖐetín 1,20 10 080 000 2004 2004
54 310 000

342 590 000

zahájení
výmᆰra 
[ha/km] ukonაenírevitalizaაní opatᖐení náklady [Kა]

sanaაní აinnost a havarijní stavy

biokoridory a biocentra

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení celkem

v území navazujícím na dᛰlní აinnost

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností
zemᆰdᆰlské pozemky

vodní slo០ky krajiny
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5.4.2 Územní celek Slatinicko 
 
5.4.2.1 Vymezení a souაasný popis území 
 

Územní celek Slatinicko zahrnuje bývalý dobývací prostor lomu Slatinice 
(dnes Slatinická výsypka) a souაasné dobývací prostory lomᛰ J. ᘀverma a Vrᘐany 
s jejich vnitᖐními výsypkami o celkové rozloze 2 915,3 ha, a dále vnᆰjᘐí výsypky 
tᆰchto lomᛰ – Bylany, Ⴠepirohy a Malé Bᖐezno o celkové rozloze 401,2 ha. 
Dotაené území se rozkládá z vᆰtᘐí აásti v okrese Most, resp. na území obce 
s rozᘐíᖐenou pᛰsobností Most (k.ú. obcí Most a Malé Bᖐezno), z menᘐí აásti 
v okrese Chomutov, resp. na území obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností obce Chomutov 
(k.ú. obcí Strupაice, Vrskmaᒀ a nepatrnou აástí obce Pesvice a Vᘐestudy, které 
jsou zasa០eny dobývacím prostorem Okoᖐín). 

Aktivní dᛰlní აinnost je provozována na lomech ᘀverma a Vrᘐany, které se 
vᘐak ji០ vzájemnᆰ propojily a mají spoleაnou porubní frontu. Po vyuhlení lomu Jan 
ᘀverma bude zbytková jáma tohoto lomu postupnᆰ zasypána skrývkovými 
hmotami lomu Vrᘐany, a tudí០ po ukonაení jejich tᆰ០by tak budou mít spoleაnou 
zbytkovou jámu v prostoru lomu Vrᘐany. Spoleაný dᛰlní prostor lomᛰ zaujímá 
pᖐevá០nou აást dotაeného území Slatinicka. Dílაí აást území je pak tvoᖐena 
vnᆰjᘐími výsypkami, kde ji០ byla vᆰtᘐinou rekultivaაní აinnost ukonაena. Témᆰᖐ 
veᘐkeré rekultivaაní akce probíhají v souაasné dobᆰ na vnitᖐních výsypkách 
Slatinice, ᘀverma a Vrᘐany a s výjimkou výsypky Slatinice se dalᘐí rekultivace 
budou zahajovat pouze na tᆰchto vnitᖐních výsypkách. 

V prostoru územního celku Slatinicko se nachází závody ᘀverma a Hrabák 
a Hoᖐanský potrubní a energetický koridor. Za pᖐedpokladu tzv. velké varianty 
bude prostor závodu ᘀverma a Hoᖐanského koridoru s აástí Slatinické výsypky 
pᖐetᆰ០en postupem lomu Vrᘐany. Po ukonაení tᆰ០by (cca rok 2048) bude v rámci 
rekultivace zbytkové jámy dotაen აásteაnᆰ i závod Hrabák (montá០ní místo). 
Administrativní budovy a nakládací místo pro elektrárnu Poაerady v prostoru 
Ⴠepiroh vᘐak zᛰstanou nedotაeny a dalᘐí vyu០ití tohoto areálu, აi pᖐípadná 
sanace, bude muset být v rámci závᆰreაné revitalizace vyᖐeᘐena. 

Území Slatinicka je na severu vymezeno Ervᆰnickým koridorem, na 
západᆰ, jihu a východᆰ hranicí dobývacích prostorᛰ probíhající v blízkosti obcí 
Vrskmaᒀ, Strupაice, Malé Bᖐezno a Most – Ⴠepirohy. 

 
 
5.4.2.2 Rekultivace  dokonაené a rozpracované k 31.12.2002 
 

Celková výmᆰra rekultivovaných ploch vnᆰjᘐích a vnitᖐních výsypek 
pᖐedstavuje 1 461,8 ha, z აeho០ do 31.12. 2002 byla rekultivaაní აinnost 
ukonაena na ploᘐe o výmᆰᖐe 811,4 ha (viz pᖐíloha ა. 5.3.A): 
 
tab. ა. 11   Ukonაené rekultivace  – Slatinicko 

zemᆰdᆰl. lesní vodní ost.vა.park. celkem
celkem 287,2 380,0 15,6 128,7 811,4  

 
V souაasné dobᆰ je zde rozpracováno 16 rekultivaაních akcí o celkové 

výmᆰᖐe 650,4 ha: 
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DJᘀ – vnitᖐní výsypka 5. აást (pl. ა. 8) 
 Plocha je souაástí rekultivací vnitᖐní výsypky lomu ᘀverma. Jedná se o 
zalesnᆰný pozvolný svah mezi zemᆰdᆰlskými rekultivacemi pᖐedchozích akcí. 
Základní výsadba byla realizována ve dvou etapách v letech 1992 a 1998. 
Ukonაení pᆰstební péაe se pᖐedpokládá v roce 2004.  
 
DJᘀ – vnitᖐní výsypka 6. აást (boაní svah) 
 Rekultivovaná plocha 6. აásti le០í na severozápadním okraji výsypky. 
Technická etapa byla zahájena v roce 1992, základní  výsadba provedena v roce 
1996. V souაasné dobᆰ pokraაuje pᆰstební péაe s plánovaným ukonაením v roce 
2004. 
 
DJᘀ – vnitᖐní výsypka 7. აást (pl. ა. 21) 
 Jedná se o západní svah lomu ᘀverma, kde v pᖐedchozím období 
docházelo k opakovaným sesuvᛰm. Po jejich sanaci v roce 1992  byla na აásti 
plochy provedena základní výsadba, následná pᆰstební péაe bude pokraაovat do 
roku 2005. 
 
DJᘀ – vnitᖐní výsypka 8. აást  
 Rekultivace svahové partie na severním okraji výsypky byla zahájena v 
roce 1995. Plocha byla zalesᒀována v  letech 1996 – 97, výsadba je lemována 
keᖐi. Na ploᘐe pokraაuje pᆰstební péაe s plánovaným ukonაením v roce 2006. 
 
DJᘀ – vnitᖐní výsypka 9. აást  
 Tato აást rekultivace le០í v severní აásti vnitᖐní výsypky ᘀverma.  Technická 
etapa byla zahájena v roce 1997,  práce v rámci pᆰstební péაe jsou plánovány do 
roku 2006.  
 
DJᘀ – vnitᖐní výsypka 10. აást  
 Plocha se nachází v severozápadní აásti výsypky. Technická etapa 
rekultivace byla zahájena v roce 1999 terénními úpravami, souაasnᆰ  byla 
vybudována obslu០ná komunikace a odvodᒀovací pᖐíkop. Zemᆰdᆰlská rekultivace 
byla realizována na ploᘐinᆰ s nadmoᖐskou  výᘐkou 283 m. Plocha byla pᖐevrstvena 
ornicí v mocnosti 0,3 m, následnᆰ byl zahájen tᖐíletý melioraაní agrocyklus.  
Základní výsadba na lesnické ploᘐe byla provedena v roce 1999. V souაasné 
dobᆰ na ploᘐe probíhají práce biologické etapy s plánovaným ukonაením v roce 
2008. 
 
DJᘀ – vnitᖐní výsypka 10. აást, 2. etapa  
 Plocha 10. აásti le០í v severozápadní აásti vnitᖐní výsypky lomu ᘀverma. 
Jedná se o území s აetnými svahovými partiemi, jejich០ pᖐevýᘐení dosahuje a០ 
10 m. Pouze na západním okraji a ve stᖐedu území  se nacházejí rovinné plochy, v 
tomto prostoru je navr០ena zemᆰdᆰlská rekultivace. Svahové byly upraveny do 
sklonu 1:6, který vyhovuje pro zalesnᆰní. V prᛰbᆰhu biologické rekultivace je na 
zemᆰdᆰlské rekultivaci realizován pᆰtiletý melioraაní agrocyklus s výslednou 
kulturou trvalý travní porost, na lesnické rekultivaci základní výsadba a pᆰstební 
péაe a០ do zajiᘐtᆰní porostu. Práce biologické etapy budou pokraაovat  do roku 
2012. 
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DJᘀ – vnitᖐní výsypka – ji០ní svah  
 Jedná se o rekultivaci აásti ji០ních svahᛰ lomu ᘀverma. Akce byla zahájena 
v roce 1999 terénními úpravami svahᛰ do sklonu 1:4 a០ 1:5. Zemᆰdᆰlská 
rekultivace bude realizována na ploᘐinᆰ nad vlastním svahem lomu. Upravené 
svahy budou zalesnᆰny, základní výsadba je navr០ena ve sponu 1 x 1,2 m do 
skupin o velikosti 0,1 – 0,5 ha.  Pᖐi patᆰ svahu bude provedeno zatravnᆰní bez 
pᖐevrstvení ornicí. V souაasné dobᆰ na ploᘐe probíhá biologická rekultivace s 
plánovaným ukonაením v roce 2009. 
 
Hrabák pod hᖐbitovem (აást pod vinicí) 
 Jedná se o rekultivaci na rovinné აásti mezietá០e mezi pᖐístupovou cestou 
do obce Ⴠepirohy a oplocením vinice, která byla zahájena v roce 1990. Na 
uvedené výmᆰᖐe vᘐak byla výsadba provedena a០ v roce 1996. Na ploᘐe 
pokraაuje pᆰstební péაe s plánovaným ukonაením v roce 2005. 
 
 Malé Bᖐezno IV les 
 Jedná se o rekultivaci აásti obvodových svahᛰ pᖐilehlých k ploᘐinᆰ náhorní 
etá០e vnᆰjᘐí výsypky Malé Bᖐezno. Terénní úpravy  byly realizovány v roce 1995. 
Náhorní ploᘐina byla upravena pro potᖐeby zemᆰdᆰlské rekultivace, svahové 
partie byly upraveny do sklonu 1 : 6. Souაasnᆰ byly zᖐízeny obslu០né polní a lesní 
cesty, odvodᒀovací pᖐíkopy a dva poldry. Po skonაení terénních úprav byl na 
plochy lesnické rekultivace navezen kᛰrový substrát ve vrstvᆰ 0,10 m. Souაástí 
rekultivací bylo i zᖐízení ochranné protierozní meze. Základní výsadba byla 
provedena v roce 1996, následná pᆰstební péაe bude pokraაovat do roku 2004. 
 
Slatinická výsypka I. etapa  
 Plocha rekultivace je situována v prostoru svrchního ᖐezu lomu ᘀmeral, 
který byl აásteაnᆰ pᖐesypán. Rekultivaci tvoᖐí dvᆰ samostatné  plochy, na kterých 
byla technická etapa zahájena v roce 1996. Návrh biologické rekultivace byl 
koncipován s ohledem na uva០ovanou pᖐelo០ku Komoᖐanského koridoru a na 
zámᆰr výstavby silnice Most – Hoᖐany. Na pásu o ᘐíᖐce cca 120 m nebylo proto 
doporuაeno souvislé  zalesnᆰní, ale pouze zatravnᆰní se skupinovou  výsadbou 
nízké a polovysoké zelenᆰ. V souაasné dobᆰ je realizována pᆰstební péაe a 
seაení zatravnᆰných ploch. Tyto práce jsou plánovány do roku 2004. 
 
Slatinická výsypka II. etapa  
 Jedná se o plochu  v západní აásti Slatinické výsypky. Technická etapa 
byla zahájena v roce 1998, kdy byly svahové partie upraveny do sklonu 1 : 4. 
Ostatní povrch výsypky byl upraven tak, aby nevznikala bezodtoká místa. 
Odvedení povrchových vod bylo  realizováno tᖐemi pᖐíkopy zaústᆰnými do retenაní 
jímky  აerpací stanice. Z této jímky je voda აerpána do Luაního potoka.  Souაasnᆰ 
byly zᖐízeny komunikace podél západní paty Slatinické výsypky v celkové délce 
3 km. Celá plocha byla následnᆰ zatravnᆰna, rekultivaაní práce jsou plánovány do 
konce roku 2005. 
 
Slatinická výsypka III. etapa 1. + 2. აást  (აást) 
 V této akci byla do rekultivaაního procesu zaᖐazena  náhorní ploᘐina vnitᖐní 
výsypky. 1. აást se nachází na severovýchodním  okraji  této ploᘐiny, 2. აást le០í v 
ji០ní აásti náhorní ploᘐiny.  Technická etapa byla zahájena v roce 1999, území bylo 
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svahováno tak, aby byl dodr០en minimální sklon ploᘐiny 2 % od severu k jihu. 
Návrh biologické rekultivace vychází ze skuteაnosti, ០e pᖐevá០ná აást území le០í v 
trasách pᖐedpokládaných pᖐelo០ek energetických sítí, produktovodᛰ a komunikace 
II/255. Proto budou tyto plochy v rámci biologické rekultivace pouze zatravnᆰny. 
Plocha ve východní აásti náhorní ploᘐiny, která nebude dotაena výstavbou 
pᖐelo០ek, je doporuაena pro zemᆰdᆰlskou rekultivaci. Pᖐed zahájením biologické 
etapy byla  pᖐevrstvena spraᘐí o mocnosti 0,5 m a ornicí o mocnosti 0,3 m. Poté 
bude zaᖐazen pᆰtiletý agrocyklus s výslednou kulturou trvalé travní porosty. 
Ukonაení prací se pᖐedpokládá v roce 2007. 
 
Slatinická výsypka IV. etapa   
 Jedná se o rekultivaci svahové partie v západní აásti výsypky s maximálním 
pᖐevýᘐením do 25 metrᛰ.  Technická etapa rekultivace byla zahájena v roce 2000 
terénními úpravami, následnᆰ bude celá plocha zatravnᆰna a doplnᆰna 
rozptýlenou vysokou zelení. V souაasné dobᆰ rekultivaაní práce pokraაují s 
plánovaným ukonაením v roce 2010. 
 
Vrᘐany I. etapa – vnitᖐní výsypka  
 Rekultivovaná plocha le០í v koridoru mezi výsypkou Malé Bᖐezno a ji០ní 
hranou lomu Vrᘐany. Jedná se o rovinaté území, kterým prochází linky VN a 
obslu០ná panelová komunikace. Technická etapa byla zahájena v roce 2000 
urovnáním terénních nerovností, následnᆰ bylo realizováno ozelenᆰní v 
návaznosti na lesnickou rekultivaci svahᛰ výsypky Malé Bᖐezno. V souაasné dobᆰ 
biologická rekultivace pokraაuje s plánovaným ukonაením v roce 2010. 
 
Vrᘐany II. etapa – vnitᖐní výsypka, 1. + 2. აást  
 Rekultivovanou plochu tvoᖐí svahová partie ji០ního svahu lomu Vrᘐany a 
აást vnitᖐní výsypky. Vlastní lesnická rekultivace pᖐedpokládá terénní úpravy, 
základní výsadbu a pᆰstební péაi do zajiᘐtᆰní porostu. Práce byly zahájeny v roce 
2002, jejich ukonაení se pᖐedpokládá v roce 2010. 
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tab. ა. 12   Rozpracované rekultivace  – Slatinicko 
ostatní

vა. park. celkem
DJᘀ - v.v. 5.ა. 1992-04 0,0 2,2 0,0 0,0 2,2
DJᘀ - v.v. 6.ა. 1992-04 0,0 6,7 0,0 0,0 6,7
DJᘀ - v.v. 7.ა. 1992-05 0,0 27,4 0,3 0,0 27,7
DJᘀ - v.v. 8.ა. - აást 1995-06 0,0 7,8 0,4 0,0 8,2
DJᘀ - v.v. 9.ა. 1997-06 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3
DJᘀ - v.v. 10.ა. 1999-08 32,1 9,2 0,0 0,0 41,3
DJᘀ - v.v. 10.ა. 2.et. 2002-12 9,4 0,0 0,3 2,9 12,6
DJᘀ - v.v.- ji០. svah 1999-09 6,1 23,6 0,0 8,7 38,3
Hrabák pod hᖐbit. 1990-05 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1
Malé Bᖐezno IV les 1995-04 0,0 42,9 1,8 2,3 46,9
Slatin. výs. I.et. 1996-04 0,0 0,0 0,0 31,6 31,6
Slatin. výs. II.et. 1998-05 0,0 0,0 2,2 165,8 168,0
Slatin. v. III.et. 1.+2.ა. 1999-07 0,0 0,0 2,5 129,3 131,8
Slatin. výs. IV.et. 2000-10 0,0 0,0 2,4 42,1 44,6
Vrᘐany I.et. - v.v. 2000-10 0,0 0,0 0,7 33,4 34,1
Vrᘐany II.et. - 1.a 2.ა. 2002-10 0,0 19,7 11,1 21,2 52,0
celkem 47,6 143,8 21,7 437,3 650,4

realizace zemᆰdᆰl. lesnické vodní

 
 
 
5.4.2.3 Rekultivace zahajované v období 2003 a០ 2012 
 

V období od roku 2003 do roku 2012 je plánováno zahájit 12 rekultivaაních 
akcí o celkové výmᆰᖐe 607,3 ha (viz pᖐíloha ა. 5.3.A): 
 
DJᘀ – vnitᖐní výsypka 11. აást  
 Plocha le០í v severozápadní აásti vnitᖐní výsypky ᘀverma. Zájmové území 
tvoᖐí dvᆰ náhorní ploᘐiny oddᆰlené od sebe územím s ᖐadou menᘐích svahᛰ. 
Zemᆰdᆰlská rekultivace je navr០ena na obou náhorních ploᘐinách. Pᖐedpokládá se 
terénní úprava území a návoz spraᘐových hlín v mocnosti 0,5 m a ornic 
v mocnosti 0,3 m. Pak bude následovat pᆰtiletý melioraაní agrocyklus s výslednou 
kulturou TTP. Vzhledem k rozsáhlosti zemᆰdᆰlských rekultivací je vhodné rozაlenit 
tyto plochy pomocí liniové zelenᆰ. Lesnická rekultivace je doporuაena v prostoru 
svahových partií. Bude provedena terénní úprava plochy a základní výsadby s 
následnou pᆰstební péაí a០ do zajiᘐtᆰní porostu. Zahájení technické etapy je 
plánováno na rok 2006, ukonაení akce se pᖐedpokládá kolem roku 2016. 
 
DJᘀ – vnitᖐní výsypka 12. აást  
 Rekultivovaná plocha le០í na náhorní ploᘐinᆰ výsypky v nadmoᖐské výᘐce 
272 – 280 m. Zemᆰdᆰlská rekultivace je navr០ena na pᖐevá០né აásti výmᆰry. Na 
ploᘐe budou provedeny terénní úpravy a návoz spraᘐí v mocnosti 0,5 m a ornice v 
mocnosti 0,3 m, pak bude následovat melioraაní agrocyklus na louku. Svahové 
partie budou zalesnᆰny. Zahájení akce je plánováno na rok 2006, rekultivaაní 
práce budou probíhat do roku 2013.  
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DJᘀ – vnitᖐní výsypka 13. აást  
 Plocha se nachází v severozápadní აásti na severním svahu s pᖐevýᘐením 
do 10 m.  Pᖐedpokládaná úprava svahu do sklonu 1 : 6. Po skonაení terénních 
úprav bude v rámci lesnické rekultivace provedena základní výsadba. Poté se 
pᖐedpokládají pᆰstební péაe a០ do zajiᘐtᆰní porostu. Zahájení technické 
rekultivace je plánováno na rok 2007, ukonაení prací se pᖐedpokládá v roce 2014. 
 
DJᘀ – vnitᖐní výsypka 14. აást  
 Plocha navr០ená k rekultivaci le០í na vnitᖐní výsypce lomu ᘀverma a 
navazuje na pᖐedchozí rekultivované plochy. Území tvoᖐí აást náhorní ploᘐinky a 
svahová partie s 20-ti metrovým pᖐevýᘐením. Svah má ji០ní orientaci. Plocha bude 
terénnᆰ upravena – svah do sklonu 1 : 6. Po terénních úpravách se pᖐedpokládá 
základní výsadba a následné pᆰstební péაe a០ do zajiᘐtᆰní porostu. Zahájení 
rekultivaაních prací je plánováno na rok 2009, ukonაení na rok 2017. 
 
DJᘀ – vnitᖐní výsypka 15. აást  
 V této akci bude rekultivována nejvᆰtᘐí plocha vnitᖐní výsypky, navazující na 
ji០ní hranici 9., 11. a 14. აásti. Je doporuაena kombinace zemᆰdᆰlské a  lesnické 
rekultivace o pᖐibli០nᆰ shodné výmᆰᖐe. Podle souაasných zámᆰrᛰ budou 
rekultivaაní práce realizovány  v období 2011 – 2019. 
 
Vrᘐany II. etapa – vnitᖐní výsypka 2. აást  
 Rekultivovanou plochu tvoᖐí dílაí აást lesnické rekultivace 2. აásti. Práce 
budou zahájeny v roce 2003, jejich ukonაení se pᖐedpokládá v roce 2013. 
 
Vrᘐany III. etapa - vnitᖐní výsypka   
 Rekultivovanou plochu tvoᖐí ji០ní svah vnitᖐní výsypky lomu Vrᘐany a აást 
náhorní ploᘐiny této výsypky na kótᆰ 268 m n. m. Výᘐka svahové partie se 
pohybuje okolo 18 m. V rámci technické rekultivace, která bude zahájena v roce 
2004, se pᖐedpokládají terénní úpravy  náhorní ploᘐiny a svahᛰ, výstavba cestní 
sítᆰ a odvodnᆰní. Na náhorní ploᘐinᆰ je navrhována zemᆰdᆰlská rekultivace, na 
tyto plochy budou navezeny spraᘐe v mocnosti 0,5 m a ornice v mocnosti 0,3 m. 
Následovat bude pᆰtiletý melioraაní agrocyklus s výslednou kulturou TTP. 
Lesnická rekultivace bude realizována na upraveném svahu.  Následná pᆰstební 
péაe bude provádᆰna a០ do zajiᘐtᆰní porostu, pravdᆰpodobnᆰ do roku 2013. 
 
Vrᘐany IV. etapa - vnitᖐní výsypka   
 Plocha uvolnᆰná do rekultivace v rámci této etapy je tvoᖐena náhorní 
ploᘐinou vnitᖐní výsypky  v rozmezí nadmoᖐské výᘐky 254 – 270 m. S ohledem na 
konfiguraci terénu je doporuაeno toto území rekultivovat zemᆰdᆰlsky, pouze v 
okrajových აástech ploᘐiny je uva០ováno s lesnickou rekultivací. V prᛰbᆰhu 
biologické rekultivace bude na zemᆰdᆰlské rekultivaci realizován pᆰtiletý 
melioraაní agrocyklus s výslednou kulturou TTP, na lesnické rekultivaci základní 
výsadba a pᆰstební péაe a០ do zajiᘐtᆰní porostu. Zahájení  prací je plánováno na 
rok  2005, práce biologické etapy budou pokraაovat  do roku 2015. 
 
Vrᘐany V. etapa - vnitᖐní výsypka   
 V této akci bude do rekultivace zaᖐazena dalᘐí აást vnitᖐní výsypky, 
navazující na severní hranici IV. etapy. Na rovinných partiích bude realizována 
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zemᆰdᆰlská rekultivace, okrajové svahy budou zalesnᆰny. Zpᛰsob realizace 
technické i biologické etapy bude shodný s pᖐedchozí etapou. Zahájení akce je 
plánováno na rok 2006, rekultivaაní práce budou probíhat do roku 2014. 
 
Vrᘐany VI. etapa - vnitᖐní výsypka   
 Jedná se o dalᘐí rozᘐíᖐení rekultivace vnitᖐní výsypky severním smᆰrem, 
které bude probíhat za stejným podmínek jako pᖐedchozí etapy. Zahájení 
technické rekultivace je plánováno na rok 2007, ukonაení prací se pᖐedpokládá v 
roce 2015. 
 
Vrᘐany VII. etapa - vnitᖐní výsypka   
 Podmínky rekultivace v rámci této etapy odpovídají pᖐedchozím akcím. 
Zahájení rekultivaაních prací je plánováno na rok 2009, ukonაení na rok 2018. 
 
Vrᘐany VIII. etapa - vnitᖐní výsypka   
 V této etapᆰ bude do rekultivace zaᖐazena zbývající plocha vnitᖐní výsypky, 
a to její severní a východní svahy. Morfologii území odpovídá i navrhovaný zpᛰsob 
rekultivace zalesnᆰním. Zahájení akce je plánováno na rok 2010, ukonაení na rok 
2019. 
 
tab. ა. 13   Novᆰ zahajované rekultivace 2003-12  – Slatinicko 

ostatní
vა. park. celkem

DJᘀ - v.v. 11.ა. 2006-16 23,3 7,7 0,0 0,0 30,9
DJᘀ - v.v. 12.ა. 2006-13 16,8 4,2 0,0 0,0 21,0
DJᘀ - v.v. 13.ა. 2007-14 38,7 14,3 0,0 0,0 53,0
DJᘀ - v.v. 14.ა. 2009-17 23,6 3,4 0,0 0,0 27,0
DJᘀ - v.v. 15.ა. 2011-19 145,4 113,6 0,0 0,0 259,0
Vrᘐany - II.et. - 2.ა. 2003-13 0,0 6,9 0,0 0,0 6,9
Vrᘐany - III.et. v.v. 2003-13 20,2 14,4 1,2 6,2 42,1
Vrᘐany - IV.et. v.v. 2005-15 26,3 5,1 0,0 0,0 31,4
Vrᘐany - V.et. - v.v. 2006-14 17,1 2,9 0,0 0,0 20,0
Vrᘐany - VI.et. - v.v. 200715 10,2 2,8 0,0 0,0 13,0
Vrᘐany - VII.et. - v.v. 2009-18 21,4 7,6 0,0 0,0 29,0
Vrᘐany - VIII.et. - v.v. 2010-19 3,2 70,8 0,0 0,0 74,0
celkem 346,2 253,6 1,2 6,2 607,3

zahájení zemᆰdᆰl. lesnické vodní

 
 
 
5.4.2.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 
            2013 do vyuhlení 
 

Souhrnné ᖐeᘐení rekultivace lomu Vrᘐany z roku 1997 pᖐedpokládá 
zatopení zbytkové jámy vodou s vytvoᖐením jezera s kótou hladiny  
210 – 215 m n.m. Zásadním problémem této „mokré“ varianty je nedostatek vody. 
Na zaაátku napouᘐtᆰní jezera budou pᖐesmᆰrovány vody z obtoku výsypky Malé 
Bᖐezno a Slatinice. K dalᘐí dotaci bude nutné pᖐistoupit vodou აerpanou, kdy bude 
potᖐeba vyu០ít prᛰmyslový vodovod, který pᖐivádí vodu z Ohᖐe. Celkový objem 
jezera na kótᆰ 215 m n.m pᖐedstavuje 73,6 mil. m3, pᖐiაem០ celkové mno០ství 
vody, které bude muset být აerpáno z Ohᖐe je 38,7 mil. m3. 
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Rekultivaაní ᖐeᘐení vychází z pᖐírodních podmínek, geografické polohy, 
disponibilního mno០ství ornice a zúrodnitelných zemin a reliéfu vytvoᖐeného 
báᒀskou აinností a respektuje rozpracované a novᆰ zahajované rekultivace dle 
generelu rekultivací. Vzhledem  k tomu, ០e zájmové území bylo v០dy zemᆰdᆰlsky 
vyu០íváno a existuje pᖐedpoklad zájmu o zemᆰdᆰlské hospodaᖐení, je na 
výsypkách navr០eno cca cca 340 ha zemᆰdᆰlské rekultivace. Velikost jednotlivých 
honᛰ se pohybuje od 15 do 45 ha a jsou oddᆰleny prᛰlehy a pásy vysoké zelenᆰ, 
které pᛰsobí jako protierozní ochrana a zároveᒀ zvyᘐují ekologickou stabilitu. Pro 
lesnickou rekultivaci je vᆰnováno cca 1 266 ha.  

V období od roku 2013 do závᆰreაné fáze rekultivace zbytkové jámy po 
vyuhlení by mᆰlo být zrekultivováno celkem cca 2 154 ha, z აeho០ 342 ha tvoᖐí 
zemᆰdᆰlské rekultivace, 1 266 ha tvoᖐí lesnické rekultivace, 142 ha ostatní 
rekultivace a 404 ha vodní rekultivace (plocha jezera Vrᘐany na kótᆰ 215 m n.m. 
zaujímá plochu cca 394 ha). 

 
 
5.4.2.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost  
            rekultivací v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 14   Bilance ploch rekultivací – Slatinicko [ha] 

ostatní
vა. park. celkem

ukonაené do 2002 287,2 380,0 15,6 128,7 811,4
rozpracované k 31.12.2002 47,6 143,8 21,7 437,3 650,4
novᆰ zahajované 2003-12 346,2 253,6 1,2 6,2 607,3
novᆰ zahajované po 2012 342,2 1266,5 403,6 141,8 2154,1
celkem 1023,1 2043,9 442,2 714,0 4223,2

lesní vodnírekultivace zemᆰdᆰl.

 
 
tab. ა. 15   Ekonomická nároაnost rekultivací – Slatinicko [mil. Kა] 

ostatní
vა. park. celkem

novᆰ zahajované 2003-12 519,2 494,6 1,6 7,8 1023,2
novᆰ zahajované po 2012 513,3 2469,7 12,5 177,3 3172,7
celkem 1032,5 2964,2 14,1 185,1 4195,9

rekultivace zemᆰdᆰl. lesní vodní

 
* … náklady na malé retenაní a eutrofizaაní nádr០e 
 
Náklady na vlastní zatopení zbytkové jámy jsou následující: 
 
tᆰsnᆰní uhelné sloje  … 265 mil. Kა 
úprava bᖐehové linie  … 126 mil. Kა 
odvodnᆰní    … 184 mil. Kა 
napouᘐtᆰní jezera   … 150 mil. Kა 
údr០ba bᖐehu jezera  …   54 mil. Kა 
--------------------------------------------------------------- 
celkem     … 779 mil. Kა 
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5.4.2.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
            v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností 
 
5.4.2.6.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

V území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností celku Slatinicka byly meziresortní 
komisí schváleny následující akce: 

 
název realizace dᛰlní spoleაnost 
Gravitaაní odvodnᆰní pᖐedpolí výsypky Malé Bᖐezno 6/03-12/05 MUS a.s. 
DJᘀ - vnitᖐní výsypka 5. აást - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
DJᘀ - vnitᖐní výsypka 6. აást - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
DJᘀ - vnitᖐní výsypka 7. აást - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
Slatinická výsypka - I. etapa - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
Výsypka Malé Bᖐezno - IV. აást - pᆰstební péაe 1/03-12/04 MUS a.s. 

Lokalita Hrabák - vinice, sanace a rekultivace sesuvného 
území Ⴠepiro០ské výsypky 7/03-12/06 DÚK s.p. 

 
Na realizaci výᘐe uvedených akcí je ០ádána dotace v celk. výᘐi 173 239 tis. Kა. 

 
 
5.4.2.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

Revitalizaაní opatᖐení pro územní celek Slatinicko, jejich០ realizace mᛰ០e 
být zahájena do roku 2012, jsou vyznaაena v grafické pᖐíloze ა. 5.3.B. 
 

sanaაní აinnost a projekty havarijního charakteru 
 
5.16 Lokalita Hrabák – vinice, sanace a rekultivace sesuvného území 
Ⴠepiro០ské výsypky 
 
 Náklady na ᖐeᘐení tohoto projektu havarijního charakteru si vy០ádá náklady 
ve výᘐi 68 875 tis. Kა. 
 
 
II. b) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ zemᆰdᆰlských pozemkᛰ 

 
5.17 – 5.23 Ovაí farmy 
 
 V návrhu je vytvoᖐení 7 farem, jedné na výsypce Malé Bᖐezno (43 ha), 
druhé na výsypce Vrᘐany (39 ha) a pᆰti farem na výsypce ᘀverma (výmᆰry  
15. ა. - 44 ha, 14. ა. - 40 ha, 12. ა. - 31 ha, 10. ა. - 35 ha a 11. ა. - 35 ha). Farmy o 
celkové rozloze 267 ha budou pᖐedstavovány trvalými travními porosty. Náklady 
na pᖐivedení in០enýrských sítí na hranice pozemkᛰ (celkem cca 3,9 km) a náklady 
na vybudování obslu០ných komunikací v délce 3,9 km celkem 61 620 tis. Kა. 
Z toho náklady na jednotlivé farmy აiní: Malé Bᖐezno – 9 480 tis. Kა,  
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Vrᘐany – 9 480 tis. Kა, DJᘀ 10. ა. – 7 900 tis. Kა, DJᘀ 11. ა. – 6 320 tis. Kა,  
DJᘀ 12. ა. – 11 060 tis. Kა, DJᘀ 14. ა. – 7 900 tis. Kა a DJᘀ 15. ა. – 9 480 tis. Kა. 
Náklady na budování jednotlivých farem mohou být uvolᒀovány v závislosti na 
ukonაování pᖐípravných agrocyklᛰ zemᆰdᆰlských rekultivací. 
 
 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
5.24 Gravitaაní odvodnᆰní pᖐedpolí výsypky Malé Bᖐezno 
 

Návrh ᖐeᘐí gravitaაní odvodnᆰní pᖐedpolí výsypky Malé Bᖐezno pᖐes vnitᖐní 
výsypku lomu Vrᘐany. Odvodᒀované území má rozlohu cca 3,9 km2 a zahrnuje 
plochu pod pᖐelo០kou Srpiny po západní patu výsypky Malé Bᖐezno, vაetnᆰ obce 
Strupაice. Vyústᆰní აerpané vody z jihozápadní bariéry lomu Vrᘐany a její dalᘐí 
smᆰrování zᛰstane stavbou nedotაeno. Náklady jsou vyაísleny na 173 345 tis. Kა. 

 
 

5.25 Odvodnᆰní u zahrádek v ul. Pionýrᛰ 
 

Projekt se zabývá návrhem odvodnᆰní zájmového území, které se nachází 
na vnitᖐních výsypkách bývalých lomových prostor a v souაasné dobᆰ je 
zamokᖐeno z dᛰvodu omezenᆰ funkაní pᛰvodní drená០e. Cílem je odstranᆰní 
zamokᖐení a zlepᘐení srá០koodtokových vztahᛰ vhodným odvedením povrchových 
vod. Náklady jsou vyაísleny na 6 500 tis. Kა. 
 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
Tvorba návrhu ÚSES vychází ze studie „Souhrnné ᖐeᘐení rekultivace lomu 

Vrᘐany – DJᘀ – 2. აást“ (BPT a.s., únor 1997), avᘐak odrá០í ji០ souაasný stav 
rozpracovanosti rekultivaაních akcí. Navrhovaná velikost jednotlivých prvkᛰ 
respektuje minimální po០adavek na velikost 3 ha u biocenter a ᘐíᖐi 20 m u 
biokoridorᛰ. Navr០eno je celkem 7 biokoridorᛰ (LBK 1-7) v celkové délce cca 26,6 
km (min. 53,2 ha plochy) a 12 biocenter (LBC 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1, 4.1, 5.1 a 7.1) 
o minimální ploᘐe 36 ha. 

Biokoridor LBK 1 (9 km) se napojuje na lokální biocentrum ა. 12.1  
„V Kyjických lukách“ a prochází po boაních svazích DJᘀ, dále vstupuje na vnitᖐní 
výsypku lomu Vrᘐany, kde se napojuje na gravitaაní odvodnᆰní pᖐedpolí výsypky 
Malé Bᖐezno a pokraაuje a០ k tzv. montá០nímu místu, kde se napojuje na lokální 
biokoridory ა. 577 a 575. Biokoridor by mᆰl mít charakter lesní a០ po napojení na 
odvodnᆰní, kde by typ formace mᆰl pᖐecházet na travinný popᖐípadᆰ mokᖐadní. 
Jsou na nᆰm navr០ena 4 lokální biocentra (LBK 1.1 a 1.2 by mᆰla být lesního typu, 
LBK 1.3 a 1.4 by mᆰla být kombinovaná lesního a mokᖐadního typu). Biokoridor 
LBK 2 (5,8 km) vychází rovnᆰ០ z biocentra ა. 12.1 a smᆰᖐuje podél Komoᖐanského 
koridoru na východ a០ k lokálnímu biocentru ა. 2 „Hoᖐanská výsypka“. Toto 
stávající biocentrum bude za pᖐedpokladu „velké varianty“ zაásti zasa០eno 
pᖐetᆰ០ením Hoᖐanského koridoru. Mᆰl by mít charakter lesního typu. Jsou na nᆰm 
navr០ena 4 lokální biocentra (vᘐechna lesního typu). Biokoridor LBK 3 (3,8 km) 
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pᖐedstavuje spojnici mezi LBK 1 a LBK 2. Mᆰl by být lesního charakteru, stejnᆰ 
jako navr០ené biocentrum. Biokoridory LBK 4 (2,5 km) a LBK 6 (1,2 km) vycházejí 
z LBK 2 a vedou k jezeru Vrᘐany. Jejich charakter by mᆰl být mokᖐadní, vაetnᆰ 
navr០eného biocentra. Biokoridor LBK 5 (2,4 km) vychází z biocentra „Hoᖐanská 
výsypka“ a pᖐes Slatinickou výsypku se napojuje na regionální biocentrum „Ressl“. 
Biokoridor i vlo០ené biocentrum jsou lesního typu. Biokoridor LBK 7 napojuje 
navr០ené biocentrum u záchytné nádr០e na Slatinické výsypce na okolní ÚSES. 
Mᆰl by být mokᖐadního typu. 

Vᆰtᘐí აást navr០eného ÚSES se bude formovat v území, které bude 
rekultivováno a០ po roce 2012. Zbylá აást návrhu vychází vᆰtᘐinou z provedených 
აi plánovaných lesnických rekultivací (s výjimkou აásti vycházející z gravitaაního 
odvodnᆰní v ji០ní აásti). Za pᖐedpokladu, ០e lesnické porosty jsou správnᆰ 
zalo០eny a obhospodaᖐovány, mᆰly by se vytvoᖐit autoregulaაní mechanismy, 
které umo០ní ponechat lesní spoleაenstva pᖐirozené sukcesi. V této poაáteაní fázi 
tedy není tᖐeba dalᘐích investic nad rámec lesnické rekultivace. Bude-li v nich 
pozdᆰji provádᆰn výbᆰrný zpᛰsob hospodaᖐení, bude mo០no stejnᆰ starý umᆰle 
zalo០ený porost postupnᆰ pᖐevést na porost s pᖐirozenou obnovou a pestrou 
vᆰkovou strukturou, co០ je cílovým stavem, který je vᘐak mo០né dosáhnout a០ po 
mnoha desetiletích. 
 
 

II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
5.26 Cyklotrasy na výsypce Malé Bᖐezno 

 
Cyklotrasa vychází z obce Strupაice, vystoupá na vrchol výsypky a probíhá 

po nejvyᘐᘐí etá០i kolem celé výsypky, kde je doplnᆰna informaაními tabulemi o 
zaniklých obcích v dᛰsledku tᆰ០by hnᆰdého uhlí. Z výsypky pokraაuje jednak na 
silnici do Malého Bᖐezna nebo pokraაuje nad Malým Bᖐeznem a na silnici se 
napojuje a០ za Vysokým Bᖐeznem. Jejich délka je 7,1 km, co០ pᖐedstavuje náklady 
ve výᘐi 9 935 tis. Kა. 

 
 

5.27 Cyklotrasa Strupაice - Vrskmaᒀ 
 
Cyklotrasa vychází z obce Strupაice a pokraაuje kolem dolu Vrᘐany a 

ᘀverma a០ k obci Vrskmaᒀ. Její délka je 3,4 km, co០ pᖐedstavuje náklady ve výᘐi 
4 765 tis. Kა. 

 
 

5.28 Cyklotrasa Vrskmaᒀ - Komoᖐany 
 
Cyklotrasa zaაíná v obci Vrskmaᒀ, vede pᖐi západním okraji lomu ᘀverma 

severním smᆰrem a០ pod Komoᖐanský dopravní koridor, podél nᆰho០ pokraაuje a០ 
do Komoᖐan. Její délka je 6,5 km (dalᘐí cca 1 km se nachází v území, které jeᘐtᆰ 
bude dotაeno tᆰ០bou), co០ pᖐedstavuje náklady ve výᘐi 9 100 tis. Kა. 
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5.29 Rozhledna na Malém Bᖐeznᆰ 
 
Rozhledna bude vybudována na vrcholu výsypky Malé Bᖐezno v její 

severozápadní აásti. Rozhledna bude pᖐístupná z cyklotrasy. Náklady na pᖐípravu 
povrchu výsypky a na vybudování pᖐístupové komunikace jsou 300 tis. Kა. 
 
 
5.30 Rekreaაní plocha Zajeაická nádr០ 
 
 Zajeაická nádr០ byla vybudována jako ochranná nádr០ pro zachycení vod 
pᖐed dolem ᘀverma. V návrhu je vytvoᖐení rekreaაní zóny u nádr០e s menᘐími 
rekreaაními objekty. Vznik rekreaაní plochy je vᘐak podmínᆰn odbahnᆰním vodní 
nádr០e. 
 Náklady na pᖐípravu území u vodní plochy აiní 216 tis. Kა, náklady na 
vybudování pᖐístupové komunikace აiní 1 200 tis. Kა a na pᖐivedení in០enýrských 
sítí na hranici pozemku (do 300 m) 3 540 tis. Kა. Celkové náklady jsou  
4 956 tis. Kა. 
 
 

II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely ekologicky a 
pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území  

 
5.31 Nauაnᆰ-oddychový park Slatinice 
 
 Základem parku by mᆰly být dᖐeviny stᖐedoevropského charakteru, které 
budou doplnᆰny výbᆰrovými alochtonními dᖐevinami s cílem podat návᘐtᆰvníkᛰm 
pᖐehled o druhové skladbᆰ nejen rekultivaაních dᖐevin. Souაástí plochy je také 
skládka inertních odpadᛰ, její០ vyu០ití je minimální. Park bude vybaven drobnou 
architekturou, informaაními tabulemi, orientaაními tabulkami pro jednotlivé dᖐeviny 
a kromᆰ základní cestní sítᆰ pro pᆰᘐí by mᆰlo být uva០ováno i s cyklostezkami. 
Rozloha parku by mᆰla být cca 60 ha a náklady na jeho vybudování jsou 
48 000  tis. Kა. 
 
 

II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
5.32 Individuální výstavba Malé Bᖐezno 
 
 Stavební pozemky pro individuální bydlení jsou plánovány u obce Malé 
Bᖐezno na ploᘐe 1,8 ha. Náklady na pᖐípravu území აiní 216 tis. Kა a náklady na 
pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici pozemkᛰ (celkem cca 450 m) აiní  
5 310 tis. Kა, celkem 5 526 tis. Kა. 
 
 
5.33 Individuální výstavba Vrskmaᒀ 
 
 Dalᘐí stavební pozemky pro individuální bydlení jsou plánovány u obce 
Vrskmaᒀ (4 pozemky – 3,9 ha). Náklady na pᖐípravu území აiní 468 tis. Kა a 
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náklady na pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici pozemkᛰ (celkem cca 150 m) 
აiní 1 770 tis. Kა, celkem 2 238 tis. Kა. 
 
 
5.4.2.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
            v území navazujícím na báᒀskou აinnost 
 
5.4.2.7.1  Opatᖐení schválená meziresortní komisí 

 
V území navazujícím na dotაené území celku Slatinicko nebyla k  

31.12. 2002 schválena ០ádná revitalizaაní opatᖐení. 
 
 
5.4.2.7.2  Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 
 Revitalizaაní opatᖐení jsou vyznaაena v grafické pᖐíloze  ა. 5.3.B. 
 
II. d) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ krajinné zelenᆰ 

 
5.34 Rekonstrukce OZP pro Strupაice 
 
 Cílem je rekonstruovat ochranný zelený pás obce Strupაice, který byl 
v rámci rekultivací ji០ jednou zalo០en, ale jeho souაasný stav je neuspokojivý a 
neumo០ᒀuje plnit jeho základní funkci – ochrannou clonu obce pᖐed negativními 
vlivy báᒀské აinnosti lomu J. ᘀverma. Jedná se o plochu o výmᆰᖐe cca 12 ha, co០ 
pᖐedstavuje náklady ve výᘐi 15 000 tis. Kა. 
 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
5.35 Napojení ÚSES Slatinicko 
 

Napojení stávajících აi navrhovaných prvkᛰ ÚSES na okolní územní systém 
a realizaci navrhovaného biokoridoru s vlo០enými biocentry podél pᖐelo០eného 
toku Srpiny v ji០ní აásti území pᖐedstavuje vytvoᖐení biokoridorᛰ a biocenter o 
celkové rozloze cca 24,6 ha, co០ znamená náklady ve výᘐi 30 750 tis. Kა. 
 
 

II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
5.36 Rekonstrukce silnice III/25120 
 
 Silnice III. tᖐídy v úseku od Bylan ze silnice II/255 vedoucí pᖐes obce Vysoké 
Bᖐezno a Malé Bᖐezno a០ k napojení na silnici II/251 u obce Hoᘐnice je 
zdevastovaná nákladní pᖐepravou uhlí na úpravnu uhlí. Silnice bude v tomto úseku 
o délce 4,8 km zrekonstruována, vა. finální ០iviაné vrstvy, co០ si vy០ádá náklady 
ve výᘐi 28 800 tis. Kა. 
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5.4.2.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti 
           se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek 
 

Vyu០ití jezera by mᆰlo být opᆰt pᖐedevᘐím pro rekreaაnᆰ-sportovní úაely. 
Vhodná plocha pro tyto úაely je navr០ena pᖐi západním okraji jezera, kde by mᆰly 
vzniknout sportoviᘐtᆰ, kempy, zábavní parky apod., vაetnᆰ technického zázemí. 
Podél východního okraje jezera lze vybudovat dlouhou píseაnou plá០. V ji០ní აásti 
rekreaაního území by mohlo vzniknout zázemí pro vodní sporty a pᖐístav. Celé 
území by mᆰlo být vhodnᆰ propojeno cyklotrasami, které by byly napojeny na 
okolí. 

Ve východní აásti území dojde k pᖐelo០ení sítí Hoᖐanského koridoru. 
Komunikace II/255 dnes slou០í jako propojení Komoᖐan a Tᖐebuᘐic na silniაní tah 
I/27 Most – ័atec. Navr០ená trasa je vedena mimo zastavᆰné území a v prostoru 
Komoᖐan se pᖐedpokládá její napojení mimoúrovᒀovou kᖐi០ovatkou na silniაní tah 
I/13 Most – Chomutov. Celková délka pᖐelo០ky აiní 6 km. Silnice je navr០ena jako 
dvoupruhá. Dále budou pᖐelo០eny energetické vedení a dálkovody, rovnᆰ០ აást 
horkovodu Komoᖐany – Most v úseku mezi Hoᖐanskou výsypkou a Resslem a 
prᛰmyslový vodovod Nechranice. 

Tvorba návrhu ÚSES na území, jen០ bude rekultivováno a០ po roce 2012, 
je popsána výᘐe v აásti vᆰnované pᖐímo zasa០enému území. 
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5.4.2.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
            v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 16   Pᖐehled revitalizaაních opatᖐení – Slatinicko 

5.16 sesuv Ⴠepiro០ská výsypka 3,90 68 875 000 2004 2004

5.17 ovაí farma Malé Bᖐezno 43,00 9 480 000 2005 2006
5.18 ovაí farma Vrᘐany 39,00 9 480 000 2011 2012
5.19 ovაí farma DJᘀ 10. ა. 35,00 7 900 000 2006 2007
5.20 ovაí farma DJᘀ 11. ა. 35,00 6 320 000 2009 2010
5.21 ovაí farma DJᘀ 12. ა. 31,00 11 060 000 2010 2011
5.22 ovაí farma DJᘀ 14. ა. 40,00 7 900 000 2011 2012
5.23 ovაí farma DJᘀ 15. ა. 44,00 9 480 000 2012 2013

5.24 gravitaაní odvodnᆰní Srpina 16,70 173 345 000 2004 2005
5.25 odvodnᆰní u zahrádek ul. Pionýrᛰ 0,10 6 500 000 2005 2005

5.26 cyklotrasy Malé Bᖐezno 7,10 9 935 000 2005 2006
5.27 cyklotrasa Strupაice - Vrskmaᒀ 3,40 4 765 000 2004 2005
5.28 cyklotrasa Vrskmaᒀ - Komoᖐany 6,50 9 100 000 2004 2005
5.29 rozhledna na výs. Malé Bᖐezno 0,10 300 000 2004 2004
5.30 rekreaაní plocha Zajeაická nádr០ 45,00 4 956 000 2006 2008

5.31 nauაnᆰ-oddychový park Slatinice 60,00 48 000 000 2004 2006

5.32 individuální bydlení Malé Bᖐezno 1,80 5 526 000 2007 2008
5.33 individuální bydlení Vrskmaᒀ 3,90 2 238 000 2005 2007

395 160 000

5.34 rekonstrukce OZP pro Strupაice 12,00 15 000 000 2005 2007

5.35 napojení ÚSES Slatinicko 24,60 30 750 000 2005 2006

5.36 rekonstrukce komunikace III/25120 4,80 28 800 000 2004 2005
74 550 000

469 710 000

zahájení ukonაenírevitalizaაní opatᖐení náklady [Kა]
výmᆰra 
[ha/km]

v území navazujícím na dᛰlní აinnost

stavební pozemky

v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností

krajinná zeleᒀ

ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území

stavební pozemky

sanaაní აinnost a havarijní stavy

zemᆰdᆰlské pozemky

vodní slo០ky krajiny

území pro úაely vyu០ití volného აasu

revitalizaაní opatᖐení celkem

biokoridory a biocentra
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5.4.3 Územní celek Mostecko 
 
5.4.3.1 Vymezení a souაasný popis území 
 

Územní celek Mostecko tvoᖐí tᆰ០ební prostory bývalých lomᛰ Vrbenský, 
Le០áky a Most o rozloze 1 686,2 ha, spoleაnᆰ s vnᆰjᘐími výsypkami Hoᖐany, 
Stᖐimice a Rudolice o rozloze 432,5 ha. Dotაené území se rozkládá v okrese Most, 
resp. na území obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností Most (obec Most). 

Hornická აinnost na lokalitᆰ Most - Le០áky byla ukonაena k 31. 3. 2002, kdy 
byly práce, spojené s trvalým zajiᘐtᆰním svahᛰ zbytkové jámy pro budoucí 
pᖐedpokládané napouᘐtᆰní zbytkové jámy vodou a pᖐekrytí uhelné sloje a dna 
lomu vrstvou inertního materiálu, pᖐeruᘐeny. Rozsah prací byl limitován 
vyაerpáním prostᖐedkᛰ z finanაní rezervy na zahlazení dᛰlní აinnosti.  

Jedinou provozovanou tᆰ០ební lokalitou zᛰstává kamenolom v 
severovýchodní აásti dobývacího prostoru Most, kde byly odkryty terciérní 
neovulkanity tvoᖐené znᆰlcem, აásteაnᆰ vhodným pro výrobu drceného kameniva. 
Dobývání doprovodné suroviny probíhá na lomu Koაiაí vrch. 

V ᖐeᘐeném území jsou აásteაnᆰ vyu០ívány zbytkové jámy jako plavicí 
prostory (Saxonie a Venuᘐe) a vodní nádr០e (Matylda a Vrbenský). 
 
 
5.4.3.2 Rekultivace  dokonაené a rozpracované k 31.12.2002 
 

Celková výmᆰra rekultivovaných ploch pᖐedstavuje 919,4 ha, z აeho០ do 
31.12. 2002 byla rekultivaაní აinnost ukonაena na ploᘐe o výmᆰᖐe 914,4 ha: 
 
tab. ა. 17   Ukonაené rekultivace  – Mostecko 

zemᆰdᆰl. lesní vodní ost.vა.park. celkem
celkem 168,9 244,8 55,0 445,6 914,4  

 
V souაasné dobᆰ jsou rozpracovány 2 rekultivaაní akce o celkové výmᆰᖐe 

5,1 ha (viz pᖐíloha ა. 5.4.A): 
 

VNV – plocha 5 A 2, zalesnᆰní skluzu 1. აást 
Plocha se nachází na vnitᖐní výsypce Vrbenský, na jihozápadním okraji 

plaviᘐtᆰ Saxonie. Jedná se o exponované území, proto byl pᖐíkrý svah v západní 
აásti  upraven do kaskád. Vzhledem k nepᖐíznivým terénním podmínkám bylo 
pᖐed výsadbou dᖐevin provedeno celoploᘐné zatravnᆰní, základní výsadba byla 
provedena následnᆰ v roce 1995.  Na ploᘐe pokraაuje pᆰstební péაe do roku 
2005. 

 
VNV – plocha 5 A 3, zalesnᆰní  1. აást 

Plocha le០í na vnitᖐní výsypce Vrbenský v blízkosti ji០ní hranice plaviᘐtᆰ 
Saxonie, kde navazuje na pᖐedchozí rekultivaci. Terénní práce byly zahájeny v 
roce 1997, souაasnᆰ byl vybudován odvodᒀovací pᖐíkop a upravena pᖐístupová 
cesta. Po pᖐípravném agrocyklu byla provedena základní výsadba. V souაasné 
dobᆰ na ploᘐe probíhá pᆰstební péაe s plánovaným ukonაením v roce 2007. 
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tab. ა. 18   Rozpracované rekultivace  – Mostecko 
ostatní

vა. park. celkem
VNV - pl. 5A2 1996-05 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7
VNV - pl. 5A3 - 1.ა. 1997-07 0,0 3,4 0,0 0,0 3,4
celkem 0,0 5,1 0,0 0,0 5,1

vodnílesnickézemᆰdᆰl.realizace

 
 
 
5.4.3.3 Rekultivace zahajované v období 2003 a០ 2012 
 

V období od roku 2003 do roku 2012 je plánováno zahájit 14 rekultivaაních 
akcí o celkové výmᆰᖐe 951,9 ha. Jedná se o rekultivace, které z dᛰvodu vyაerpání 
finanაní rezervy na rekultivace musely být ukonაeny a jsou znovu zahajovány (viz 
pᖐíloha ა. 5.4.A): 
 
Le០áky Stᖐimice – les 
 Lesnická rekultivaci na ploᘐe 21,65 ha. Její dokonაení se pᖐedpokládá v 
roce 2005. 
 
Lom Most – svahy, B pole – biologie 
 Na území o celkové výmᆰᖐe 22,68 ha je rozpracována lesnická rekultivace 
na výmᆰᖐe 7,8 ha, vodní na 0,96 ha a ostatní (vაetnᆰ parkových úprav) na ploᘐe 
13,92 ha. Rekultivace bude dokonაena v roce 2008. 
 
Lom Most – svahy, ji០ní აást – biologie 
 Ostatní rekultivace obsahující parkové úpravy na ploᘐe 98,33 ha bude 
ukonაena v roce 2008. 
  
Lom Most – svahy, nový závod – biologie 
 Jedná se o lesnickou rekultivace na ploᘐe 39,00 ha a ostatní rekultivaci 
vაetnᆰ parkových úprav na ploᘐe 8,10 ha. Celková plocha pᖐedstavuje 47,10 ha. 
Rekultivaაní práce budou ukonაeny v roce 2008. 
 
Lom Most – vnitᖐní výsypka III. etapa 
 Ostatní rekultivace vაetnᆰ parkových úprav jsou rozpracována na ploᘐe 
32,90 ha. Dokonაeny budou v roce 2008. 
 
Lom Most – Paᖐidelský lalok, biologie 
 Na celkové ploᘐe 43,00 ha jsou realizovány parkové úpravy (ostatní 
rekultivace). Dokonაeny budou rovnᆰ០ v roce 2008. 
 
Lom Most – Konobr០ský lalok 
 Na celkové ploᘐe 33,0 ha je rozpracována lesnická rekultivace (12,4 ha) a 
ostatní vაetnᆰ parkových úprav na ploᘐe 20,60 ha. Akce bude ukonაena v roce 
2010. 
 
Lom Most – západní svahy , biologie 
 Celková plocha 39 ha je pᖐipravována jako ostatní rekultivace vაetnᆰ 
parkových úprav. Akce bude dokonაena v roce 2013. 
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Lom Most - severní svahy,  Kopisty – biologie 
 U této akce je rozpracována rekultivace na celkové ploᘐe 52,00 ha. Z toho 
pᖐedstavuje lesnický zpᛰsob 43,0 ha a ostatní rekultivace vაetnᆰ parkových úprav 
9,0 ha. Akce bude dokonაena v roce 2013. 
 
Stᖐimická výsypka,  4. etapa – biologie, les 
 Na celkové ploᘐe 87,65 ha je rozpracovaná lesnická rekultivace. Akce bude 
ukonაena v roce 2008.  
 
Stᖐimická výsypka 5. etapa – biologie 
 Na celkové ploᘐe 45,44 ha je rozpracována lesnická rekultivace. Akce bude 
dokonაena bude v roce 2008. 
 
U pasového dopravníku 
 Tato akce bude ukonაena v roce 2005. Z celkové  plochy o výmᆰᖐe 8,64 ha 
je lesnická rekultivace rozpracována na ploᘐe 2,0 ha, ostatní rekultivace vაetnᆰ 
parkových úprav na ploᘐe 6,64 ha. 
 
Lom Most – severozápadní svahy 

Akce byla zahájena hrubými terénními úpravami. Zároveᒀ by mᆰla být 
zahájena biologická rekultivace na ploᘐe 130,98 ha, která by mᆰla být ukonაena v 
roce 2013. 
 
Zatopení zbytkové jámy lomu Most-Le០áky 
 Zbytková jáma lomu bude zatopena na kótu 199 m n. m., co០ je prᛰmᆰrná 
kóta rovnová០ného stavu mezi pᖐítoky z podpovodí a deᘐᙐovými srá០kami na 
jedné stranᆰ a výparem z volné hladiny jezera na stranᆰ druhé. Ve zcela 
extrémních pᖐípadech (zvláᘐtᆰ „suchá“ a „mokrá“ období let აi mᆰsícᛰ v roce) 
mᛰ០e vᘐak docházet ke kolísání hladiny ᖐádovᆰ v desítkách centimetrᛰ. Pro tyto 
pᖐípady bude tᖐeba zajistit doplᒀování აi odაerpávání vody jezera. Napouᘐtᆰní 
zbytkové jámy je pᖐedpokládáno ze tᖐí samostatných zdrojᛰ, v úzké vazbᆰ na  
2. stavbu tᆰsnᆰní dna jezera. Voda bude pᖐivedena z Prᛰmyslového vodovodu 
Nechranice (PVN) a pᖐivadᆰაi z აerpacích stanic Mariánské Radაice Dolu 
Kohinoor II (MR 1) a Libkovice Doly Bílina (LB), აerpajících dᛰlní vody. Celkový 
objem vody v jezeᖐe 68,9 mil. m3 bude zajiᘐᙐován: 
 

• odbᆰrem z PVN v mno០ství 52,4 mil. m3. Toto mno០ství je bilanაnᆰ 
zajiᘐtᆰno hydrologickým potenciálem ᖐeky Ohᖐe, 

• pᖐivedením აerpaných dᛰlních vod v mno០ství 15,55 mil. m3  z აerpacích 
stanic MR 1 a LB. Tyto vody jsou v souაasné dobᆰ vypouᘐtᆰny do pᖐelo០ky 
Radაického a Kláᘐtereckého potoka. Povodí Ohᖐe, s.p. s tᆰmito vodami 
bilanაnᆰ nepoაítá a lze je beze zbytku vyu០ít pro zatápᆰní zbytkové jámy 
lomu, 

• vlastními dᛰlními vodami z povodí zbytkové jámy v mno០ství 0,95 mil. m3. 
 
Jezero bude mít po napuᘐtᆰní plochu 311,1 ha s maximální hloubkou  75 m. 
 
Akce související se zatápᆰním zbytkové jámy vodou  
Pᖐíprava zbytkové jámy báᒀským zpᛰsobem 
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 Jedná se o  práce  provádᆰné jako hornická აinnost související  se stabilitou 
svahᛰ budoucího jezera a se zabezpeაením optimální morfologie tohoto území. 
Akce bude probíhat v období let 2002 – 2006. 
Stavební tᆰsnᆰní ploch  C 1 a  C 2 
 Akce bude realizována v období let 2003 – 2006. Je souაástí souboru 
báᒀských prací zabezpeაujících utᆰsnᆰní jezera zbytkové jámy proti prᛰniku 
jezerních vod do staᖐinového systému. 
 
Pᖐivadᆰა vody z prᛰmyslového vodovodu 
 Jedná se o vybudování potrubního pᖐivadᆰაe vody z აerpací stanice 
Stranná (pod Nechranickou pᖐehradou ) pro napouᘐtᆰní jezera zbytkové jámy  
z ᖐeky Ohᖐe. Akce bude realizována v období let 2004 – 2006. 
 
Pᖐivadᆰა vody z აerpací stanice Mariánské Radაice 
 Jedná se o vybudování pᖐívodního potrubí pro napouᘐtᆰní jezera  
z აerpacích míst dᛰlní staᖐinové vody  dolu Kohinoor do prostoru zbytkové jámy. 
Akce by mᆰla být realizována v roce 2003. 
 
Pᖐivadᆰა vody z აerpací stanice Libkovice 
 Opᆰt se jedná o vybudování pᖐívodu dᛰlní staᖐinové vody აerpané z 
hlubinných dᛰlních prostor v Libkovicích. Akce bude realizována v roce 2004. 
 
Platba k úhradᆰ správy vodních tokᛰ a správy povodí 
 Tato povinnost vyplývá z vodního zákona  (zákon ა. 254/2001 § 101). 
Jezero zbytkové jámy tohoto lomu se pᖐedpokládá napouᘐtᆰt od roku 2006. 
 
Monitoring kvality vody 
 Vzhledem k tomu, ze se pᖐedpokládá vᘐestranné vyu០ívání jezera po jeho 
napuᘐtᆰní (mimo jiné i pro koupání), jsou po០adovány pomᆰrnᆰ vysoké nároky na 
kvalitu vody v tomto jezeru. Proto bude nutno prᛰbᆰ០nᆰ monitorovat kvalitu vody 
nejen v jezeru samotném, ale i v jeho  pᖐítocích. Zpᛰsob monitorování a აetnost 
mᆰᖐení bude zakotvena v provozním a manipulaაním ᖐádu jezera. 
 
Opevnᆰní bᖐehᛰ proti vodní abrazi 
 Bᖐehová linie této rozsáhlé vodní plochy  bude ohro០ována abrazí 
zpᛰsobenou vlnobitím. Proto musí být vybudován systém její ochrany. Ten bude 
realizován kombinací technických a biologických opatᖐení. 
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tab. ა. 19   Novᆰ zahajované rekultivace 2003-12  – Mostecko 
ostatní

vა. park. celkem
Le០áky Stᖐimice III 2003-05 0,0 21,7 0,0 0,0 21,7
Lom Most - sv. B p. 2003-08 0,0 7,8 1,0 13,9 22,7
Lom Most - sv. J ა. 2003-08 0,0 0,0 0,0 98,3 98,3
Lom Most - sv. n.z. 2003-08 0,0 39,0 0,0 8,1 47,1
Lom Most - v.v. III.et. 2003-08 0,0 0,0 0,0 32,9 32,9
Lom Most - Paᖐ.lal. 2003-08 0,0 0,0 0,0 43,0 43,0
Lom Most - Kon.lal. 2003-10 0,0 12,4 0,0 20,6 33,0
Lom Most - Z sv. 2003-13 0,0 0,0 0,0 39,0 39,0
Lom Most - S sv. 2003-13 0,0 43,0 0,0 9,0 52,0
Stᖐim. výsyp. 4.et. 2003-08 0,0 87,7 0,0 0,0 87,7
Stᖐim. výsyp. 5.et. 2003-08 0,0 45,4 0,0 0,0 45,4
U pas. dopravníku 2003-05 0,0 2,0 0,0 6,6 8,6
Lom Most - SZ sv. 2003-13 0,0 42,0 2,0 54,0 98,0
Zatopení zbyt. jámy 2003-08 0,0 0,0 311,1 0,0 311,1
celkem 0,0 300,9 314,1 325,5 940,5

vodnílesnickézemᆰdᆰl.realizace

 
 
 
5.4.3.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 
            2013 do vyuhlení 
 

Veᘐkeré sanaაní a rekultivaაní práce by mᆰly do roku 2012 ukonაeny. 
 
 

5.4.3.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost  
            rekultivací  v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 20   Bilance ploch rekultivací – Mostecko [ha] 

ostatní
vა. park. celkem

ukonაené do 2002 168,9 244,8 55,0 445,6 914,4
rozpracované k 31.12.2002 0,0 5,1 0,0 0,0 5,1
novᆰ zahajované 2003-12 0,0 300,9 314,1 325,5 940,5
novᆰ zahajované po 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
celkem 168,9 550,8 369,1 771,1 1859,9

vodnílesnízemᆰdᆰl.rekultivace

 
 
tab. ა. 21   Ekonomická nároაnost rekultivací – Mostecko [mil. Kა] 

ostatní
vა. park. celkem

novᆰ zahajované 2003-12 0,0 198,7 3,3 135,9 337,8
novᆰ zahajované po 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
celkem 0,0 198,7 3,3 135,9 337,8

vodní *lesnízemᆰdᆰl.rekultivace

 
* … náklady na malé retenაní nádr០e 
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Náklady na vlastní zatopení zbytkové jámy jsou následující: 
 
tᆰsnᆰní uhelné sloje,  
zabezpeაení stability svahᛰ …      621,1 mil. Kა 
pᖐivadᆰაe vody   …      415,9 mil. Kა 
napouᘐtᆰní jezera, monitoring …      321,5 mil. Kა 
opevnᆰní bᖐehu jezera  …           31 mil. Kა 
---------------------------------------------------------------------- 
celkem     …  1 389,5 mil. Kა 
 
 
5.4.3.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02  
            v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností 
 
5.4.3.6.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

V území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností celku Mostecku byly meziresortní 
komisí schváleny následující akce: 

 
název realizace dᛰlní spoleაnost 
Bᖐehová linie jezera Most - Le០áky, 2. აást – veg. ochrana 03-07 Kohinoor a.s. 
Lom Most - ji០ní svahy - pᆰstební péაe 3/03-12/05 Kohinoor a.s. 
Lom Most - Konobr០ský lalok - pᆰstební péაe 3/03-12/05 Kohinoor a.s. 
Lom Most - nový závod - pᆰstební péაe 3/03-12/05 Kohinoor a.s. 
Lom Most - Paᖐidelský lalok - pᆰstební péაe 1/03-12/05 Kohinoor a.s. 
Lom Most - severní svahy, biologie 6/03-12/05 Kohinoor a.s. 
Lom Most - severní svahy, HTÚ 03-04 Kohinoor a.s. 
Lom Most - severozápadní svahy - biologie 6/03-12/05 Kohinoor a.s. 
Lom Most - severozápadní svahy, HTÚ 1/03-12/07 Kohinoor a.s. 
Lom Most - západní svahy - pᆰstební péაe 3/03-12/05 Kohinoor a.s. 
Potrubní pᖐivadᆰაe vody pro zatápᆰní zbytkové jámy 02-07 Kohinoor a.s. 
Stᖐimická výsypka III. etapa - pᆰstební péაe 2/03-12/05 Kohinoor a.s. 
Stᖐimická výsypka IV. etapa - pᆰstební péაe 2/03-12/05 Kohinoor a.s. 
Stᖐimická výsypka V. etapa - pᆰstební péაe 2/03-12/05 Kohinoor a.s. 
Bᖐehová linie jezera Most - Le០áky 1. აást - opevnᆰní 
svahᛰ, obvodové cesty a zaústᆰní vodoteაí   Kohinoor a.s. 

Monitoring kvality vody v prᛰbᆰhu zatápᆰní zbytkové jámy 
Most - Le០áky   Kohinoor a.s. 

Lom Most - 2. stavba, tᆰsnᆰní dna jezera Most - Le០áky   Kohinoor a.s. 
Lom Most - svahy B pole - pᆰstební péაe 1/03-12/05 Kohinoor a.s. 
Lom Most - vnitᖐní výsypky - III. etapa - pᆰstební péაe 1/03-12/05 Kohinoor a.s. 
Polygon Most  MUS a.s. 

 
Na realizaci uvedených akcí je ០ádána dotace v celkové výᘐi 1 622 988 tis. Kა. 
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5.4.3.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

Jednotlivá revitalizaაní opatᖐení, která mohou být zahájena do roku 2012, 
jsou vyznaაena v grafické pᖐíloze  ა. 5.4.B a ა. 5.4.C. 
 
II. b) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ zemᆰdᆰlských pozemkᛰ 

 
5.37 Ovაí farma Stᖐimická výsypka 
 
 Farma bude mít rozlohu 37 ha a bude pᖐedstavována trvalými travními 
porosty, které by mᆰly být zalo០eny ji០ pᖐi provádᆰní rekultivaაních opatᖐení. 
Náklady na pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici pozemku (cca 1 km) აiní  
11 800 tis. Kა a náklady na vybudování obslu០né komunikace v délce 1 km აiní  
4 000 tis. Kა, celkem tedy 15 800 tis. Kა. 
 
 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
5.38 Revitalizace bᖐehové linie jezera Matylda 
 
 Souაástí návrhu je rekonstrukce stávajícího nevhodného kamenného 
opevnᆰní bᖐehu jezera v délce cca 3,5 km, které je nevhodné jak pro vývoj 
bᖐehových porostᛰ v litorálním pásmu jezera a pro celkové o០ivení vodní plochy, 
tak pro vyu០ívání jezera ke koupání. Souაástí revitalizace by mᆰlo být dále o០ivení 
bᖐehu vhodnou výsadbou dᖐevin a doprovodná výsadba dᖐevin podél okru០ní 
komunikace. Náklady na rekonstrukci opevnᆰní bᖐehu აiní 11 900 tis. Kა, náklady 
na výsadby dᖐevin 4 375 tis. Kა, celkem tedy 16 275 tis. Kა. 
 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
Tvorba návrhu ÚSES vychází ze studie „Souhrnné ᖐeᘐení rekultivace 

lokality Le០áky“ (BPT a.s., prosinec 1999) a z územního plánu mᆰsta Mostu. 
Navrhovaná velikost jednotlivých prvkᛰ respektuje minimální po០adavek na 
velikost 3 ha u biocenter a ᘐíᖐi 20 m u biokoridorᛰ. Navr០eny jsou 2 biokoridory 
(LBK 1-2) v celkové délce cca 11,1 km (min. 22,2 ha plochy) a 7 biocenter (LBC 
1.1-1.3, 1.2a, 2.1-2.3) o minimální ploᘐe 21 ha. 

Biokoridor LBK 1 (5,2 km) charakteru vodního a mokᖐadního je napojen na 
regionální biokoridor „Bílina“ v místᆰ napouᘐtᆰcího kanálu. Jsou na nᆰm navr០ena 
4 biocentra, z nich០ tᖐi le០í na bᖐehu budoucího jezera. Ⴠtvrté biocentrum (1.2a) je 
umístᆰno nad horní hranou zbytkové jámy v místᆰ dneᘐního mokᖐadu. Biokoridor 
LBK 2 (5,9 km) je napojen na stávající biocentrum „ᘀpiაák“. Jeho charakter je 
lesní.  První biocentrum LBC 2.1 je navr០eno na Stᖐimické výsypce, koridor dále 
smᆰᖐuje pᖐes navr០ené lesnické rekultivace k LBC 2.2. Od tohoto biocentra se 
rozdvojuje. Jedno rameno LBK 2a smᆰᖐuje podél plaviᘐtᆰ Venuᘐe smᆰrem na 
Ⴠervený vrch, kde se napojuje na regionální biokoridor. Druhá vᆰtev pokraაuje 
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pᖐes LBC 2.3 na Rᛰ០odolskou výsypku a napojuje se na navr០ené regionální 
biocentrum Rᛰ០odolské výsypky. 

Za pᖐedpokladu, ០e lesnické rekultivace, které jsou navr០eny do systému 
ekologické stability, jsou správnᆰ zalo០eny a obhospodaᖐovány, mᆰly by se 
vytvoᖐit autoregulaაní mechanismy, které umo០ní ponechat lesní spoleაenstva 
pᖐirozené sukcesi a není vy០adováno dalᘐích investic nad rámec provádᆰné 
lesnické rekultivace. 

 
 

II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
5.39 Rekreaაní plocha Matylda 
 
 Vodní nádr០ o výmᆰᖐe 38,7 ha byla napuᘐtᆰna v r. 1992 z prᛰmyslového 
vodovodu Nechranické vodní nádr០e. Vodní nádr០ slou០í pᖐímᆰstské rekreaci, 
avᘐak má zatím jen provizorní obslu០né vybavení. Za nutné se pokládá 
vybudování definitivního hygienického a obslu០ného zázemí celé nádr០e Matylda. 
Rozloha zájmového území je cca 28 ha. Náklady na úpravu povrchu výsypky pro 
vybudování technického zázemí აiní 3 200 tis. Kა, náklady na pᖐivedení 
in០enýrských sítí na hranici pozemku (do 500 m) 5 900 tis. Kა, náklady na 
rozᘐíᖐení píseაné plá០e 1 400 tis. Kა, celkové náklady აiní 10 500 tis. Kა. 
 
 
5.40 Polygon – ᘐkola bezpeაné jízdy 
 

Areál „ᘀkoly bezpeაné jízdy“ je navrhován v zatravnᆰném  pᖐilehlém 
prostoru autodromu pod zalesnᆰným pásem. Tento zámᆰr na rozᘐíᖐení 
motoristických slu០eb je odᛰvodnᆰn potᖐebou zajistit výuku s patᖐiაným 
technickým zázemím. Stávající poᖐádání ᘐkoly bezpeაné jízdy na provizorních 
plochách závodní trati nevyhovuje mezinárodním standardᛰm.  

Území ᘐkoly bezpeაné jízdy, o výmᆰᖐe 12 ha, je souაástí výsypky Vrbenský 
se stáᖐím více ne០ 30 let. Stavba je uvádᆰna pod názvem POLYGON a zahrnuje 
ᘐirᘐí standard slu០eb navazujících na vlastní cviაiᘐtᆰ (obslu០ná komunikace, 
motokárová traᙐ, rovina s toაnou, kluzná rovina s hydraulickou deskou, dráha pro 
klesání a stoupání, obvodová dráha a kluzným okruhem). Náklady jsou vyაísleny 
na 250 000 tis. Kა. 
 
 
5.41 Stᖐedisko Starý Most 
 

Navazující rekultivované plochy lom Most - vnitᖐní výsypka III. etapa, lom 
Most - svahy, ji០ní აást, na upravené okolí Dᆰkanského kostela a zbylé აásti 
starého Mostu jsou optimálním prostorem pro rekreaci a sport (detail stᖐediska viz 
grafická pᖐíloha 5.4.C).  

Území je pᖐístupné z hlavní pᖐíjezdové komunikace I/13, místními 
komunikacemi Most - Braᒀany od Dᆰkanského kostela nebo od muzea Most 
plánovaným zpᖐístupnᆰním zóny technických památek. Parkoviᘐtᆰ pro 
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pᖐedpokládaný poაet návᘐtᆰvníkᛰ lze vybudovat v blízkosti uvedených místních 
komunikací. 

ᖀeᘐeny jsou pᖐístupové cesty pᖐímo v uvedených rekultivovaných plochách 
a nejblí០e k jezeru Most. Zájmové území je tím zpᖐístupnᆰno pᆰᘐím i cyklistᛰm s 
návazností na plánovaný cykloturistický okruh kolem Mostu. Pro potᖐebu areálu je 
mo០né vyu០ít pᖐipojení vodovodu, pᖐenosu elektᖐiny, pᖐepravu plynu a rozvodu 
tepelné energie z nedalekého areálu starého Mostu. 
 
A. Zóna jihovýchodního pobᖐe០í a pᖐiléhající plochy jezera 
 

Mᆰla by zde vzniknout celá ᖐada staveb technického zázemí – pᖐístav 
plachetních sportᛰ, pᖐístavní hráze, mola, obratiᘐtᆰ plachetnic, kotviᘐtᆰ, lávky, 
pontony, zaᖐízení pro transport lodí, parkoviᘐtᆰ, sklady, klubovny, lodᆰnice, maják 
u vjezdu do pᖐístavu, ubytování správce a ostrahy. Dalᘐí mo០né funkce vyu០ití 
vodní plochy jezera – hausbót (loჰ, mající palubu upravenou k bydlení  
s nezbytným hygienickým a technickým vybavením)  – kotviᘐtᆰ u pontonového 
mola pᖐístavu vybíhajícího do vodní plochy.  

U jezera pro koupání bude upravena bᖐehová linie pískem. Na tuto 
bᖐehovou linii budou navazovat travnaté plá០e, které volnᆰ pᖐejdou v travnaté 
plochy s výsadbou stromᛰ a malých skupin keᖐᛰ. Plá០e pᖐiléhají k vodní hladinᆰ 
jezera v místech nejlépe dosa០itelných od mᆰsta. Jsou to pᖐedevᘐím pobytové 
plochy, které nebudou zastavovány trvalými objekty a jsou urაeny k le០ení, 
opalování, vodním sportᛰm a k pobytu u vody v letních dnech. V návrhu je zóna 
plá០í, vაetnᆰ koupání, vymezena na severozápadní stranᆰ molem, ᘐípovitᆰ 
vybíhajícím do plochy jezera. Na východní stranᆰ pak plá០e navazují na pᖐístav 
plachetních sportᛰ. Souაástí plá០í – jejich vybavení, je soustava bazénᛰ s 
atraktivním vybavením – napᖐ. tobogán, skokanská vᆰ០, dále plovoucí restaurant, 
pᖐípadnᆰ botel apod. Plá០ová partie jezera o délce cca 780 m lze dále doplnit 
pᖐístavem pro výletní loჰ nebo pro motorové აluny. Pokud se rozvine obliba 
veslaᖐského sportu (typického pro vysoké ᘐkoly) dává jezero svojí konfigurací a 
rozlohou dobré podmínky pro vymezení 2 km dlouhé závodní veslaᖐské dráhy, s 
poაátkem – pᖐípadnᆰ s cílem u mola. Ji០ní აást plá០í je ohraniაena malým korzem, 
které je vedeno cca 10 m nad hladinou jezera. Malé korzo bude slou០it  pro 
situování drobných stánkᛰ pro potᖐeby návᘐtᆰvníkᛰ plá០e, budou zde rozmístᆰn 
parterový  mobiliáᖐ a povedou tudy cyklotrasy – buჰ po samostatných stezkách 
nebo pᖐi smíᘐeném provozu pᆰᘐích a chodcᛰ po vymezených cyklistických 
pásech. Celková výmᆰra plá០í Stᖐediska Most je 5,8 ha pᖐi ᘐíᖐce 90 m. 

V paralelním sledu k plá០ovému korzu je vedena rekreaაní promenáda  
s hlavním – pobᖐe០ním korzem. Celková délka je 740 m. Páteᖐí je komunikace, 
charakteru obytné zóny, umo០ᒀující pᖐíjezd motorovým vozidlᛰm pᖐi sní០ené 
rychlosti (20 km). Motorová vozidla pᖐevá០nᆰ návᘐtᆰvníkᛰ zaᖐízení, ale také 
zamᆰstnancᛰ a dále zásobování budou mít k dispozici dostatek odstavných ploch 
a parkoviᘐᙐ. Kolem hlavní promenády – korza jsou v pravidelných distancích 
situovány objekty o 1 – 3 NP – solitérní stavby klubᛰ, diskotéky, stylovᆰ 
orientovaných restaurantᛰ, penzionᛰ, ubytovacích zaᖐízení, doplᒀujících 
sportovních ploch atd. Souაástí hlavní promenády – korza je i nezbytná doplᒀková 
obchodní vybavenost, orientovaná k potᖐebám návᘐtᆰvníkᛰ plá០e, klubᛰ a 
penzionᛰ. Pobᖐe០ní korzo je vedeno po vrstevnici cca 14 m nad hladinou jezera – 
tedy v dostateაné výᘐce nad pᖐípadnými výkyvy výpoაty stanovené budoucí 
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hladiny. Komunikace je na okrajích ukonაena kruhovými kᖐi០ovatkami, které 
umo០ᒀují otáაení a jsou ideálním retardaაním  prvkem v dopravním systému 
stᖐediska. Poაátek a konec frekventované აásti korza bude navazovat na kapacitní 
parkoviᘐtᆰ a stanice hromadné dopravy.   

Pobᖐe០ní korzo – pᖐita០livá promenádní a také vyhlídková osa, vybavená 
mobiliáᖐem, dᆰtskými koutky a atrakcemi hracích prvkᛰ, dále doplnᆰná vysokou 
zelení ve formᆰ aleje, která podtrhne kompoziაní horizontálu pobᖐe០ního korza. 
Nábᖐe០ní solitérní  objekty – budou tvoᖐit – penziony, kluby napᖐ. potápᆰაᛰ, rybáᖐᛰ, 
ekologᛰ, karavan klub, Finský dᛰm (vაetnᆰ sauny), western klub, disko klub, klub 
cyklistᛰ se servisní slu០bou a pᛰjაovnou kol atd. – vᘐe s ubytovacími, 
stravovacími, zábavními a herními mo០nostmi.  

 
B. Zóna vzdᆰlávacích, zábavních a spontánních aktivit 
 

Park zábavy je vymezen na ploᘐe 7,1 ha a je orientován na západní stranu 
ᖐeᘐeného území. Park zábavy, doplnᆰný restauraაními a ubytovacími slu០bami 
mᛰ០e v pᖐípadᆰ potᖐeby expandovat na sousední volnou plochu – pobytovou 
louku. Park vzdᆰlání – komplexy vzdᆰlávacích, ubytovacích, tᆰlovýchovných a 
stravovacích zaᖐízení (ᘐkoly, výzkum, rekvalifikace, studentské koleje atd.) – je 
situován do jihovýchodní აásti, severnᆰ od plochy hᖐbitova. Rozloha území je 
9,3 ha. Pobytová louka, rezervní plocha pro budoucí doplᒀující aktivity, sezónní a 
krátkodobé akce atd. se nachází mezi parkem zábavy a parkem vzdᆰlání. 
 
C. Parková zóna 
 

Mᆰstský park Pamᆰti se rozkládá v pásu podél mosteckého koridoru a 
ji០ním  pobᖐe០ím Jezera Most. Pro urbanistický rozvoj celého prostoru jezera bude 
dᛰle០ité obnovení komunikaაního spojení Mostu se severními partiemi mᆰstského 
regionu – okolí jezera a dále na Mariánské Radაice. Navr០ená komunikace projde 
v tᆰsném kontaktu s parkem. Jde o území dnes ji០ morfologicky vytvarované 30 ha 
plochy. Celková výmᆰra parku je 43 ha – tj. 30 ha pᛰvodní აást + 13 ha návazných 
parkových partií. Souაástí parku je i plocha o rozloze cca 2 ha vyაlenᆰná pro 
projekt MiniMostu – minaturního modelu starého Mostu. 

Náklady na vybudování píseაné plá០e აiní 2 825 tis. Kა, náklady na 
pᖐípravu území pro stavební pozemky აiní 1 650 tis. Kა, náklady na vybudování 
obslu០ných komunikací s ០iviაným povrchem 27 000 tis. Kა a komunikací pro pᆰᘐí 
a cyklisty 7 425 tis. Kა, náklady na pᖐivedení in០enýrských sítí აiní 8 260 tis. Kა, 
náklady na vybudování mᆰstského parku აiní 26 250 tis. Kა a náklady na pᖐípravu 
území pro vybudování MiniMostu jsou 8 500 tis. Kა. Jeliko០ neexistují stavební 
projekty jednotlivých staveb, nelze stanovit náklady na pᖐípravu základᛰ staveb. 
Celkové náklady აiní 81 910 tis. Kა. 

 
 

5.42 Zóna technických památek - Podkruᘐnohorské technické muzeum 
 

Koncepce technických památek vychází z postupného budování 
Podkruᘐnohorského technického muzea Most v sedmi navazujících etapách, které 
lze charakterizovat takto: 
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I. základní expozice dokumentující pᖐírodnᆰ geologické a báᒀskotechnické 
podmínky dobývání hnᆰdého uhlí v Ⴠechách, jeho význam pro 
palivoenergetický komplex ჀR a vývoj hlubinného dobývání uhlí v 
podkruᘐnohorských pánvích, 

II. zvyky, tradice a obyაeje hornického stavu a ០ivota horníkᛰ v severních 
Ⴠechách, 

III. rudné dolování v Kruᘐných horách v jeho historickém vývoji a významu, 
IV. povrchové dobývání uhlí vაetnᆰ jeho úpravy a vývoje u០ití, 
V. devastace krajiny dᛰlní აinností a její obnova cílenou rekultivací, vაetnᆰ 

novᆰ vytváᖐených aktivit, 
VI. chemické zpracování uhlí a ropy, 

VII. vývoj zemᆰdᆰlství v podkruᘐnohorské oblasti. 
 
I. etapa – hlubinná tᆰ០ba uhlí 

 
První etapa muzea bude svým zamᆰᖐením dokumentovat nejen vývoj 

hlubinného dobývání uhlí v severozápadních Ⴠechách, ale zahrne i vybrané 
zárodeაné expozice dalᘐích uva០ovaných etap jeho komplexní realizace. Tato 
etapa mᛰ០e tedy po urაitou dobu existovat jako hornické muzeum sama o sobᆰ.  

Areál bývalého dolu Julius III, jeho០ nᆰkteré objekty byly ji០ vyhláᘐeny za 
technickou památku, je urაen k vybudování zóny technických památek – hlubinná 
tᆰ០ba uhlí. Areál dolu Julius III byl zalo០en v roce 1895. Postupnᆰ v prᛰbᆰhu let 
prochází ᖐadou rekonstrukcí a pᖐístaveb. Je situován na rovinném pozemku v 
centru ᖐeᘐeného území Kopist, pᖐi jeho západní hranici, v tᆰsném sousedství 
Chemopetrolu, na ploᘐe cca 5,8 ha a je oplocen. 

Areál je napojen na veᖐejný vodovod, elektrickou síᙐ, telefon, na u០itkovou a 
pitnou vodu. Kanalizován je do sedimentaაní nádr០e a odtud do Chemopetrolu. Je 
napojen na páru (topení vodou i párou). Do areálu je zavedena ០elezniაní vleაka, 
pᖐed vstupem je situováno parkoviᘐtᆰ pro cca 60 osobních vozᛰ. 

V souაasné dobᆰ je აást objektᛰ pronajímána rᛰzným firmám, které je 
vyu០ívají jako sklady, dílny a kanceláᖐe. Areál byl vyu០íván pro zajiᘐtᆰní tᆰ០by uhlí, 
která byla ukonაena 31.3.1991. Vnitᖐní komunikací je napojen na silnici I/27 Most - 
Litvínov. Technický stav jednotlivých objektᛰ odpovídá jejich stáᖐí a úrovni údr០by, 
která v dobᆰ provozu byla kontinuální. Pro jeho budoucí vyu០ití nejsou vᘐak 
vhodné pᖐístavky k hlavním budovám nebo dᖐevᆰné, montované აi zdᆰné budovy 
dostavované dodateაnᆰ zejména pᖐi východním okraji areálu. Z toho dᛰvodu by 
mᆰly být likvidovány. 

 
IV. etapa – povrchové dobývání uhlí a úpravnictví 
 

Vybraná lokalita le០í v blízkosti západního pobᖐe០í jezera Most, cca 4 km od  
Mostu, její rozloha je 8,8 ha. Z celkové plochy bude pro vlastní vnitᖐní a venkovní 
expozice vyu០ito témᆰᖐ 6 ha, vაetnᆰ parkoviᘐtᆰ pro návᘐtᆰvníky. Nad horní hranou 
bývalého lomu Most – Le០áky, bude instalována expozice dobývací techniky – 
pᖐímo v modelových podmínkách tᆰ០ební situace. 

Expoziაní აást povrchového dobývání je აlenᆰna: 
 
• hlavní pavilon – lomová tᆰ០ba hnᆰdého uhlí 
• úprava hnᆰdého uhlí 
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• u០ití hnᆰdého uhlí 
• venkovní expozice – prezentace vývojových ᖐad tᆰ០ební technologie 
• ukázka rekultivaაních políაek 
• pavilon expozice pomocné mechanizace, úpravnické technologie 
• vyhlídkový pavilon s demonstraაními modely mᆰsta a krajiny 
• expozice tᆰ០ební technologie ᖐádu TC 1 s pásovou dopravou na úrovni 

ploᘐiny prvního skrývkového ᖐezu. Zaᖐízení bude zაásti funkაní pro 
názorné pᖐedvedení 

 
Tématický okruh zachytí vývoj lomové tᆰ០by od poაátku – tj. od 19. století 

a០ do souაasnosti. Souაástí expozice bude vývoj dobývací technologie – od ruაní 
tᆰ០by po velkolomovou technologii typu TC2 a TC3. Ⴠlenᆰní okruhu: 

 
• úvodní აást (základní informace, lo០iska, profily, vývojové tabulky tᆰ០eb 

a podílu lomového dobývání atd.) 
• poაátky lomové tᆰ០by uhlí  – parní stroj, koᒀský zápᖐah atd. 
• rozvoj malolomové tᆰ០by – lopatová a koreაková rýpadla 
• velkolomová tᆰ០ba uhlí – lopatová rýpadla, kolesová rýpadla (K 300,  

K 1000, K 800), kolejové dopravní prostᖐedky 
• technologie s dálkovou pásovou dopravou – TC1, TC2, TC3 
• úprava a u០ití hnᆰdého uhlí 

 
Náklady na odstranᆰní nevhodných budov v areálu I. etapy აiní 

3 000 tis. Kა., na vybudování pᖐíjezdové komunikace charakteru veᖐejné 
komunikace k I. etapᆰ (ze smᆰru od Mostu i od Litvínova) აiní 42 000 tis. Kა a ke 
IV. etapᆰ 900 tis. Kა, na terénní pᖐípravu území აiní 1 056 tis., na vybudování 
parkoviᘐtᆰ 1 080 tis. Kა a náklady na pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici 
pozemku (do 500 m) აiní 5 900 tis. Kა. Celkové náklady tedy აiní 53 936 tis. Kა. 

 
 

5.43 Mostecký cykloturistický okruh – აást po Stᖐimické výsypce 
 
Trasa cyklookruhu vede  po silnicích pᖐedevᘐím II. a III. tᖐídy, úაelových 

komunikacích a výjimeაnᆰ po silnicích I. tᖐídy. Dále trasa vede lesními a polními 
cestami s malým nebo ០ádným dopravním provozem a zpᖐístupᒀuje 12 
nejvýznamnᆰjᘐích atraktivit mᆰsta pro cykloturistiku. 

Okruh je veden po trase Dᆰkanský kostel, Stᖐimická výsypka, k 
odpoაívadlu, kde bude umístᆰna informaაní tabule s mapkou starého Mostu. Ze 
Stᖐimické výsypky se odboაí k letiᘐti. V km 4,0 – 5,0 jsou pozemky Keramostu, kde 
je souhlas s vedením trasy podmíneაný po dobu neprovozování dᛰlní აinnosti. 
Dále trasa vede pᖐes Braᒀany, ័elenice, Libᆰᘐice a Svinაice. Ze Svinაic trasa 
pokraაuje pᖐes Lu០ice, Sedlec a Vtelno, kde je odboაka na Benedikt a kostel 
Povýᘐení svatého kᖐí០e. Trasa pokraაuje do areálu mosteckého hipodromu pᖐes 
OVO-FRUKT, kde je souhlas podmínᆰn bezúplatným pᖐevodem komunikace do 
majetku mᆰsta. Z  hipodromu trasa pokraაuje pᖐes Ⴠepirohy, zahrádkáᖐskou 
osadu a vrch Resl k mosteckému autodromu. Zde je odboაka k hotelu ᘀirák a 
pokraაování trasy kolem Hnᆰvína s odboაkou na Matyldu. Pod vrchem Hnᆰvín se 
trasa napojuje v ulici Marᘐála ័ukova, kde pokraაuje po místních komunikacích k 
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Dᆰkanskému kostelu, kde trasa konაí. Náklady na vybudování cyklostezky na 
Stᖐimické výsypce აiní 3 500 tis. Kა. 

 
 

5.44 Cyklotrasa kolem jezera Most 
 
 Cyklotrasa o celkové délce cca 9,5 km bude vybudována jako obslu០ná 
komunikace s ០iviაným povrchem v úrovni 210 m n.m. Náklady na její vybudování 
აiní 38 475 tis. Kა. 
 
 
5.45 Cyklotrasa podél jezera Matylda 
 
 Cyklotrasa o celkové délce cca 3,5 km bude spojovat mᆰsto Most 
s Komoᖐany, odkud dále pokraაuje po stávajících silnicích. Náklady na její 
vybudování აiní 4 900 tis. Kა. 
 
 
5.46 Rozᘐíᖐení letiᘐtᆰ Most 
 
 Letiᘐtᆰ Most je situováno na Stᖐimické výsypce, nacházející se severnᆰ od 
Mostu mezi kopcem ᘀpiაák a obcemi Braᒀany a Obrnice. Legislativní statut letiᘐtᆰ 
je veᖐejné vnitrostátní letiᘐtᆰ. Letiᘐtᆰ je pou០itelné pouze pro provoz podle pravidel 
letᛰ VFR ve dne a omezenᆰ pou០itelné v noci (pouze provoz AK). Na letiᘐtní ploᘐe 
jsou situovány 2 vzletové a pᖐistávací dráhy – hlavní RWY o délce 1150 m a ᘐíᖐce 
30 m s travnatým povrchem a vedlejᘐí RWY s délkou 1150 m a ᘐíᖐkou 70 m s 
travnatým povrchem. Západnᆰ od RWY je situován zastavovací areál. 
V zastavovacím areálu letiᘐtᆰ je situováno veᘐkeré zázemí potᖐebné pro provoz 
letiᘐtᆰ. 

Vzhledem k parametrᛰm, vაetnᆰ parametrᛰ výhledovᆰ reálnᆰ dosa០itelných 
a situování, je letiᘐtᆰ pᖐedurაeno do role regionálního letiᘐtᆰ. Regionální letiᘐtᆰ 
nabízejí vytvoᖐení strategické mo០nosti zajistit ekonomický rᛰst regionu v 
rozumném kontextu integrované letecké, ០elezniაní a silniაní dopravní politiky. 
V souvislosti s novým administrativním აlenᆰním ჀR lze oაekávat výhledovou 
potᖐebu letiᘐtᆰ regionálního významu i pro kraj Ústecký. Letiᘐtᆰ Most je jedno z 
letiᘐᙐ v regionu, které má velmi dobrou startovací pozici na to, aby se stalo 
regionálním letiᘐtᆰm, které mᛰ០e slou០it i jako vstupní letiᘐtᆰ do ჀR pro vᘐeobecné 
letectví.  

Dostavba letiᘐtᆰ pro potᖐeby reálného výhledu se pᖐedpokládá ve tᖐech 
etapách, pᖐiაem០ rozᘐíᖐení stávajících provozních ploch letiᘐtᆰ spadá do III. etapy. 
Ve III. etapᆰ by mᆰly být stávající pohybové plochy, zejména hlavní RWY, 
rozᘐíᖐeny a prodlou០eny na pᖐiléhající území Stᖐimické výsypky. Náklady na zemní 
práce, odvodnᆰní a zpevnᆰní ploch bez finální ០iviაné vrstvy jsou stanoveny na 
51 895  tis. Kა. 
 
 
 
 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 60 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 5: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v mostecko-komoᖐanské oblasti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve 

II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
5.47 Individuální výstavba ᘀpiაák 
 

Atraktivní krajina Jezera Most a nové funkce rozvíjející se v jeho okolí nutnᆰ 
pᖐitáhnou zájem o lokalizaci a výstavbu bydlení a doprovodných slu០eb 
nadstandardní úrovnᆰ. Zastavitelné plochy západnᆰ od ᘀpiაáku jsou urაené v 
územním plánu pro zahrádky a individuální rekreaci. Optimální funkce by mᆰla 
spoაívat v kvalitních formách bydlení. 

Zásadní myᘐlenkou zalo០ení budoucího prosperujícího a atraktivního 
bydlení v satelitu ᘀpiაák je poskytnutí takových forem bydlení, kterých má mladé 
mᆰsto Most nedostatek, nebo které chybí. Bydlení v hotovém – urbanizovaném 
prostᖐedí, bez mo០nosti ovlivnᆰní exteriéru, okolí bytu není ideální. Vytipovaná 
lokalita dává mo០nost budoucím obაanᛰm ovlivnit tváᖐ okolí svého domova, 
zasáhnout tvᛰrაím zpᛰsobem do jeho vzniku a formování. Mo០nost tvoᖐit prostᖐedí 
okolí budoucího domova pᖐispívá k posílení sounále០itosti se zvoleným místem, 
potírá anonymitu a rozvíjí sousedské vztahy rodící se komunity.  

Satelit nabídne kvalitní bydlení v nejrᛰznᆰjᘐích formách bytového 
uspoᖐádání, objemech a úrovních. Území pod ᘀpiაákem umo០ᒀuje výstavbu v 
rodinných domcích izolovaných, dále v ᖐadových, je mo០né zalo០it skupinu domᛰ 
atriových, kaskádových, dále lze pracovat s domy terasovými, bodovými domy 
nebo shlukovými. Dostateაná plocha území umo០ᒀuje výstavbu viladomᛰ s 
vᆰtᘐími rozsáhlejᘐími zahradami. Na druhé stranᆰ mohou zde být i jednoduché 
rodinné bungalovy pro sezónní pobyt – pronájem návᘐtᆰvníkᛰ nedalekého jezera a 
jeho stᖐedisek. 

Náklady na pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici pozemku (do 500 m) აiní 
5 900 tis. Kა, náklady na pᖐípravu území (cca 40 ha) აiní 4 800 tis. Kა, náklady na 
vybudování pᖐíjezdové komunikace აiní 6 000 tis. Kა. Celkové náklady აiní 
16 700 tis. Kა. 

 
 

5.48 Komunikaაní propojení Mostu s II/256 Braᒀany – Mariánské Radაice – 
Lom (pᖐelo០ka silnice III/2565) 
 

Nová komunikace je pᖐímým pokraაováním z ulice Ⴠs. armády pᖐes 
stávající silniაní most a dalᘐím pᖐemostᆰním, trati ჀD Most - Cheb, koleje DP mᆰst 
Mostu a Litvínova a ᖐeky Bíliny a zpᖐístupᒀuje areál zóny technických památek na 
dole Julius III., jeliko០ úrovᒀové pᖐipojení silnice III/2565 i z budoucí zkapacitnᆰné 
komunikace I/27 Most - Litvínov je nepou០itelné – odboაka podchází podjezdem 
pod tratí ჀD nevyhovující výᘐkou a ᘐíᖐkou podjezdu a neumo០ᒀuje projetí 
patrových autobusᛰ ani míjení osobních vozᛰ. Komunikace jsou navr០ené jako 
obousmᆰrné, s jednostrannou cyklistickou stezkou. Komunikace dále zpᖐístupᒀuje 
IV. etapu zóny technických památek – expozici povrchového dobývání – a 
napojuje se na silnici II/256, vedenou ze ័elenic na Lom. Náklady jsou vyაísleny 
na 187 440 tis. Kა. 
 
 
 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 61 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 5: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v mostecko-komoᖐanské oblasti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve 

5.49 Pᖐelo០ka elektrického vedení kolem jezera Matylda 
 
 Návrh ᖐeᘐí souაasný nevyhovující stav, kdy elektrické vedení vysokého 
napᆰtí (22 kV) je vedeno pᖐes jezero Matylda a omezuje tak vyu០ívání vodní 
plochy k rekreaაním úაelᛰm. Vedení by mᆰlo být pᖐelo០eno kolem vodní plochy 
v délce cca 2 km, co០ si vy០ádá náklady ve výᘐi 7 200 tis. Kა. 

 
 
5.4.3.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
            v území navazujícím na báᒀskou აinnost 
 
5.4.3.7.1  Opatᖐení schválená meziresortní komisí 

 
V území navazujícím na dotაené území celku Mostecko nebyla k 31.12. 

2002 schválena ០ádná revitalizaაní opatᖐení. 
 
 
5.4.3.7.2  Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 
 Revitalizaაní opatᖐení jsou vyznaაena v grafické pᖐíloze  ა. 5.4.B. 
 

sanaაní აinnost a projekty havarijního charakteru 
 
5.50 Sanace úpravny dᛰlních vod 
 
 Úpravna dᛰlních vod lomu Most ji០ není provozována ᖐadu let, 
technologické zaᖐízení je zastaralé a její znovu zprovoznᆰní ji០ nepᖐichází v úvahu. 
Ⴠerpání dᛰlních vod bylo ukonაeno v 2/2002 a od té doby se zatápí jáma 
pᖐirozeným zpᛰsobem. Náklady na sanaci areálu úpravny (3,7 ha) jsou vyაísleny 
na 24 500 tis. Kა. 
 
 
5.51 Sanace svahu Hoᖐanská cesta 
 
 Jedná se úpravu nestabilního svahu a jeho následnou rekultivaci. 
Nestabilita svahu byla zpᛰsobena naruᘐením svahu pᖐi provádᆰní báᒀské აinnosti 
v minulosti. Plocha o výmᆰᖐe cca 5 ha se nachází na Hoᖐanské cestᆰ 
v katastrálním území Hoᖐany a Tᖐebuᘐice. Náklady jsou vyაísleny na 9 750 tis. Kა. 
 
 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
5.52 Odvodnᆰní pᖐedpolí jezera Most 
 
 Na území severovýchodnᆰ od zbytkové jámy byla v období pᖐed realizací 
„Lom Most – 1. stavba“, vybudována odvodᒀovací zaᖐízení, აerpací stanice, 
odvodᒀovací pᖐíkopy a hluboký odvodᒀovací kanál. Ⴠerpací stanice a 
odvodᒀovací pᖐíkopy slou០ily pro odvodᒀování podlo០ky Rᛰ០odolské výsypky a 
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hluboký odvodᒀovací kanál byl vybudován v rámci zajiᘐtᆰní stability 
severovýchodního svahu (Konobr០ský lalok). Tato zaᖐízení ji០ nejsou funkაní.  
S ohledem na stabilitní problematiku severních svahᛰ se jeví úაelné v tomto 
prostoru provést pᖐísluᘐné vodohospodáᖐské opatᖐení na podchycení a odvedení 
vod z tohoto prostoru do zatápᆰné zbytkové jámy. Zároveᒀ by tímto návrhem byla 
vyᖐeᘐena stabilitní problematika severních svahᛰ. Náklady na odvodnᆰní plochy o 
výmᆰᖐe cca 14,1 ha jsou vyაísleny na 17 625 tis. Kა. 
 
 
II. d) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ krajinné zelenᆰ 

 
5.53 Odclonᆰní prᛰmyslové zóny od jezera Most 
 

Jedná se o plochu o výmᆰᖐe cca 26,5 ha, na ní០ je nutné provést výsadbu 
vhodných dᖐevin s cílem vytvoᖐit zelený pás, který by odclonil prᛰmyslovou zónu 
na severu a severozápadᆰ od vznikající rekreaაní zóny kolem jezera Most a zóny 
technických památek na jihu. Náklady jsou vyაísleny na 33 125 tis. Kა. 
 
 
5.54 Ozelenᆰní Stᖐimická výsypka 
 

Plocha le០í jihovýchodnᆰ od letiᘐtᆰ Most. Její výmᆰra je cca 10 ha. 
V souაasné dobᆰ není zalesnᆰna, neboᙐ nebyla souაástí rekultivací. Pro 
kompletaci celé Stᖐimické výsypky navrhujeme plochu zalesnit. Náklady jsou 
vyაísleny na 19 500 tis. Kა. 
 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
5.55 Napojení ÚSES Mostecko 
 

Napojení stávajících აi navrhovaných prvkᛰ ÚSES na okolní územní systém 
pᖐedstavuje vytvoᖐení biokoridorᛰ o celkové rozloze cca 20 ha, co០ znamená 
náklady ve výᘐi 25 000 tis. Kა. 
 
 

II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
5.56 Cyklotrasa Rudolice - Braᒀany 
 

Cyklotrasa o celkové délce 5,8 km vychází z obce Rudolice, kde prochází 
znaაená cyklotrasa KჀT ა. 25, obchází z východu vrch ᘀpiაák a regionální letiᘐtᆰ 
Most, pokraაuje po Stᖐimické výsypce a០ do obce Braᒀany. Na Stᖐimické výsypce 
je krátká odboაka na Mostecký cykloturistický okruh. Náklady na vybudování 
cyklotrasy, vა. drobné architektury, აiní 10 740 tis. Kა. 
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II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
5.57 Rekonstrukce silnice Most - Braᒀany 
 
 Silnice III. tᖐídy v úseku od mᆰsta Most (od ០elezniაního pᖐejezdu u 
Hartmann-Rico a.s.) do obce Braᒀany byla vybudována z vᆰtᘐí აásti na vnᆰjᘐích 
výsypkách a její stav je tím poznamenán, neboᙐ na nᆰkolika místech doᘐlo 
k poklesᛰm podkladových vrstev. Silnice bude v tomto úseku o délce 4,7 km 
zrekonstruována, vა. finální ០iviაné vrstvy, co០ si vy០ádá náklady ve výᘐi  
33 550 tis. Kა. 
 
 
5.4.3.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti 
            se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek 

 
V územním celku Mostecko se po roce 2012 nebudou provádᆰt ០ádné 

rekultivaაní akce  a nejsou tedy navrhována ani ០ádná revitalizaაní opatᖐení. 
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5.4.3.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
            v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 22   Pᖐehled revitalizaაních opatᖐení – Mostecko 

5.37 ovაí farma Stᖐimická výsypka 37,00 15 800 000 2005 2006

5.38 revitalizace bᖐehové linie jezera Matylda 7,00 16 275 000 2005 2006

5.39 rekreaაní plocha Matylda 28,00 10 500 000 2005 2006
5.40 polygon 12,00 250 000 000 2004 2005
5.41 stᖐedisko Starý Most 116,00 81 910 000 2004 2012
5.42 projekt technického muzea 14,60 53 936 000 2004 2009
5.43 cyklotrasa po Stᖐimické výsypce 2,00 3 500 000 2004 2005
5.44 cyklotrasa kolem jezera Most 9,50 38 475 000 2009 2010
5.45 cyklotrasa podél jezera Matylda 3,50 4 900 000 2004 2005
5.46 rozᘐíᖐení letiᘐtᆰ Most 16,00 51 855 000 2007 2010

5.47 individuální výstavba ᘀpiაák 40,00 16 700 000 2008 2010
5.48 obnovení silnice Most - Mar. Radაice 8,20 187 440 000 2004 2007
5.49 pᖐelo០ka elektrického vedení Matylda 2,00 7 200 000 2004 2005

738 491 000

5.50 sanace úpravny dᛰlních vod lom Most 3,70 24 500 000 2005 2006
5.51 sanace svahu Hoᖐanská cesta 5,00 9 750 000 2005 2007

5.52 odvodnᆰní pᖐedpolí jezera Most 14,10 17 625 000 2004 2005

5.53 odclonᆰní prᛰmyslové zóny jezero Most 26,50 33 125 000 2005 2007
5.54 ozelenᆰní Stᖐimická výsypka 10,00 19 500 000 2005 2007

5.55 napojení ÚSES Mostecko 20,00 25 000 000 2005 2006

5.56 cyklotrasa Rudolice - Braᒀany 5,80 10 740 000 2005 2006

5.57 rekonstrukce komunikace Most-Braᒀany 4,70 33 550 000 2005 2006
173 790 000
912 281 000

v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností

sanaაní აinnost a havarijní stavy

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

v území navazujícím na dᛰlní აinnost

vodní slo០ky krajiny

krajinná zeleᒀ

revitalizaაní opatᖐení

zemᆰdᆰlské pozemky

vodní slo០ky krajiny

území pro úაely vyu០ití volného აasu

ukonაení

biokoridory a biocentra

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení celkem

výmᆰra 
[ha/km] náklady [Kა] zahájení
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5.4.4 Územní celek Most - jihozápad 
 
5.4.4.1 Vymezení a souაasný popis území 
 
Dobývací prostor Havraᒀ 
 

Dobývací prostor Havraᒀ o výmᆰᖐe 1 421,9 ha se nachází z pᖐevá០né აásti 
v okrese Most, resp. na území obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností Most, pouze 
nepatrnou აástí pᖐesahuje do okresu Louny, resp. na území obce s rozᘐíᖐenou 
pᛰsobností Louny. Rozkládá se na dílაích აástech katastrálního území obcí Malé 
Bᖐezno, Havraᒀ, Liᘐnice, Polerady a Výᘐkov (okres Louny).  

Dobývací prostor byl vymezen dne 23.6. 1980 a 26.1. 1994 byl opᆰt 
vyᖐazen a vyhláᘐen jako chránᆰné lo០iskové území. V dobᆰ platnosti vyhláᘐení 
dobývacího prostoru zde vᘐak nikdy nebyla zahájena dᛰlní აinnost a z tohoto 
dᛰvodu se zde také nenacházejí ០ádné rekultivované plochy ve smyslu báᒀského 
zákona.  

Souაasné vyu០ití zájmového území, kterým je v pᖐevá០né míᖐe zemᆰdᆰlská 
výroba, je v souladu se zámᆰry obcí a v tomto smᆰru se nepoაítá s jiným 
zpᛰsobem vyu០ití pozemkᛰ. ័ádná z obcí v pᖐedmᆰtném území nemá platný 
územní plán, s výjimkou obce Havraᒀ, která má územní plán ve stádiu koncepce a 
v letoᘐním roce by mᆰl být schválen. Ostatní obce mají urbanistické studie ᖐeᘐící 
pouze intravilán obce, avᘐak tyto studie ji០ vᆰtᘐinou nejsou aktuální. Území obce 
Havraᒀ ᖐeᘐí v nᆰkolika významných aspektech projekt komplexních pozemkových 
úprav, který by mᆰl být v letoᘐním roce dokonაen. Pᖐedmᆰtem tohoto projektu je 
mimo jiné i územní systém ekologické stability. 

 
Velebudická výsypka 
 

Velebudická výsypka se nachází na území obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností 
Most, resp. na katastrálních územích obcí Most (k.ú. Ⴠepirohy, Velebudice, 
Skyᖐice) a Beაov (k.ú. ័idovice u Beაova, Kamenná Voda). 

Velebudická výsypka je vnᆰjᘐí výsypkou dolu Jan ᘀverma a zakládání 
skrývkových hmot bylo realizováno v letech 1953 – 1994 v mocnostech a០ 75 m,  
s hmotností zalo០eného objemu 242,3 mil. m3 a s celkovou plochou 842,6 ha. 

Rekultivaაní práce byly zahájeny na nejni០ᘐích etá០ích ji០ v roce 1965. 
Vyu០ití Velebudické výsypky bylo cílenᆰ koncipováno DUK s.p. od roku 1973 se 
zámᆰrem výstavby koᒀské dostihové dráhy na hlavní etá០i Z tohoto zámᆰru 
vycházela i urbanistická studie zpracovaná Hydroprojektem Praha v roce 1986, 
která ji០ ᖐeᘐila kompletní výstavbu "Rekultivaაního parku Velebudice" na celé 
Velebudické výsypce jako architektonický celek, který odpovídá pᖐímᆰstskému 
rekreaაnímu zázemí mᆰsta Mostu. 

 
 

5.4.4.2 Rekultivace  dokonაené a rozpracované k 31.12.2002 
 

Na území bývalého dobývacího prostoru Havraᒀ se nenacházejí ០ádné 
rekultivované plochy. 
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Rekultivovaná plocha Velebudické výsypky pᖐedstavuje plochu o výmᆰᖐe 
842,6 ha, z აeho០ do 31.12. 2002 byla rekultivaაní აinnost ukonაena na ploᘐe o 
výmᆰᖐe 579,9 ha: 
 
tab. ა. 23   Ukonაené rekultivace  – Most – jihozápad 

zemᆰdᆰl. lesní vodní ost.vა.park. celkem
celkem 80,8 150,4 6,3 342,5 579,9  

 
V souაasné dobᆰ probíhají na Velebudické výsypce jeᘐtᆰ 4 rekultivaაní 

akce o celkové výmᆰᖐe 188,1 ha (viz pᖐíloha ა. 5.5.A): 
 

RPV – A 401/3 
Jedná se o pᖐípravu území pro sportovní areál golfu na Velebudické 

výsypce. V roce 1998 zde byly provedeny terénní úpravy a biologické o០ivení 
pᛰdního profilu návozem organických hmot – kompostᛰ, poté byly plochy 
zatravnᆰny a provedena základní výsadba. V roce 1999 bylo zájmové území 
rozᘐíᖐeno o 4,06 ha, tj. o plochu pᛰvodnᆰ uva០ovanou pro zᖐízení parkoviᘐtᆰ. 
Pᖐedmᆰtná plocha byla terénnᆰ upravena, na ní rozprostᖐena 10 cm vrstva ornice 
a provedeno zatravnᆰní a liniová výsadba dᖐevin. V souაasné dobᆰ probíhá 
pᆰstební péაe, její ukonაení se pᖐedpokládá v roce 2006.   

 
RPV – A 401/4 

Plocha se nachází v jihovýchodní აásti Velebudické výsypky.  Technická 
etapa byla zahájena v roce 1997, souაasnᆰ probíhala výstavba odvodnᆰní a 
cestní sítᆰ. Po ukonაení terénních úprav následoval pᖐípravný agrocyklus a 
zatravnᆰní. Základní výsadba byla realizována v roce 1999. Ve stejném roce  bylo 
zájmové území rozᘐíᖐeno o dalᘐí malou plochu s výmᆰrou 1,55 ha. Na celém 
území pokraაuje údr០ba porostᛰ, ukonაení se pᖐedpokládá v roce 2007.   

 
RPV – Srpina, 4. აást (krajinotvorba) 

Plocha je souაástí  tᆰlesa Velebudické výsypky smᆰrem k ᖐíაce Srpinᆰ. 
Rekultivaაní práce byly zahájeny v roce 1996, po terénních úpravách následoval 
pᖐípravný agrocyklus a zatravnᆰní. Na ploᘐe lesnické rekultivace byla provedena 
základní výsadba. Na ploᘐe probíhá pᆰstební péაe s plánovaným ukonაením v 
roce 2007.  

 
Ji០ní svahy Velebudické výsypky - les 

Plocha se nachází na jihozápadních svazích Velebudické výsypky. 
Technická rekultivace byla zahájena v roce 1995, následnᆰ byla provedena 
základní výsadba. V souაasné dobᆰ je realizována pᆰstební péაe, plánované 
ukonაení akce je v roce 2007. 
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tab. ა. 24   Rozpracované rekultivace  – Most – jihozápad 
ostatní

vა. park. celkem
RPV - A401/3 1997-06 0,0 0,0 0,0 22,6 22,6
RPV - A401/4 1997-07 0,0 0,0 0,6 108,5 109,1
RPV - Srpina 4.ა. 1996-07 0,0 0,0 0,0 35,9 35,9
Ji០ní svahy - zales. 1995-07 0,0 0,0 0,0 20,6 20,6
celkem 0,0 0,0 0,6 187,5 188,1

realizace lesnické vodnízemᆰdᆰl.

 
 
 
5.4.4.3 Rekultivace zahajované v období 2003 a០ 2012 
 

Na dotაeném území bývalého dobývacího prostoru Havraᒀ a Velebudické 
výsypky se nebudou v období 2003 a០ 2012 zahajovat ០ádné rekultivaაní akce. 

 
 

5.4.4.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 
            2013 do vyuhlení 
 

Na dotაeném území bývalého dobývacího prostoru Havraᒀ a Velebudické 
výsypky se nebudou po roce 2012 zahajovat ji០ ០ádné rekultivaაní akce. 

 
 
5.4.4.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost 
            rekultivací v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 25   Bilance ploch rekultivací – Most – jihozápad 

ostatní
vა. park. celkem

ukonაené do 2002 80,8 150,4 6,3 342,5 579,9
rozpracované k 31.12.2002 0,0 0,0 0,6 187,5 188,1
novᆰ zahajované 2003-12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
novᆰ zahajované po 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
celkem 80,8 150,4 6,9 529,9 768,0

zemᆰdᆰl. lesní vodnírekultivace

 
 
 
5.4.4.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 v 
území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností 
 
5.4.4.6.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 

 
V území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností celku Most - jihozápad byly 

meziresortní komisí schváleny následující akce: 
 

název realizace dᛰlní spoleაnost 
Hipodrom Most - dokonაení úpravy povrchu výsypky pro 
stavbu vᆰ០e rozhodაích a vá០nice  Kohinoor a.s. 

RPV - Srpina 4. აást - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
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RPV A401/4 - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
RPV - ji០ní svahy - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
RPV A401/3 - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 

 
Na realizaci akce Hipodromu Most bude poskytnuta dotace v celkové výᘐi 

4 179 434 Kა, na realizaci ostatních აtyᖐ akcí RPV je ០ádána dotace v celkové výᘐi 
16 322 tis. Kა. 
 
 
5.4.4.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

Revitalizaაní opatᖐení, zahajitelná do roku 2012, jsou zobrazena 
v grafických pᖐílohách  ა. 5.5.B, 5.5.C a 5.5.D. 

 
sanaაní აinnost a havarijní stavy 

 
5.58 Sanace sesuvu na Velebudické výsypce 
 

V prᛰbᆰhu mᆰsíce února doᘐlo k sesuvu na území tᆰlesa Velebudické 
výsypky. Skluz probᆰhl velmi rychle a zasáhl აást cesty, v bezprostᖐední blízkosti 
tréninkové trati pro konᆰ. Pᖐi skluzném pohybu se utrhla nᆰkolik desítek metrᛰ 
dlouhá აást svahu i s pᖐilehlou cestou a oplocením. Ují០dᆰjící svah zasáhl rovnᆰ០ 
borovicovou plantá០ a poᘐkodil nᆰkolik stromᛰ, které jsou k dráze pᖐilehlé. 
Posti០eny byly ji០ní svahy tréninkové dráhy. Vznikl zde skluz asi sto metrᛰ dlouhý 
a s tᖐímetrovým poklesem. Sesuv svahu, stejnᆰ jako na ostatních tᆰlesech na 
Mostecku v té dobᆰ, zpᛰsobily nepᖐíznivé klimatické podmínky, vytrvalé deᘐtᆰ a 
následné mrazivé poაasí. ᖀeᘐení sanace tohoto svahu nebude jednoduchá, 
proto០e je zde po០adavek zachování nivelety. Dᛰvodem je stávající tréninková 
dráha a cesta. V patᆰ skluzu zabraᒀuje sanaაním pracím porost borovicové 
plantá០e. Proto zde nebude mo០né pou០ít nejაastᆰji u០ívané postupy pro sanaci 
svahᛰ posti០ených skluzem. Náklady na sanaci sesuvu jsou vyაísleny na  
10 950 tis. Kა. 
 
 
II. b) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ zemᆰdᆰlských pozemkᛰ 

 
5.59 Ovაí farma Velebudická výsypka 
 
 Farma bude mít rozlohu 36 ha a bude pᖐedstavována trvalými travními 
porosty. Náklady na pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici pozemku (cca 2,5 km) 
აiní 29 500 tis. Kა a náklady na vybudování obslu០né komunikace v délce 2,5 km 
jsou 10 000 tis. Kა, celkem tedy 39 500 tis. Kა. 
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II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
Hipodrom – stávající stav 
 

Výstavba areálu hipodromu na Velebudické výsypce byla zahájena v  
r. 1986 provádᆰním hrubých terénních úprav. Kromᆰ staveb rekultivaაního 
charakteru byly realizovány stavby zahrnující technickou vybavenost: odvodᒀovací 
zaᖐízení, rozvody elektro VN, kanalizace, rozvody závlahové vody apod. Odvádᆰní 
srá០kových a ostatních povrchových vod je zajiᘐtᆰno systémem drená០í a trubních 
kanálᛰ, budovaných rovnᆰ០ v areálu hipodromu. Na dostihové dráze je 
vybudována ploᘐná drená០. Splaᘐková a kanalizaაní síᙐ je budována na celé ploᘐe 
hipodromu a je napojena na stávající kanalizaაní ᖐad v prostoru prᛰmyslového 
areálu Velebudice. Do areálu samotného Rekultivaაního parku Velebudice vedou 
dvᆰ pᖐíjezdové silnice. První smᆰᖐuje ze severozápadu od Ⴠepiroh kolem areálu 
Severoაeských vodovodᛰ a kanalizací, a.s. k parkoviᘐti hipodromu. Pro 
návᘐtᆰvníky hipodromu je pᖐipravena parkovací plocha s dostateაnou kapacitou. 
Druhá silnice vede od obce Vtelno okolo komplexu BILBO k areálu golfového 
hᖐiᘐtᆰ, zde je ve výstavbᆰ parkoviᘐtᆰ pro u០ivatele hᖐiᘐtᆰ. Obᆰ komunikace jsou 
zajiᘐtᆰny uzávᆰrou proti neoprávnᆰnému u០ívání. Obslu០ná asfaltová komunikace 
vede kolem areálᛰ golfového hᖐiᘐtᆰ a hipodromu, na tuto komunikaci navazuje síᙐ 
zpevnᆰných komunikací, které zpᖐístupᒀují vᘐechny აásti Velebudické výsypky.  

V souაasné dobᆰ jsou funkაní traᙐ dostihového závodiᘐtᆰ s pᖐeká០kami, 
zábradlím, architektonickou zelení a dalᘐími doplᒀujícími prvky, dále tréninková 
dráha a technické zázemí. Dostihová dráha je vybudována unikátním zpᛰsobem, 
který zajiᘐᙐuje vynikající podmínky nezávisle na poაasí. Pod vrstvou zeminy je 
zhruba padesát centimetrᛰ ᘐtᆰrkopísku, pod kterým je po celé ploᘐe dostihové 
dráhy rozveden odvodᒀovací systém, a proto je mo០né v pᖐípadᆰ potᖐeby po celé 
ploᘐe trávník zavla០ovat. Prosáklá voda je svedena drená០ním systémem do 
kanalizace. Pᖐímá dráha pro rovinové dostihy mᆰᖐí 1 200 m, hlavní ovál pro 
rovinové dostihy má 1 800 m, k dispozici jsou vnitᖐní dráhy pro proutᆰné pᖐeká០ky 
a steeplechase.  Zcela ojedinᆰlé je vybudování rozsáhlé tréninkové dráhy, která je 
umístᆰna mimo závodiᘐtᆰ, a kterou rovnᆰ០ აeská závodiᘐtᆰ postrádají. Zde je 
mo០no na rozloze 43 ha bez problémᛰ trénovat buჰ na písაité nebo travnaté 
dráze. 

Spoleაnosti Hipodrom, a.s. se podaᖐilo v letech 1998-2000 zajistit výstavbu 
stájí pro ustájení dostihových koní, vybudování sedliᘐtᆰ a paddocku, zajiᘐtᆰní 
startovacích boxᛰ pro 16 stání. S pozitivním ohlasem se setkalo vybudování 
tribuny pro diváky s cca 1 500 sedadly. Pro mo០nost konání veაerních akcí bylo 
vybudováno osvᆰtlení tribuny a vstupu do dostihového areálu. Byla dokonაena 
výstavba spoleაensko správního objektu, obაerstvovacího centra pro diváky a 
dᆰtského sportovního koutku. 

 
5.60 – 5.62 Hipodrom – navrhovaná opatᖐení 

 
V areálu hipodromu jsou plánovány následující stavby (viz pᖐíloha 5.5.D), 

pᖐiაem០ první 4 stavby byly ji០ ve formᆰ projektᛰ pᖐedlo០eny meziresortní komisi, 
avᘐak dosud nebyly schváleny: 
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• úprava tréninkové dráhy,  
• úprava povrchu výsypky pro stavbu parkurové haly, 
• úprava povrchu výsypky pro stavbu zimních stájí, 
• úprava povrchu výsypky pro stavbu vᆰ០e rozhodაích a vá០nice, 
• realizace vnitᖐní a vnᆰjᘐí trasy pro konᆰ, cyklisty a pᆰᘐí turisty. 

 
Tréninková dráha je situována ji០nᆰ od hlavní dráhy na ploᘐe cca 43 ha. 

Celková délka dráhy je 4 885 m a ᘐíᖐka 5,4 – 7,2 m. Dráha je velmi აasto u០ívána 
a vykazuje nᆰkteré vady, vycházející z výstavby na výsypkovém tᆰlese. Tyto vady 
pak v koneაném dᛰsledku ohro០ují bezpeაnost jak koní, tak i jejich jezdcᛰ. Úprava 
tréninkové dráhy byla navr០ena v tomto rozsahu: 

 
• Vrchní vrstva – gumová drᙐ zamezující promrzání písku v zimním 

období 
• Písek – 100 – 120 mm 
• Zhutnᆰní povrchu lomovými výsivkami 15 kg/m2 
• ᘀtᆰrkodrᙐ 0 – 45 – 200 mm 
• ᘀtᆰrkodrᙐ 32 – 63 – 250 mm 
• Geotextilie 

 
V rámci objektu odvodnᆰní se provede proაiᘐtᆰní a prohloubení stávajícího 

odvodᒀovacího pᖐíkopu a bude prohlouben nový mᆰlký pᖐíkop z druhé strany  
dráhy, který bude zachycovat vody tekoucí na dráhu z okolního terénu, z míst, 
které se deformacemi terénu dostaly nad úroveᒀ stávající tréninkové dráhy. Cca 
po 400 m se provede pᖐevedení takto zachycených vod potrubím PVC DN 250 do 
hlavního odvodᒀovacího kanálu. 

Finanაní náklady na úpravu tréninkové dráhy jsou ve výᘐi 18 990 tis. Kა. 
  
Objekt parkurové haly bude umístᆰn v prostoru dostihového závodiᘐtᆰ v 

blízkosti venkovní parkurové plochy. Výstavba haly umo០ní poᖐádání jezdeckých 
skokových podnikᛰ po celý rok bez ohledu na nepᖐízeᒀ poაasí. Kromᆰ 
parkurových závodᛰ bude mo០no v hale poᖐádat i westernové soutᆰ០e. Vlastní 
halu bude tvoᖐit parkurová plocha o rozmᆰrech 60x35,2 m. Pro diváky je navr០ena 
v ochozu haly po obou stranách tribuna, která bude vybavena sociálním zaᖐízením 
a jednoduchým restauraაním provozem. Pro poᖐádání závodᛰ bude uprostᖐed 
tribuny prostor pro rozhodაí. Souაástí haly budou také stáje pro ustájení cca 35 
koní vაetnᆰ zázemí jako napᖐ. sedlovna, sklad krmiva, mycí box a solárium. Celou 
jednu stranu objektu tvoᖐí sklady sena a slámy. Z terasy objektu bude mo០né 
sledovat i akce konané na venkovní parkurové ploᘐe. Objekt bude napojen na 
in០enýrské sítᆰ – vodovod, kanalizaci a elektro. Objekt zimních stájí bude 
umístᆰn v bezprostᖐední blízkosti venkovní plochy pro letní stáje. Zimní stáje 
budou slou០it k ustájení koní nejen tᆰsnᆰ pᖐed a bᆰhem závodᛰ, ale i po celý rok, 
kdy je areál dostihového závodiᘐtᆰ u០íván pro jejich trénink. Zimní stáje budou 
u០ívat vᆰtᘐinou jako pronájem jednotlivé dostihové firmy pᖐevá០nᆰ ze stᖐedních a 
severních Ⴠech a místní zájemci. 

Finanაní náklady na pᖐípravu území pro výstavbu parkurové haly a zimních 
stájí jsou vyაísleny na 24 600 tis. Kა, náklady na pᖐípravu území pro stavbu vᆰ០e 
rozhodაích a vá០nice აiní 3 990 tis. Kა, celkem tedy 28 590 tis. Kა. 
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V zájmu dalᘐího veᖐejného vyu០ití Rekultivaაního parku Velebudice bylo 
navr០eno vybudovat trasy pro konᆰ, cyklisty a pᆰᘐí turisty. Jsou navr០eny  
2 varianty: 

 
a) vnitᖐní trasa – vedoucí uvnitᖐ oploceného areálu hipodromu (délka  

cca 5.500 m) na ploᘐe stávající plochy hipodromu 
 

b) vnᆰjᘐí trasa – jedná se trasu vedoucí vnᆰ oploceného areálu (cca 13.000 m) 
Jedná se o აlenitou, místy zalesnᆰnou krajinu, le០ící mimo obydlenou oblast a 
silniაní provoz. Povrch cesty pro jízdy na koni bude stᖐídavᆰ pískový, ០iviაný a 
travnatý, cesta pro cyklisty bude tvoᖐena pᖐírodním terénem a ០ivicí. Obᆰ 
plánované trasy povedou soubᆰ០nᆰ, ᘐíᖐe cesty pro jízdu na koni bude v 
prᛰmᆰru 3 m, tak aby mohla být vyu០ita bᆰ០ná mechanizace pᖐi její údr០bᆰ. 

 
Vybudování obou navr០ených tras si vy០ádá 68 450 tis. Kა a vybavení tras 

drobnou architekturou 1 025 tis. Kა, celkem tedy 69 475 tis. Kა. 
Vnᆰjᘐí trasa by mᆰla být propojena do dalᘐích oblastí v okolí Mostu. 

Východním smᆰrem povedou do zájmového prostoru golfového hᖐiᘐtᆰ a jeho okolí, 
západním smᆰrem bývalým viaduktem pᖐes komunikaci Most – ័atec v Ⴠepirozích 
a dále severním smᆰrem (vinice) s napojením na Mostecký cykloturistický okruh a 
na zájmovou oblast autodromu v Mostᆰ. 

 
 

II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
5.63 Rozᘐíᖐení golfového hᖐiᘐtᆰ 
 

Areál golfového hᖐiᘐtᆰ je umístᆰn v sousedství hipodromu na ploᘐe 30 ha. 
Golfový klub byl zalo០en v roce 1992. V roce 1993 byly ve spolupráci s vedením 
Mostecké uhelné spoleაnosti a.s. vytipovány v rámci lokalit urაených k rekultivaci 
vhodné pozemky v oblasti Velebudické výsypky pro následnou výstavbu golfového 
hᖐiᘐtᆰ. Po vytvoᖐení 1. Golfového klubu Most byla postupnᆰ sledována mo០nost 
zaაlenit do rekultivaაních úprav i vybudování golfového areálu. Výchozím 
podkladem studie, upᖐesᒀující rekultivaაní úpravy pᖐísluᘐných ploch byl orientaაní 
stavební zámᆰr z roku 1993.  Bᆰhem roku 1999 bylo hᖐiᘐtᆰ dokonაeno v rozsahu  
9 jamek. Souაasnᆰ je k dispozici driving range, putting a chipping green, hra z 
bankru, pᛰjაování holí, obაerstvení, parkoviᘐtᆰ. 

Ve stávajícím areálu je uva០ováno hlavnᆰ se zkvalitnᆰním zázemí. 
Nejpalაivᆰjᘐím problémem je, ០e 1. Golfový klubu Most nemá vlastní zavla០ovací 
systém. V tomto je zcela odkázán na dodávky závlahové vody z hipodromu.  
K vyᘐᘐímu komfortu by rovnᆰ០ poslou០ilo lepᘐí oznaაení jamek. 

Plocha o velikosti 65 ha by mᆰla slou០it pro plánované rozᘐíᖐení golfového 
hᖐiᘐtᆰ ze stávajících 9 jamek na 18 (viz pᖐíloha 5.5.C). Osmnáctijamkové hᖐiᘐtᆰ by 
splᒀovalo nejpᖐísnᆰjᘐí kritéria a svým zaᖐazením by spadalo do vyᘐᘐí kategorie. To 
by samozᖐejmᆰ umo០ᒀovalo poᖐádat významné sportovní turnaje se zahraniაní 
úაastí a s kladným ekonomickým dopadem pro mᆰsto i region. 

Obdobnᆰ jako na vᘐech plochách biologicky oᘐetᖐovaných, je na sadové 
úpravy rozᘐíᖐeného hᖐiᘐtᆰ na standardní s 18 jamkami vydáno územní rozhodnutí 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 72 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 5: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v mostecko-komoᖐanské oblasti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve 

o vyu០ití území zn. SÚ 1454/99-328-ᘀ, stavebním úᖐadem mᆰsta Mostu. Území 
urაená k uvedenému úაelu byla zatravnᆰna, se skupinovou výsadbou dᖐevin a 
svá០né აásti byly ploᘐnᆰ osazeny vhodnými dᖐevinami. Základní výsadba byla 
provedena v letech 1998-1999, dosadba v r. 2001. Na lesních sazenicích byly v 
období od základních výsadeb uplatᒀovány základní pᆰstební zásahy – 
celoploᘐné vy០ínání buᖐenᆰ, okopávka, nátᆰr proti okusu, pᖐihnojení sazenic. Pᖐi 
projektování rozᘐiᖐujícího areálu musí být brána v potaz probíhající rekultivace. 

Finanაní náklady na nezbytné terénní úpravy pro rozᘐíᖐení golfového hᖐiᘐtᆰ 
აiní 30 400 tis. Kა. 

 
 

5.64 Lesopark – arboretum 
 

Hlavním úაelem této plochy o velikosti cca 7 ha je poskytnutí rekreaაního a 
vzdᆰlávacího vy០ití. Po urbanistické stránce je cílem vytvoᖐit park pᖐírodního 
charakteru s výsadbami lesních porostᛰ, skupin okrasných dᖐevin a velkými 
luაními plochami s jezírky a vodoteაemi. Plochu bude nutno doplnit 
architektonickými a parkovými zaᖐízeními, bude nutno zvá០it i vybudování vodních 
ploch, ale pᖐedevᘐím bude nutno zabezpeაit zpevnᆰní pᖐístupových a 
vycházkových komunikací. 

Na území arboreta je tᖐeba provést nᆰkterá opatᖐení, a to zejména: 
odstranᆰní náletových dᖐevin tᆰchto druhᛰ: bᖐíza bᆰlokorá (Betula pendula), hloh 
obecný (Crataegus oxacantha), rᛰ០e ᘐípková (Rosa canina) a v menᘐí míᖐe i ménᆰ 
vzrostlých jedincᛰ olᘐe lepkavé (Alnus glutinosa). Pro zvᆰtᘐení druhové variability 
arboreta bude vhodné vysadit jedince tᆰchto druhᛰ: borovice lesní (Pinus 
sylvestris), modᖐín opadavý (Larix decidua), buk lesní (Fagus sylvatica), dub cer 
(Quercus cerris), v menᘐí míᖐe i jedince lípy srdაité (Tilia cordata). 
Z krajinotvorného hlediska by bylo vhodné provést roztrouᘐenou výsadbu tᆰchto 
dᖐevin. 

V budoucnu by stálo za úvahu vybudovat v აásti prostoru arboreta také 
výsadbu nepᛰvodních rostlin a pᖐiblí០it tak návᘐtᆰvníkᛰm také rostlinstvo jiných 
kontinentᛰ. Za úvahu by stály zejména rᛰzné druhy tisu (Taxus spp.), douglaska 
tisolistá (Pseudotsuga menziesii), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis), zerav 
západní (Thuja occidentalis), sekvoje (Sequoia sempervirens), sekvoje obrovská 
(Sequoiadendron giganteum) atd. 

V odvodᒀovacím pᖐíkopu se nachází stojatá voda naაervenalé barvy, která 
je pravdᆰpodobnᆰ dosti kyselá. Na bᖐezích se nachází pomᆰrnᆰ málo vegetace, 
která je zastoupena pᖐedevᘐím rostlinami z აeledi Poaceae, ze stromᛰ zde rostou 
topoly (Populus spp.), bᖐíza bᆰlokorá (Betula pendula), hloh obecný (Crataegus 
oxacantha) a nᆰkolik jedincᛰ olᘐe lepkavé (Alnus glutinosa). Tento pᖐíkop bude 
nutné vyspádovat, aby se zlepᘐil a zrychlil odtok vody, vysvahovat bᖐehy a vyაistit 
koryto tohoto pᖐíkopu v celé své délce. Proᖐezávka porostu by mᆰla být minimální. 

Finanაní náklady jsou vyაísleny na 8 750 tis. Kა. 
 
 

5.65 Areál vzdᆰlávacího a zábavního parku 
 

Celková u០itná plocha je 50 ha s mo០ností rozᘐíᖐení o zemᆰdᆰlskou plochu, 
která navazuje v severní აásti (20 ha). Jedná se vᘐak o území svým charakterem 
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jako podmíneაnᆰ vhodné ze stavebního hlediska. Z tohoto dᛰvodu bude tᖐeba 
upᖐesnit rozsah a dispoziაní ᖐeᘐení objektᛰ v daném území. Plocha spadá do 
správního území obce Beაov. 

Na odvrácené stranᆰ od navrhované plochy, se otevírá pohled na 
elektrárnu Poაerady. Proto se navrhuje pro zlepᘐení estetické úrovnᆰ areálu, 
výhledu na elektrárnu zabránit vhodnou výsadbou. Jako pᖐíhodná pᖐichází v úvahu 
tato skupinová výsadba dᖐevin: topol osika (Populus tremula), topol აerný 
(Populus nigra), bᖐíza bᆰlokorá (Betula pandula), lípa srdაitá (Tilia cordata), javor 
klen (Acer pseudoplatanus), modᖐín opadavý (Larix decidua), borovice lesní 
(Pinus sylvestris). 

Mírnou pᖐevahu by mᆰla zpoაátku tvoᖐit ᖐadová výsadba druhᛰ topol osika 
(Populus tremula) a topol აerný (Populus nigra). Tyto druhy vytvoᖐí v pomᆰrnᆰ 
krátkém აasovém období vysoký porost a napomohou tak k rychlejᘐímu zakrytí 
nevzhledného panorama elektrárny Poაerady. Stromy tᆰchto druhᛰ vᘐak აasem 
prosychají a odumírají a bude nutná proᖐezávka. Jako náhrada pak poslou០í výᘐe 
uvedené druhy dᖐevin. 

Z hlediska obslu០nosti areálu je rovnᆰ០ dᛰle០ité napojení na komunikaაní 
síᙐ celého ᖐeᘐeného území výsypky  a návaznost na hlavní silnice jak ze strany od 
Mostu, tak i ze smᆰru od obcí Liᘐnice a Polerady. 

Výsadba ochranného pásu dᖐevin si vy០ádá 2 500 tis. Kა, pᖐivedení 
in០enýrských sítí a pᖐíjezdové komunikace na hranici pozemku (do 2 km) si 
vy០ádá 35 600 tis. Kა, celkem tedy 38 100 tis. Kა. Jeliko០ není známo situaაní 
uspoᖐádání staveb, nelze odhadovat náklady na terénní úpravy pro pᖐípravu 
staveb. 
 
 
5.66 Rekreaაní plocha v okolí Rákosového rybníka 
 

V pobᖐe០ní აásti Rákosového rybníka, kde by mᆰly v budoucnu vzniknout 
prostory pro rekreaაní აinnost, by bylo vhodné odstranit ne០ádoucí dᖐeviny druhᛰ: 
hloh obecný (Crataegus oxacantha), rᛰ០e ᘐípková (Rosa canina) a nálety bᖐízy 
bᆰlokoré (Betula pendula), tím bude umo០nᆰn lepᘐí pᖐístup k vodní ploᘐe. 
Ponechány budou pouze vzrostlé stromy rostoucí na bᖐezích Rákosového rybníka. 

Plocha pro výstavbu rekreaაních objektᛰ byla navr០ena na západním bᖐehu 
Rákosového rybníka, na území o velikosti  pᖐibli០nᆰ 4 ha. Je umístᆰna z pᖐírodního 
hlediska v atraktivní lokalitᆰ v blízkosti vodní plochy. Území zdobí vzrostlá 
vegetace s pestrou druhovou skladbou. Pokud tedy bude rozhodnuto o výstavbᆰ 
ubytovacích objektᛰ, mᆰlo by jít o stavby architektonicky vhodné. Nemᆰly by pᖐíliᘐ 
ruᘐit poklidný a០ romantický ráz krajiny. Pᖐi budování areálu by mᆰly být 
odstranᆰny pᖐedevᘐím keᖐe v pobᖐe០ní აásti Rákosového rybníka a v okolí 
budoucích cest. Z hlediska napojení na in០enýrské sítᆰ není tato lokalita 
problematická. Vᘐechny dᛰle០ité in០enýrské sítᆰ procházejí v blízkém okolí. Bude 
vᘐak nutné provést úpravy odvodᒀovacího kanálu navr០ené výᘐe. 

Svou polohou a pᆰkným prostᖐedím je území pᖐedurაené pro rekreaაní 
úაely. Po vybudování lesoparku, arboreta, cyklo a hipostezek atd. se v katastru 
mᆰsta Mostu asi sotva najde vhodnᆰjᘐí lokalita, kde by mᆰl kemp stát. Souაástí 
kempu by mᆰla být chatová zástavba, místa pro stany a obytné pᖐívᆰsy, 
obაerstvení, parkovací místa, sportoviᘐtᆰ  a recepce. 
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Souაástí plochy by mohlo být také zaᖐízení hotelového typu s kapacitou  
30-40 míst. O ubytování v hotelu by byl jistᆰ zájem hlavnᆰ v období konání akcí na 
hipodromu. 

Pᖐíprava území pro rekreaაní stavby, hotel a parkoviᘐtᆰ si vy០ádá  
4 375 tis. Kა, pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici pozemku 1 180 tis. Kა a 
výstavba komunikací 10 800 tis. Kა. Náklady na úpravu krajinné zelenᆰ აiní  
3 750 tis. Kა. Celkové náklady jsou 20 105 tis. Kა. 

 
 

5.67 Fotbalové hᖐiᘐtᆰ a plocha pro sportovní vyu០ití 
 
Koncepce rozvoje Velebudické výsypky od samého zaაátku poაítá s ᖐadou 

tᆰlovýchovných zaᖐízení a tᆰlovýchovných ploch. Jednou z tᆰchto ploch by se 
mᆰla stát navrhovaná plocha fotbalového hᖐiᘐtᆰ pro Fotbalovou ᘐkolu Most, o.p.s. 
V souაasné dobᆰ se ᘐkola potýká s velikým nedostatkem kvalitních hracích ploch 
s travnatým povrchem. Pro areál fotbalového hᖐiᘐtᆰ byla zvolena plocha 
v severozápadní აásti Velebudické výsypky v blízkosti hlavní pᖐíjezdové 
komunikace do areálu hipodromu. Vybraná plocha má rozlohu cca 4 ha. 

Na tuto plochu navazuje pás ᘐiroký 50 – 65 m a dlouhý pᖐibli០nᆰ 800 m. 
Toto území o celkové ploᘐe 4,5 ha  bylo vytipováno jako vhodné pro sportoviᘐtᆰ. 
V úvahu zde pᖐipadá výstavba hᖐiᘐᙐ na plá០ový volejbal, malou kopanou, 
basketbal, tenis a dráhový golf. Takto koncipovaný areál by navazoval na okolní 
plochy ᘐirᘐího okolí Rákosového rybníka. 

Finanაní náklady na pᖐípravu území pro vybudování sportoviᘐᙐ აiní 
4 800 tis. Kა. 

 
 

5.68 Bobová dráha 
 

Letní bobová dráha by se stala sportovnᆰ rekreaაním zaᖐízením urაeným 
pro aktivní vyu០ití volného აasu dlouhodobých i krátkodobých návᘐtᆰvníkᛰ 
Velebudické výsypky. Mohla by být ideálním cílem rodinných výletᛰ. Návᘐtᆰvu 
letní bobové dráhy lze doporuაit i jako cíl:  

 
• poznávacích a ᘐkolních výletᛰ  
• krátkodobých výletᛰ ze ᘐirokého okolí  
• vícedenních výletᛰ z celé ჀR 

 
Obdobná dráha ji០ existuje v areálu ᘀpindlerova Mlýna. Díky ᘐpiაkové 

zahraniაní technologii ovᆰᖐené na stovkách instalovaných zaᖐízení na celém svᆰtᆰ 
pro០ijí vrcholný zá០itek jak vyznavaაi sportovní jízdy, tak i dᆰti od dvou let a starᘐí 
návᘐtᆰvníci areálu. Konstrukაnᆰ úაelné vozíky s úაinnou brzdou umo០ní ka០dému 
zvolit optimální rychlost i styl jízdy. Na letní bobovou dráhu se snadno nasedá i 
vysedá. Po plynulé jízdᆰ ke startu letní bobové dráhy následuje pᖐíjemný a 
bezpeაný zá០itek z jízdy hladkým nerezovým ០labem. Vozíky letní bobové dráhy, 
opatᖐené gumovými koleაky, jsou urაeny pro jednu nebo dvᆰ osoby. Podle svého 
rozhodnutí mohou návᘐtᆰvníci jezdit buჰ samostatnᆰ nebo ve dvojici se svými 
dᆰtmi nebo kamarády. 
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V lokalitᆰ Velebudické výsypky bylo vytipováno území o velikosti  
cca 17,3 ha, které nejlépe odpovídá vᘐem po០adavkᛰm. Z hlediska technických 
po០adavkᛰ jde o místo s odpovídajícím pᖐevýᘐením (cca 65 m) a s dostateაnou 
délkou. Pokud jde o pᖐístupnost a celkové zabezpeაení návᘐtᆰvníkᛰ, jeví se 
návaznost bobové dráhy na hipodrom v horní აásti a rozvojové území 
Rákosového rybníka ve spodní აásti jako nejvhodnᆰjᘐí. 

Pᖐíprava terénu pro výstavbu bobové dráhy si vy០ádá 3 510 tis. Kა. 
Pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici pozemku (do 500 m) si vy០ádá 5 900 tis. Kა. 
Celkové náklady jsou 9 410 tis. Kა. 

 
 

5.69 Letní scéna 
 
Plocha pro letní scénu byla navr០ena západnᆰ od hlavní pᖐíjezdové cesty k 

areálu hipodromu. Rozprostírá se na území velkém 3 ha, svým vzhledem 
pᖐipomíná ji០ v souაasné dobᆰ pᖐírodní amfiteátr. Nebylo by zde tedy tᖐeba 
velkých zemních úprav. Letní scéna by mᆰla slou០it k poᖐádání koncertᛰ, 
rytíᖐských turnajᛰ აi jako letní kino a letní divadelní scéna. Náklady na pᖐípravu 
území აiní 360 tis. Kა. 

 
 

II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely ekologicky a 
pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území  

 
5.70 Obora 

 
Plocha lesní obory byla navr០ena na ji០ní svahy pod tréninkovou dráhou 

hipodromu a plantá០í borovic. Její plocha აiní pᖐibli០nᆰ 13 ha, s mo០ností 
budoucího rozᘐíᖐení východním smᆰrem. 

Území je v souაasnosti témᆰᖐ celé zalesnᆰno, v budoucnu by zde mᆰly být 
spíᘐe roztrouᘐené porosty stromᛰ a keᖐᛰ. Bude nezbytné vytvoᖐit zde území, kde 
bude zvᆰᖐi umo០nᆰno získávat potravu, tzn. louky pᖐecházející pravidelnᆰ v 
zalesnᆰná území. Pᖐesto vᘐak bude nutné umístit na území, ve kterých se bude 
pohybovat zvᆰᖐ snadno dostupná krmeliᘐtᆰ. Navr០ené ០ivoაiᘐné druhy: danᆰk 
skvrnitý (Dama dama), muflon obecný (Ovis musimos), jelen Dybowského (Cervus 
nippon Dybowskii). S rostoucím poაtem druhᛰ chovaných v oboᖐe stoupne i zájem 
vᆰᖐejnosti o toto místo. 

Náklady na vybudování nauაných tras s infotabulemi (délka do 2 km) აiní 
2 800 tis. Kა. 

 
 

II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
5.71 Individuální výstavba Velebudická výsypka 
 

Plocha pro výstavbu je umístᆰna z pᖐírodního hlediska ve velmi pᆰkné 
lokalitᆰ s terasovitᆰ upravenými svahy (cca 9,4 ha). Území zdobí vzrostlá 
vegetace s pestrou druhovou skladbou. Pokud tedy bude rozhodnuto o výstavbᆰ 
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rodinných domkᛰ, mᆰlo by jít o stavby architektonicky vhodné.  Nemᆰly by pᖐíliᘐ 
ruᘐit ráz krajiny. Z hlediska napojení na in០enýrské sítᆰ není tato lokalita 
problematická. Vᘐechny dᛰle០ité in០enýrské sítᆰ procházejí v blízkém okolí. 

Finanაní náklady na pᖐípravu území აiní 1 128 tis. Kა, náklady na pᖐivedení 
in០enýrských sítí na hranici pozemku აiní 5 900 tis. Kა, celkem tedy 7 028 tis. Kა. 
 
 
5.4.4.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
            v území navazujícím na báᒀskou აinnost 
 
5.4.4.7.1  Opatᖐení schválená meziresortní komisí 

 
V území navazujícím na dotაené území celku Most - jihozápad nebyla 

k 31.12. 2002 schválena ០ádná revitalizaაní opatᖐení. 
 
 
5.4.4.7.2  Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 
 Revitalizaაní opatᖐení jsou vyznaაena v grafické pᖐíloze  ა. 5.5.B. 
 
Dobývací prostor Havraᒀ 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
5.72 Tvorba a obnova biokoridorᛰ a biocenter 
 
 V k. ú. Havraᒀ je prostorovᆰ vymezeno 7 biocenter, z toho 3 stávající 
(lokální – LBC Hav1, LBC Hav2, regionální - RBC 1331) a 4 navr០ená (lokální – 
LBC Hav3, LBC Hav4, LBC Hav5, LBC Hav6). Biocentra jsou vzájemnᆰ propojena 
celkem 10 biokoridory (1 regionální – RBK 582, 9 lokálních – LBK Hav1 a០ LBK 
Hav9). Z toho se v dobývacím prostoru Havraᒀ nachází biocentra RBC 1331, LBC 
Hav1, Hav2 a Hav4 a biokoridory LBK Hav1, Hav2, Hav4 a აásteაnᆰ Hav3 a 
Hav5. 

Limitní prostorové parametry zastoupených prvkᛰ ÚSES: u lokálních 
biocenter stávajících i navr០ených se jedná ve vᘐech pᖐípadech o lesní 
spoleაenstvo (min. výmᆰra 3 ha); u lokálních biokoridorᛰ se jedná o lesní 
spoleაenstva (min. ᘐíᖐe 15 m, max. délka 2 000 m, mo០nost pᖐeruᘐení bezlesím 
max. 15 m), u biokoridoru LBK Hav2 se jedná აásteაnᆰ o lesní spoleაenstvo, 
აásteაnᆰ o spoleაenstvo úhorových trávníkᛰ a kᖐovin (min. ᘐíᖐe 10 m) a 
kombinované spoleაenstvo (min. ᘐíᖐe 20 m). 

Celková plocha prvkᛰ ÚSES, jen០ se nacházejí v dobývacím prostoru a na 
nich០ je tᖐeba provést jejich zalo០ení აi obnovu formou dosadeb, აiní 16,3 ha, co០ 
pᖐedstavuje náklady 20 375 tis. Kა. 
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II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
5.73 Pᖐíprava území pro volný აas Havraᒀ 
  
 Pᖐi východním okraji obce Havraᒀ je navr០ena plocha pro rekreaაní a 
sportovní vyu០ití o výmᆰᖐe 2,4 ha, co០ pᖐedstavuje finanაní náklady na pᖐípravu 
plochy ve výᘐi 3 840 tis. Kა. 

 
 

5.74 Pᖐíprava území pro volný აas Polerady 
  
 Pᖐi západním okraji obce Polerady je navr០ena plocha pro rekreaაní a 
sportovní vyu០ití o výmᆰᖐe 0,4 ha, co០ pᖐedstavuje finanაní náklady na pᖐípravu 
plochy ve výᘐi 640 tis. Kა. 

 
 

II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
5.76 Pᖐíprava území na stavební pozemky Havraᒀ 
 
 Na základᆰ po០adavku obce jsou navr០eny 2 stavební pozemky pro 
individuální bydlení u obce Havraᒀ, jejich výmᆰry jsou 3,4 ha a 14,3 ha. Celková 
plocha navrhovaných stavebních pozemkᛰ je 17,7 ha, co០ pᖐedstavuje finanაní 
náklady na pᖐípravu území ve výᘐi 2 124 tis. Kა a na pᖐivedení in០enýrských sítí na 
hranice pozemkᛰ (do 100 m) 1 180 tis. Kა, celkem  3 304 tis. Kა. 

 
 

5.77 Pᖐíprava území na stavební pozemky Polerady 
 
 Dalᘐí stavební pozemky pro individuální bydlení jsou navr០eny jihozápadnᆰ 
od obce Polerady o výmᆰᖐe 6,2 ha a 7,2 ha. Celková plocha navrhovaných 
stavebních pozemkᛰ je 13,4 ha. Finanაní náklady na pᖐípravu území აiní  
1 608 tis. Kა a na pᖐivedení in០enýrských sítí na hranice pozemkᛰ (do 100 m)  
1 180 tis. Kა, celkem 2 788 tis. Kა. 

 
 
Velebudická výsypka 
 

II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
5.75 Cyklotrasa Velebudická výsypka – Liᘐnice 
 
 Cyklotrasa  o délce 1,7 km vychází z vnᆰjᘐí trasy navrhované na 
Velebudické výsypce, sestupuje z výsypky a pokraაuje a០ do obce Liᘐnice. 
Náklady na její vybudování აiní 3 160 tis. Kა. 
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II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
5.78 Pᖐístupové komunikace na Velebudickou výsypku 
 

Návᘐtᆰvnost atraktivního území Velebudické výsypky je tᖐeba podpoᖐit 
vytvoᖐením kvalitních pᖐístupových komunikací nejen ze severu a severovýchodu 
z mᆰsta Most, ale rovnᆰ០ z jihu a jihozápadu z obce Polerady a ze smᆰru od obce 
Beაov. Náklady na vybudování obslu០ných komunikací (3 km) აiní 12 000 tis. Kა. 
 

 
5.4.4.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti 
            se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek 

 
V územním celku Most - jihozápad se po roce 2012 nebudou provádᆰt 

០ádné rekultivaაní akce a nejsou tedy navrhována ani ០ádná revitalizaაní opatᖐení. 
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5.4.4.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
            v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 26   Pᖐehled revitalizaაních akcí – Most – jihozápad 

5.58 sanace sesuvu Velebudická výs. 3,00 10 950 000 2004 2004

5.59 ovაí farma Velebudická výsypka 36,00 39 500 000 2005 2006

5.60 úprava tréninkové dráhy 2,93 18 990 000 2004 2005
5.61 nové stavby hipodromu 0,50 28 590 000 2004 2005
5.62 cyklotrasy a hipostezky na Veleb. v. 18,50 69 475 000 2004 2006
5.63 rozᘐíᖐení golfu 65,00 30 400 000 2005 2006
5.64 lesopark - arboretum 7,00 8 750 000 2005 2006
5.65 areál vzdᆰlávacího a zábavního parku 50,00 38 100 000 2008 2010
5.66 rekreaაní plocha u Rákosového rybníka 4,00 20 105 000 2005 2006
5.67 plocha pro sport. vyu០ití Velebudická v. 8,50 4 800 000 2006 2007
5.68 bobová dráha 17,30 9 410 000 2006 2007
5.69 letní scéna 3,00 360 000 2006 2007

5.70 obora 13,00 2 800 000 2006 2007

5.71 individuální výstavba Velebudická výs. 9,40 7 028 000 2006 2007
289 258 000

5.72 tvorba a obnova ÚSES Most - jihozápad 16,30 20 375 000 2004 2005

5.73 území pro volný აas Havraᒀ 2,40 3 840 000 2004 2006
5.74 území pro volný აas Polerady 0,40 640 000 2004 2005
5.75 cyklotrasa Velebudická výs. - Liᘐnice 1,70 3 160 000 2004 2005

5.76 pᖐíprava stavebních pozemkᛰ Havraᒀ 17,70 3 304 000 2004 2007
5.77 pᖐíprava stavebních pozemkᛰ Polerady 13,40 2 788 000 2005 2007
5.78 pᖐístupové komunikace Velebudická výs. 0,90 12 000 000 2004 2006

46 107 000
335 365 000

revitalizaაní opatᖐení

sanaაní აinnost a havarijní stavy

zemᆰdᆰlské pozemky

území pro úაely vyu០ití volného აasu

ukonაení
výmᆰra 
[ha/km] náklady [Kა] zahájení

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení celkem

v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností

biokoridory a biocentra

ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území

stavební pozemky

v území navazujícím na dᛰlní აinnost

území pro úაely vyu០ití volného აasu
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5.4.5 Územní celek Litvínov - jih 
 
5.4.5.1 Vymezení a souაasný popis území 
 

Územní celek Litvínov - jih je tvoᖐen dvᆰmi vnᆰjᘐími výsypkami – 
Rᛰ០odolskou a Hornojiᖐetínskou o celkové rozloze 1 066 ha. Území dále zahrnuje 
oblasti hlubinných dolᛰ Centrum a Kohinoor. Dotაené území le០í v okrese Most, 
resp. na území obce s rozᘐíᖐenou pᛰsobností Litvínov (k.ú. obcí Litvínov, Horní 
Jiᖐetín, Louka, Mariánské Radაice). 

Aktivní dᛰlní აinnost je provozována pouze na hlubinném dole Centrum. 
V oblasti se nenachází ០ádný aktivní povrchový lom. Obᆰ zmínᆰné výsypky jsou 
ji០ takᖐka celé zrekultivované, pᖐiაem០ dominuje lesnická rekultivace. Zemᆰdᆰlská 
rekultivace byla provádᆰna spíᘐe v území posti០eném tᆰ០bou hlubinného dolu 
Kohinoor. 

V prostoru územního celku Litvínov - jih se také nachází prᛰmyslový petro-
chemický areál Zálu០í a skládkový areál firmy Celio. 
 

 
5.4.5.2 Rekultivace  dokonაené a rozpracované k 31.12.2002 
 

Celková výmᆰra rekultivovaných ploch vnᆰjᘐích výsypek a území 
posti០eného hlubinnou tᆰ០bou pᖐedstavuje 1 683 ha, z აeho០ do 31.12. 2002 byla 
rekultivaაní აinnost ukonაena na ploᘐe o výmᆰᖐe 959 ha: 
 
tab. ა. 27   Ukonაené rekultivace  – Litvínov – jih 

zemᆰdᆰl. lesní vodní ost.vა.park. celkem
celkem 258,2 653,7 7,0 40,1 959,0  

 
V souაasné dobᆰ je zde rozpracováno 15 rekultivaაních akcí o celkové 

výmᆰᖐe 724,0 ha (viz pᖐíloha ა. 5.6.A): 
 
Hornojiᖐetínská výsypka – zalesnᆰní políაek 
 Tato plocha je situována na náhorní ploᘐinᆰ Hornojiᖐetínské výsypky, kde 
byla v roce 1993 provedena pᖐímá zemᆰdᆰlská rekultivace, tj. bez pou០ití ornice. 
Po ukonაení zemᆰdᆰlského obhospodaᖐování bylo provedeno zaorání 
jetelotravního porostu, agropᖐíprava a zalesnᆰní ploch. Na plochách je provádᆰna 
pᆰstební péაe s plánovaným ukonაením v roce 2005. 
 
Rᛰ០odolská výsypka – nad severními svahy 
 Tato rekultivace je situována na náhorní ploᘐinᆰ výsypky a navazuje v 
severní აásti na ji០ dokonაenou lesnickou rekultivaci. Na ploᘐe byly v roce 1995 
provedeny terénní práce a byl vybudován odvodᒀovací pᖐíkop zaústᆰný do 
stávající retence. Pᛰvodní výsadby  cílových a pomocných dᖐevin v poაtu  
7 500 sazenic/ha byly z dᛰvodu znaაného úhynu zahuᘐtᆰny na 10 000 sazenic/ha. 
Sortiment byl doplnᆰn stanoviᘐtnᆰ vhodnᆰjᘐími dᖐevinami (javor, jasan, dub, bᖐíza). 
Podél cesty byly zalo០eny vᆰtrolamy z  pyramidálních topolᛰ. Na ploᘐe probíhá 
pᆰstební péაe, její ukonაení se pᖐedpokládá v roce 2005.   
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Rᛰ០odolská výsypka – u Kohinooru 
 Plocha le០í v jihovýchodní აásti Rᛰ០odolské výsypky západnᆰ od obce 
Mariánské Radაice. Cílem rekultivace bylo zalesnᆰní plochy s minimálními zásahy 
do svahových partií, tj. ponechání funkაních náletových dᖐevin a  nenaruᘐení ji០ 
vytvoᖐeného drnu. V prostoru náhorní ploᘐiny byl proveden pᖐípravný agrocyklus a 
strojová výsadba sazenic ve sponu 1 x 1,5 m. Na svazích a plochách s pᖐirozenou 
sukcesí bylo provedeno mýcení keᖐᛰ a likvidace nevhodných dᖐevin, na náletových 
plochách byly provedeny dosadby cílovými dᖐevinami. Základní výsadba byla 
provedena v roce 1996. Na ploᘐe probíhá pᆰstební péაe s plánovaným ukonაením 
v roce 2006.  
 
Rᛰ០odolská výsypka – u letiᘐtᆰ 
 Plocha le០í v jihovýchodní აásti výsypky nad bývalým sportovním letiᘐtᆰm 
Libkovice. Její აást o výmᆰᖐe 16,0 ha byla v pᖐedstihu terénnᆰ upravena a 
zatravnᆰna,  od roku 1995 na ní probíhá pᆰstební péაe. Na dalᘐích plochách byly 
poაínaje rokem 1998 zahájeny terénní úpravy, je budováno odvodnᆰní a 
pᖐístupové komunikace. V prᛰbᆰhu biologické etapy jsou plochy postupnᆰ 
zalesᒀovány. Plánované ukonაení akce je v roce 2010. 
 
Rᛰ០odolská výsypka – u Mariánských Radაic 
 Plocha je umístᆰna ve východní აásti výsypky, kde sousedí s prostorem 
skládek CELIO a rekultivací Rᛰ០odolská výsypka - u Kohinooru. Na této ploᘐe bylo 
dokonაeno zakládání zemin v roce 1995, აím០ bylo ukonაeno zakládání na celé 
Rᛰ០odolské výsypce. Od roku 1998 probíhaly na ploᘐe terénní úpravy, bylo 
vybudováno odvodnᆰní a pᖐístupové komunikace. Biologická rekultivace je 
აlenᆰna na lesní porosty, vodní a mokᖐadní plochy i ostatní veᖐejnou zeleᒀ, 
rekultivaაní práce budou pokraაovat do roku 2010.  
 
Rᛰ០odolská výsypka – u Pluta 
 Plocha le០í v severovýchodní აásti výsypky nad obcí Louka, rekultivované 
území je v tᆰsném kontaktu s prostorem hlubinné tᆰ០by. Návrh rekultivace 
respektuje plochy sukcese   v prostoru svahᛰ, v okolí retence a na rostlém terénu 
mezi patou výsypky a cestou Litvínov - Louka - skládka TKO. Na sukcesních 
plochách  byla provedena likvidace ne០ádoucích dᖐevin. Základní výsadba byla 
realizována v roce 1996  sazenicemi listnatých dᖐevin,  terénní deprese byly 
zatravnᆰny. Náhorní ploᘐina byla  urovnána a byl proveden návoz raᘐeliny. Na 
აásti ploᘐiny byla provedena agropᖐíprava a výsadba  sazenic ve sponu 1 x 1,5 m. 
Biologická etapa bude pokraაovat do roku 2008. 
 
Rᛰ០odolská výsypka – u zakládání 
 Plocha le០í v severní აásti výsypky v blízkostí silnice Most – Litvínov, 
vzhledem k této poloze byla pᖐibli០nᆰ polovina území zatravnᆰna s mo០ností 
vyu០ití pro podnikatelské aktivity. V prostoru náhorní ploᘐiny byly v roce 1996 
provedeny TÚ a návoz raᘐeliny a plocha byla zatravnᆰna a zalesnᆰna. Svahová 
აást byla upravena ji០ v pᖐedchozím období  a zalesnᆰna. Na místech s výskytem 
sukcesní vegetace byla provedena doplᒀovací výsadba. Práce biologické 
rekultivace jsou plánovány do roku 2008. 
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Rᛰ០odolská výsypka – Z a JV svahy, 2. აást 
 Tato plocha je situována na západních a jihovýchodních svazích výsypky. V 
prᛰbᆰhu technické rekultivace zahájené v roce 1990 byly provedeny terénní 
úpravy, vybudovány odvodᒀovací pᖐíkopy a pᖐístupové komunikace. Pᛰvodní 
výsadba v poაtu 6 500 sazenic/ha byla  v roce 1995 z dᛰvodu úhynu zahuᘐtᆰna na 
10 000 sazenic/ha. Sortiment dᖐevin byl doplnᆰn o vhodné dᖐeviny  (javor, jasan, 
dub, bᖐíza) a podél cest byly vysázeny vᆰtrolamy z pyramidálních topolᛰ. Na ploᘐe 
pokraაuje pᆰstební péაe do roku 2005. 
 
Rᛰ០odolská výsypka – Z a JV svahy, náhorní ploᘐina 
 Rekultivovaná plocha je situována na náhorní ploᘐinᆰ výsypky. Technická 
etapa byla zahájena v roce 1992 terénními úpravami a výstavbou odvodᒀovacích 
pᖐíkopᛰ a pᖐístupových komunikací. Plochy skluzᛰ byly sanovány. Lesnická 
rekultivace byla realizována shodným zpᛰsobem jako u pᖐedchozí akce. 
V souაasné dobᆰ na ploᘐe probíhá pᆰstební péაe s plánovaným ukonაením 
v roce 2005. 
 
Rᛰ០odolská výsypka – Z a JV svahy, dokonაení náhorní ploᘐiny 
 Plocha je situována na náhorní ploᘐinᆰ výsypky podél bývalé páteᖐní koleje. 
V roce 1993 byly provedeny terénní úpravy a souაasnᆰ byly upraveny stávající 
retence. V prᛰbᆰhu biologické rekultivace bylo v ochranném pásmu koleje a 
elektrického vedení provedeno zatravnᆰní,  na zbývajících plochách pak dosadba 
do sukcesních porostᛰ. Pᆰstební péაe bude pokraაovat do roku 2005. 
 
Centrum – Kolumbus 
 Rekultivovaná plocha le០í v prostoru areálu bývalého dolu Kolumbus. 
V severní აásti je ohraniაena Hornojiᖐetínskou výsypkou, východní hranici tvoᖐí 
prᛰmyslový areál Zálu០í. Ji០ní hranice je dána აarou nulového poklesu dolu 
Centrum. Plochy zaᖐazené do rekultivace byly znaაnᆰ devastovány navá០kami 
inertního materiálu. V rámci technické rekultivace zahájené v roce 1997 byly 
provedeny terénní úpravy,  vybudovány  dva odvodᒀovací pᖐíkopy a potᖐebné 
obslu០né komunikace. V rámci biologické etapy byly provedeny proᖐezávky 
náletových dᖐevin a základní výsadba dᖐevin. Pod energovody bylo provedeno 
odstranᆰní náletového porostu a vyseta jetelotravní smᆰs. Pᆰstební péაe a údr០ba 
travních porostᛰ bude pokraაovat do roku 2008. 
 
Kohinoor u letiᘐtᆰ 

Plocha je situována v ji០ní აásti poklesové kotliny dolu Kohinoor mezi 
obcemi Braᒀany a Mariánské Radაice. Její východní hranici tvoᖐí závazná linie 
tᆰ០by Dolᛰ  Bílina. Na ploᘐe byly provedeny terénní dorovnávky poklesᛰ, v ji០ní 
აásti je vybudován odvodᒀovací pᖐíkop, polní cesta z Mariánských Radაic do 
plochy bude zrekonstruována. Jako organické hnojivo byly aplikovány komposty 
ze slepiაího trusu z Líᘐnice v dávce 100 t/ha. Bude vyseta víceletá jetelotravní 
smᆰska v dávce 85 kg/ha v pomᆰru 75 % travin a 25 % jetelovin. Plocha bude 
udr០ována kosením. Plocha bude navrácena do zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu 
jako louka. 
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Kohinoor - zatrav. deponie 
Plocha je situována nad svahem u Radაického potoka v ji០ní აásti 

poklesové kotliny dolu Kohinoor. Plocha bude zatravnᆰna jetelotravní smᆰsí jako 
protiplevelní opatᖐení a bude udr០ována kosením. 

 
Kohinoor 4. úsek 

Plocha je umístᆰna mezi patou Rᛰ០odolské výsypky a obcí Mariánské 
Radაice.  Rekultivaაní práce na ploᘐe 23,35 ha zde byly zahájeny v roce 1999, na 
ploᘐe byl proveden odvoz odpadᛰ z აerných skládek a  terénní dorovnávky. Podél 
cesty byl zbudován otevᖐený pᖐíkop, zaústᆰný do retence u Rᛰ០odolské výsypky. 
Následnᆰ byl zahájen pᆰtiletý pᖐípravný agrocyklus  s cílovou kulturou trvalý travní 
porost. Rekultivaაní práce v souაasné dobᆰ pokraაují, plánované ukonაení je v 
roce 2008. 

 
Kohinoor 5. úsek - Pluto II, .biolog. 

Plocha le០í mezi obcí Louka a Rᛰ០odolskou výsypkou. V její severní აásti 
se nachází Coufalᛰv rybník s pomᆰrnᆰ hodnotnou vysokou zelení. Na ploᘐe se 
nachází porosty v minulosti zalo០ené v rámci rekultivace, které budou 
respektovány a jsou navr០eny jako souაást územního systému ekologické stability 
jako kombinované lokální biocentrum vodní a lesní. Bude proაiᘐtᆰn a dobudován 
odvodᒀovací pᖐíkop, který ústí do Coufalova rybníku. Pozemky ve východní აásti 
(mezi rybníkem a intravilánem budou navráceny do zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu, 
v rámci rekultivace probᆰhne na nich pᆰtiletý agrocyklus. Tam, kde je zachována 
ornice probᆰhne základní cyklus pro o០ivení pᛰdy. V ji០ní აásti plochy byla 
provedena demolice areálu závodu Pluto. V rámci rekultivace bude proveden  
úklid zbylých ploch, zbytkᛰ zdí, suti apod. Plochy budou odlesnᆰny. 
  
tab. ა. 28   Rozpracované rekultivace  – Litvínov – jih 

ostatní
vა. park. celkem

Hornojiᖐ. v. - zales. 1993-05 0,0 35,6 0,0 4,5 40,1
Rᛰ០.výs. - nad S sv. 1992-05 0,0 39,0 0,3 0,3 39,7
Rᛰ០.výs. - u Kohin. 1996-06 0,0 69,3 2,6 12,4 84,3
Rᛰ០.výs. - u letiᘐtᆰ 1995-10 0,0 0,0 2,7 125,0 127,7
Rᛰ០.výs. - u Mar. R. 1998-10 0,0 0,0 14,5 107,0 121,5
Rᛰ០.výs. - u Pluta 1996-08 0,0 38,7 1,3 8,0 47,9
Rᛰ០.výs. - u zakl. 1996-08 0,0 3,2 0,4 7,6 11,1
Rᛰ០.v. - ZaJVsv. 2.ა. 1990-05 0,0 42,0 0,8 0,0 42,8
Rᛰ០.v. - náhor.pl. 1992-05 0,0 65,6 1,4 0,0 67,0
Rᛰ០.v. - dok.náh.pl. 1993-05 0,0 16,8 0,9 17,2 34,9
Centrum - Kolum. 1997-08 0,0 25,6 0,0 0,0 25,6
Kohinoor u letiᘐtᆰ                          1998-08 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3
Kohinoor - zatrav. 1999-09 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8
Kohinoor 4. úsek                    1999-08 23,4 0,0 0,0 0,0 23,4
Kohinoor 5. úsek 1999-08 6,8 26,0 1,0 7,3 41,1
celkem 44,4 361,7 25,7 292,2 724,0

realizace zemᆰdᆰl. lesnické vodní
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5.4.5.3 Rekultivace zahajované v období 2003 a០ 2012 
 

V období od roku 2003 do roku 2012 je plánováno zahájit 4 rekultivaაní 
akce o výmᆰᖐe 314,6 ha (viz pᖐíloha ა. 5.6.A): 
 
Centrum – Dolní Jiᖐetín 

Jedná se o bývalé zemᆰdᆰlské pozemky a zastavᆰné plochy obcí Dolní 
Jiᖐetín a Ⴠtrnáct Dvorcᛰ devastované აinností hlubinného dolu Centrum. Cílem 
rekultivace je zaაlenᆰní rekultivované plochy do okolní krajiny a vytvoᖐení 
optimálních podmínek pro rostlinná a ០ivoაiᘐná spoleაenstva. Významným prvkem 
v  území je rozsáhlá vodní plocha, která vzniká poklesem terénu v dᛰsledku dᛰlní 
აinnosti. V rámci biologické rekultivace budou zalo០eny lesní výsadby a trvalé 
travní porosty se skupinovou výsadbou dᖐevin. Zahájení rekultivaაních prací je 
plánováno na rok 2007, ukonაení se pᖐedpokládá v roce 2015.   
 
Plocha A  

Plocha A se nachází v severozápadní აásti ᖐeᘐeného území severnᆰ od 
obce Mariánské Radაice, její výmᆰra აiní 26,64 ha. Na základᆰ biologického a 
rekultivaაního hodnocení je na pᖐevá០né აásti plochy navr០ena zemᆰdᆰlská 
rekultivace. Cílovou kulturou zemᆰdᆰlské rekultivace bude louka, pastvina.  
Se zahájením technické rekultivace na ploᘐe A se uva០uje v roce 2003. 
 
Plocha B  

Plocha B se nachází v ji០ní აásti ᖐeᘐeného území  v prostoru mezi silnicí 
II/256 a Radაickým potokem, v navrhovaných hranicích má výmᆰru 78,84 ha. 
Odborný posudek doporuაuje na vᆰtᘐinᆰ území obnovit pᛰvodní agrocenózy s 
výslednou kulturou trvalá louka. Zemᆰdᆰlská rekultivace bude proto realizována 
na pᖐevá០né აásti území o výmᆰᖐe 53,02 ha a bude navazovat na 
obhospodaᖐované louky východnᆰ od Mariánských Radაic a na ukonაenou 
zemᆰdᆰlskou rekultivaci Kohinoor u letiᘐtᆰ a rozpracovanou akci Kohinoor 4. úsek. 
Pro lesnickou აást rekultivace jsou vhodné pouze severovýchodní svahové აásti 
území o výmᆰᖐe 10,50 ha navazujíce na bᖐehové porosty kolem Radაickeho 
potoka. Souაástí rekultivace je vodní plocha „Pod letiᘐtᆰm“ o výmᆰᖐe 2,80 ha. 
Kolem jejího bᖐehu je navr០eno pásmo o ᘐíᖐce 20 metrᛰ a výmᆰᖐe 1,66 ha, které 
bude ponecháno sukcesnímu vývoji mokᖐadních spoleაenstev. Zahájení 
rekultivace v tomto prostoru se pᖐedpokládá v roce 2003. 
 
Plocha C  

Plocha o výmᆰᖐe 44,33 ha je vymezena v severovýchodní a východní აásti  
ᖐeᘐeného území, kde zაásti zasahuje do prostoru bývalé obce Libkovice. Její 
východní hranice je stanovena závaznou linií tᆰ០by Dolᛰ Bílina dle usnesení vlády  
ა. 444/1991. Západní hranice ve stᖐední აásti kopíruje budoucí bᖐehové porosty 
nádr០e U nádra០í. Souაástí území jsou  dvᆰ vodní plochy „Na panelce“. Posudek  
konstatuje, ០e se jedná se o území s víceménᆰ ustáleným vodním re០imem, 
významnᆰji ovlivᒀované vyᘐᘐí hladinou podzemní vody. V tomto prostoru není 
úაelné provádᆰt nároაnᆰjᘐí technické zásahy a území tak vracet na poაátek 
klimaxu. Výjimkou jsou bývalé zemᆰdᆰlské pozemky o výmᆰᖐe 3,89 ha v severní 
აásti území. Tyto pozemky budou po pᖐedchozím pᖐevrstvení ornicí vráceny pro 
zemᆰdᆰlské vyu០ívání jako louky. Na  výmᆰᖐe 26,12 ha mezi vodními plochami 
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„Na panelce“ a hranicí rekultivace  bude realizována ostatní veᖐejná zeleᒀ formou 
zatravnᆰní a skupinovou výsadbou dᖐevin. Zahájení rekultivaაních prací je 
plánováno na rok 2007. 
 
Plocha D  

Plocha D o rozloze 63,41 ha se nachází ve stᖐední აásti  ᖐeᘐeného území 
východnᆰ od obce Mariánské Radაice. Dominantou tohoto prostoru bude vodní 
plocha U nádra០í, její   rozloha v souაasné dobᆰ აiní  5,75 ha. Tato plocha vᘐak 
doznívajícími vlivy dobývání zmᆰní svᛰj tvar i rozlohu tak, ០e se  bude dále 
rozᘐiᖐovat východním a აásteაnᆰ i severním smᆰrem a០ dosáhne výmᆰry  
cca 21 ha. Zemᆰdᆰlská rekultivace bude realizována v severní აásti území na 
výmᆰᖐe 12,08 ha, kde bude navazovat na zemᆰdᆰlsky obhospodaᖐovanou plochu 
A a na pozemky za hranicí plochy. Nové zalesnᆰní bude úაelné provést pouze na 
ploᘐe bývalého nápravného zaᖐízení Libkovice, tj. na výmᆰᖐe 4,05 ha. Na  výmᆰᖐe  
13,51 ha mezi budoucí vodní plochou a ji០ní hranicí rekultivace bude realizována 
rekultivace s cílovou kulturou ostatní veᖐejná zeleᒀ. Na ploᘐe D budou poklesové 
jevy související s poddolováním pᛰsobit nejdéle, zahájení rekultivaაních prací je 
zde plánováno a០ na rok 2009. 
 
Jáma MR 2 
 Plocha o výmᆰᖐe 0,41 ha se nachází mimo ᖐeᘐené území u odboაky ze 
silnice II/256 do Mariánských Radაic. Plocha bude po provedení sanaაních prací 
rekultivována na louku, práce budou zahájeny v roce 2003. 
 
Jáma LB 1 
 Rovnᆰ០ tato plocha se nachází mimo  ᖐeᘐené území v prostoru severnᆰ od 
bývalé silnice Lom - Libkovice. Plocha o výmᆰᖐe 0,12 ha bude po provedení 
sanaაních prací a pᖐevrstvení 0,3 m vrstvou ornice z deponie Libkovice 
zatravnᆰna. Zahájení prací je plánováno na rok 2003. 
 
tab. ა. 29   Novᆰ zahajované rekultivace 2003-12  – Litvínov – jih 

ostatní
vა. park. celkem

Centrum - D. Jiᖐetín 2007-15 0,0 20,7 50,0 30,1 100,8
Plocha A 2003-12 17,3 6,3 0,9 2,1 26,6
Plocha B 2003-12 53,0 17,0 3,2 5,6 78,8
Plocha C 2007-15 3,9 10,6 3,3 26,5 44,3
Plocha D 2009-18 12,1 7,9 20,2 23,2 63,4
Jáma MR 2 2003-12 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
Jáma LB 1 2003-12 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
celkem 86,3 62,6 77,6 88,1 314,6

zahájení zemᆰdᆰl. lesnické vodní

 
 
 
5.4.5.4 Pᖐedbᆰ០ný návrh rekultivace zbývající აásti území v období od roku 
            2013 do vyuhlení 
 

Na dotაeném území Litvínov - jih nebudou po roce 2012 zahajovat ji០ ០ádné 
rekultivaაní akce. 
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5.4.5.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická nároაnost 
            rekultivací v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 30   Bilance ploch rekultivací – Litvínov - jih [ha] 

ostatní
vა. park. celkem

ukonაené do 2002 258,2 653,7 7,0 40,1 959,0
rozpracované k 31.12.2002 44,4 361,7 25,7 292,2 724,0
novᆰ zahajované 2003-12 86,3 62,6 77,6 88,1 314,6
novᆰ zahajované po 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
celkem 389,0 1077,9 110,3 420,4 1997,6

lesnírekultivace zemᆰdᆰl. vodní

 
 
tab. ა. 31   Ekonomická nároაnost rekultivací – Litvínov - jih [mil. Kა] 

ostatní
vა. park. celkem

novᆰ zahajované 2003-12 129,5 122,0 97,0 110,1 458,6
novᆰ zahajované po 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
celkem 129,5 122,0 97,0 110,1 458,6

rekultivace zemᆰdᆰl. lesní vodní

 
 
 
5.4.5.6 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
            v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností 
 
5.4.5.6.1 Opatᖐení schválená meziresortní komisí 
 

V území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností celku Litvínov - jih byly 
meziresortní komisí schváleny následující akce: 

 
název realizace dᛰlní spoleაnost 
Hornojiᖐetínská výsypka - zabezpeაení a sanace sesuvu 4/03-10/05 DÚK s.p. 
Hornojiᖐetínská výsypka - zalesnᆰní políაek - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
Rᛰ០odolská výsypka - u Kohinooru - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
Rᛰ០odolská výsypka - u letiᘐtᆰ - odtokové koryto 3/03-12/05 MUS a.s. 
Rᛰ០odolská výsypka - u letiᘐtᆰ - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
Rᛰ០odolská výsypka - u Mariánských Radაic - pᆰstební 
péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 

Rᛰ០odolská výsypka - u Pluta - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
Rᛰ០odolská výsypka - Z a JV svahy - náhorní ploᘐina - 
pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 

Rᛰ០odolská výsypka - nad severními svahy - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
Rᛰ០odolská výsypka - u zakládání - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
Rᛰ០odolská výsypka - Z a JV svahy - dokonაení náhorní 
ploᘐiny - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 

Rᛰ០odolská výsypka - Z a JV svahy, 2. აást - pᆰstební péაe 1/03-12/05 MUS a.s. 
 

Na realizaci výᘐe uvedených akcí je ០ádána dotace v celk. výᘐi 218 152 tis. Kა. 
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5.4.5.6.2 Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 

Revitalizaაní opatᖐení, která je mo០né zahájit do roku 2012, jsou vyznaაena 
v grafické pᖐíloze  ა. 5.6.B. 
 

sanaაní აinnost a havarijní stavy 
 
5.79 Sanace podmáაené louky 
 
 Louka o výmᆰᖐe 2,7 ha je díky poddolování v celém rozsahu podmáაená, je 
tᖐeba ji odvodnit a vyrovnat terénní deprese. Náklady na terénní práce აiní  
3 375 tis. Kა. 
 
 
5.80 Hornojiᖐetínská výsypka - zabezpeაení a sanace sesuvu 
 
 Jedná se o projekt havarijního charakteru, jeho០ náklady jsou vyაísleny na 
150 000 tis. Kა. 
 
 
5.81 Zpevnᆰní a úprava svahᛰ Rᛰ០odolské výsypky 
 
 Pᖐedmᆰtem projektu je zpevnᆰní a úprava აásti svahᛰ Rᛰ០odolské výsypky 
v prostoru tzv. II. a III. etapy. Navrhované ᖐeᘐení zahrnuje jak technická opatᖐení, 
tak opatᖐení biologická ve formᆰ lesnické rekultivace a zatravnᆰní. Celková 
výmᆰra území je 34,9 ha a náklady jsou vyაísleny na 20 794 tis. Kა. 
 
 
5.82 Sanace na Kohinooru I 
 
 Jedná se o odstranᆰní zbytkᛰ chladících vᆰ០í a patek mostᛰ (betonové 
konstrukce), úpravu a urovnání terénu. Náklady აiní 3 500 tis. Kა. 
 
 
II. c) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ vodních slo០ek krajiny 

 
5.83 Rᛰ០odolská výsypka – odtokové koryto 
 

Stavba ᖐeᘐí odvedení pᖐebyteაných srá០kových vod z vodní retence vzniklé 
v terénní depresi mezi výsypkou Rᛰ០odol a pokleslým územím jihozápadnᆰ od 
Mariánských Radაic. Pᖐebyteაné srá០kové vody jsou odvádᆰny do zbytku 
Radაického potoka pod obcí Mariánské Radაice. Délka odtokového koryta je 
840,00 m. Souაástí stavby je vybudování propojovací cesty pro pᆰᘐí podél 
severního okraje vodní plochy a doprovodná zeleᒀ odtokového koryta a severního 
bᖐehu vodní plochy. Náklady აiní 7 230 tis. Kა. 
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5.84 Úprava Divokého potoka 
 
Stavba by mᆰla vyᖐeᘐit nekontrolované úniky vod do tᆰlesa Rᛰ០odolské 

výsypky z Divokého potoka v prostoru nad litvínovským novým nádra០ím. Náklady 
jsou vyაísleny na 4 080 tis. Kა. 
 
 
5.85 Odvodnᆰní do Bílého potoka 
 
 Stavba souvisí se sanací skluzu na Hornojiᖐetínské výsypce. Sanace ᖐeᘐila 
mimo jiné i odvodnᆰní აásti výsypky do nádr០e v areálu Chemopetrolu, avᘐak není 
vyᖐeᘐeno dalᘐí odvedení vod z nádr០e, která by mohla být dále odvodᒀovacím 
kanálem napojena na Bílý potok, ani០ by byla negativnᆰ ovlivnᆰna jeho kvalita. 
Náklady აiní 1 050 tis. Kა. 
 
 
5.86 Odvodnᆰní severní აásti Hornojiᖐetínské výsypky 
 
 Stavba by mᆰla ᖐeᘐit vodohospodáᖐské doᖐeᘐení severní აásti 
Hornojiᖐetínské výsypky, kde existuje mnoho nekontrolovaných vodních ploch 
v terénních depresích, co០ na jednu stranu hraje významnou roli z dᛰvodu posílení 
ekologické stability a rozmanitosti krajiny, ale na druhou stranu je tᖐeba zajistit 
stabilitu výsypkového tᆰlesa. Je tᖐeba nalézt vhodné ᖐeᘐení, které by splᒀovalo 
obᆰ uvedená kritéria. Náklady lze odhadnout na 8 100 tis. Kა. 
 
 
II. d) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ krajinné zelenᆰ 

 
5.87 Lesopark u Lomu 
 

Jedná se o plochu o výmᆰᖐe cca 7,8 ha, na ní០ má mᆰsto Lom zájem 
vytvoᖐit oddychovou plochu – lesopark, který by navazoval na honitbu Stropník 
Vlაák. Náklady jsou vyაísleny na 9 750 tis. Kა. 

 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
 Území Hornojiᖐetínské výsypky je cenné pᖐedevᘐím tím, ០e znaაná აást 
reliéfu nebyla po nasypání dodateაnᆰ upravena, a navíc velká აást byla 
ponechána spontánní sukcesi. Velkou pᖐedností výsypky je bohatá soustava 
vodních ploch a mokᖐadᛰ. Jeliko០ v návrzích აi vymezeních ÚSES zcela chybí 
cenná území Hornojiᖐetínské výsypky, vაetnᆰ pᖐilehlých lokalit dolu Centrum a 
severovýchodní აásti výsypky Obráncᛰ míru, navrhuje se vymezení regionálního 
biocentra zahrnující vᘐechny tyto plochy. 
 Stávající rozsah biocentra na Rᛰ០odolské výsypce není dostaაující, a proto 
se navrhuje jeho rozᘐíᖐení smᆰrem na severozápad a zároveᒀ zahrnutí i území 
Radაických propadlin, pᖐiაem០ by se mᆰlo jednat o vznik regionálního biocentra. 
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 Jeliko០ se jedná o vᆰtᘐinou o ji០ ukonაené აi dokonაované rekultivace, 
nejsou vy០adovány ០ádné dalᘐí investiაní náklady do rekultivací. 
 
 

II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
5.88 Cyklotrasy a turistické trasy na Hornojiᖐetínské výsypce 
 
 Trasy stezek respektují stávající síᙐ provozních komunikací. Na 
Hornojiᖐetínské výsypce vychází hlavní stezka ა. 1 (délka 4 km) ze stávající 
cyklotrasy KჀT ა. 25, která prochází pᖐi severozápadním okraji z Litvínova do 
Horního Jiᖐetína. Trasa prochází soustavou vodních ploch a mokᖐadᛰ a výsypku 
opouᘐtí na východᆰ u komunikace Most – Litvínov. Trasa ა. 2 (délka 3,4 km) 
vychází z Horního Jiᖐetína takté០ z cyklotrasy ა. 25, je vedena po severozápadním 
úboაí výsypky do oblasti severního konce zatopené propadliny, dále kolem paty 
výsypky a navázala by na komunikace v území dolu Centrum. Zde se rozdvojuje, 
jedna vᆰtev ა. 2a pokraაuje do Zálu០í (délka 1,9 km), druhá vᆰtev ა. 2b (délka  
1,1 km) se vrací na vrchol výsypky, kde navazuje na trasu ა. 1. Celková délka tras 
na Hornojiᖐetínské výsypce აiní 10,4 km, co០ pᖐestavuje náklady ve výᘐi  
14 565 tis. Kა. 
  
 
5.89 Cyklotrasa na Rᛰ០odolské výsypce 
 

Trasa (délka 6,8 km) vychází z Litvínova a vede napᖐíა Rᛰ០odolskou 
výsypkou v místᆰ bývalé dopravní trasy a napojuje se na navrhovanou pᖐelo០ku 
silnice Most – Mariánské Radაice. Jedna odboაka (délka 1,6 km) vede také pᖐímo 
do obce Mariánské Radაice. Celková délka tras je tedy 8,4 km, co០ pᖐedstavuje 
náklady 11 815 tis. Kა. 

 
 

5.90 Cyklotrasa Mariánské Radაice - Lom 
 
 Trasa vychází ze stávající cyklotrasy Klubu აeských turistᛰ ა. 25 a je 
vedena pᖐes obec Mariánské Radაice kolem zdejᘐích kulturních památek a០ 
k mᆰstu Lom. Její délka je 3,1 km, co០ pᖐedstavuje náklady ve výᘐi 5 580 tis. Kა. 
 
 
5.91 Rekreaაnᆰ-sportovní plocha Mariánské Radაice 
 
 Plocha o rozloze 15,2 ha je situována pᖐi východním okraji obce. Zámᆰrem 
je vytvoᖐení území pro vyu០ití volného აasu dᆰtí a obაanᛰ z nejbli០ᘐího okolí – 
vybudování tenisového hᖐiᘐtᆰ a oddychové zóny formou lesoparku. ᖀeᘐení 
zájmového území musí probíhat v souაinnosti s rekultivaაními pracemi na 
Kohinooru – ploᘐe A. 
 Náklady na pᖐípravu území jsou 960 tis. Kა, náklady na vytvoᖐení krajinné 
zelenᆰ formou parku აiní 9 000 tis. Kა a náklady na pᖐivedení in០enýrských sítí na 
hranici pozemku (do 300 m) აiní 3 540 tis. Kა, celkem tedy 13 500 tis. Kა. 

Document converted by PDFMoto freeware version



- 90 - 

 
Zakázka FNM ჀR ა. 00489-2002-240-S-2633  
Kapitola 5: Rekultivace, závᆰreაná sanace a revitalizaაní opatᖐení v mostecko-komoᖐanské oblasti 
severoაeské hnᆰdouhelné pánve 

5.92 Rekreaაní plocha Coubalák 
 
 Vodní plocha se díky poddolování na severní stranᆰ posunula po celém 
bᖐehu a na ji០ní stranᆰ naopak doᘐlo k zatopení bᖐehu. Na severovýchodní stranᆰ 
je plánována plá០, na opaაné stranᆰ je nutné zbudování pevné hráze, aby se 
rybník dál neposouval. 
 Náklady na pᖐípravu území (1,35 ha) pro vybudování plá០e აiní 160 tis., 
náklady na vybudování pᖐístupové komunikace აiní 540 tis., náklady na pᖐivedení 
in០enýrských sítí na hranici pozemku (300 m) აiní 3 540 tis., celkem 4 240 tis. Kა. 
 
 
5.93 Sportoviᘐtᆰ u základní ᘐkoly 
 
 Základní ᘐkola nemᛰ០e vlivem vysoké spodní vody vyu០ívat suterén, kde 
byla tᆰlocviაna. Navrhuje se vybudovat sportovní hᖐiᘐtᆰ, které by slou០ilo ᘐkolní i 
zájmové აinnosti dᆰtí. Náklady na terénní pᖐípravu území jsou 144 tis. Kა. 
 
 
5.94 Cyklotrasa pᖐes Louku u Litvínova 
 
 Obcí prochází cyklotrasa Klubu აeských turistᛰ ა. 235. Silnice v obci vᘐak 
nemá krajnice, a proto se navrhuje vybudovat vedle cyklostezku (1,5 km), აím០ se 
zvýᘐí bezpeაnost. Náklady na její vybudování jsou 2 025 tis. Kა. 
 
 
5.95 Rekreaაnᆰ-sportovní plocha Nové Zálu០í 
 
 Plocha o rozloze cca 3,7 ha navazuje na plochu pro individuální výstavbu 
pᖐi ji០ním okraji obce Litvínov. Náklady na pᖐípravu území jsou 240 tis., náklady na 
pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici pozemku (do 250 m) აiní 2 950 tis. Kა a 
náklady na pᖐivedení pᖐístupové komunikace (do 250 m) აiní 1 000 tis. Kა. 
Celkové náklady jsou 4 190 tis. Kა. 
 
 
5.96 Rekreaაní plocha Bomba 
 
 Území kolem vodní plochy Bomba o rozloze cca 6 ha by mᆰlo tvoᖐit 
rekreaაní zázemí pro obyvatele mᆰsta, mᆰl by zde vzniknout dᛰm správce, ᘐatny 
a sportovní a sociální zázemí. Náklady na pᖐípravu území აiní 720 tis., náklady na 
pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici pozemku (do 300 m) აiní 3 540 tis. a náklady 
na vybudování pᖐístupové komunikace v délce cca 300 m აiní 540 tis. Kა, celkové 
náklady jsou 4 800 tis. Kა. 
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II. h) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely stavebních 
pozemkᛰ 

 
5.97 Individuální výstavba Mariánské Radაice 

 
V severovýchodní აásti obce Mariánské Radაice se nacházejí 2 plochy pro 

pᖐípravu stavebních pozemkᛰ o celkové rozloze 2,7 ha. Náklady na pᖐípravu 
území pro stavební pozemky აiní 324 tis. Kა a náklady na pᖐivedení in០enýrských 
sítí na hranici pozemku (do 50 m) აiní 590 tis. Kა, celkem 914 tis. Kა. 

 
 

5.98 Individuální výstavba Louka u Litvínova 
 
Dalᘐí plocha o rozloze 2,4 ha se nachází pᖐi severním okraji obce Louka u 

Litvínova. Náklady na pᖐípravu území jsou 288 tis. Kა a na pᖐivedení in០enýrských 
sítí na hranici pozemku (do 50 m) jsou 590 tis. Kა, celkem 878 tis. Kა. 

 
 

5.99 Individuální výstavba Nové Zálu០í 
 
Dalᘐí plocha Nové Zálu០í je situována pᖐi ji០ním okraji obce Litvínov (Hamr 

u Litvínova) na náhorní ploᘐinᆰ výsypky bývalého lomu Rudý sever. Její rozloha je 
cca 15,3 ha. Plocha nabízí výstavbu nízkopodla០ních domᛰ. Náklady na pᖐípravu 
území აiní 1 836 tis. Kა, na pᖐivedení in០enýrských sítí na hranici pozemku (do 
250 m) 2 950 tis. Kა a na výstavbu pᖐístupových a obslu០ných komunikací 
8 000 tis. Kა, celkem 12 786 tis. Kა. 

 
 

5.100 – 5.102 Individuální výstavba Lom 
 
V blízkosti mᆰsta Lom se nachází dalᘐí 4 stavební pozemky. Dva jsou 

v ji០ní აásti mᆰsta (0,5 ha a 10,3 ha) a jsou urაeny pro výstavbu rodinných domᛰ. 
Dalᘐí pozemek je v západní აásti obce (17,0 ha) a dalᘐí je ve východní აásti obce 
(6,9 ha), jsou urაeny pro bytovou výstavbu a sportoviᘐtᆰ. Náklady na pᖐípravu 
území აiní 1 296 tis. Kა (Lom jih), 2 040 tis. Kა (Lom západ) a 828 tis. Kა (Lom 
východ). Náklady na pᖐivedení in០enýrských sítí na hranice pozemkᛰ აiní  
4 130 tis. Kა (do 350 m, Lom jih), 8 260 tis. Kა (do 700 m, Lom západ) a  
1 770 tis. Kა (do 150 m, Lom východ). Celkové náklady აiní 18 324 tis. Kა. 
Celkové náklady na pᖐípravu pozemkᛰ pro výstavbu jsou 32 902 tis. Kა. 
 
 
5.103 Prᛰmyslová zóna Kohinoor 
 
 Areál dolu Kohinoor o rozloze cca 15 ha se nachází pᖐi severním okraji 
obce Mariánské Radაice. Po definitivní ukonაení აinnosti a vyklizení objektᛰ je 
plánováno vyu០ití areálu jako prᛰmyslové zóny. Náklady na pᖐípravu území a 
opravu in០enýrských sítí აiní 1 800 tis. Kა. 
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5.104 Obnova komunikaაního propojení Konobr០e – Mariánské Radაice 
 
 Navrhovaná trasa komunikace vychází z obnovené komunikace vedoucí 
z Mostu do Mariánských Radაic (pᖐelo០ka silnice III/2565), prochází pᖐes 
Rᛰ០odolskou výsypku a pod výsypkou po hrázi vodní retence, za ní០ se napojuje 
se na silnici II/256 Braᒀany – Mariánské Radაice – Lom. Její délka je 1,9 km a 
náklady jsou vyაísleny na 14 250 tis. Kა. 
 
 
5.4.5.7 Revitalizaაní opatᖐení ve vazbᆰ a v აlenᆰní dle vl. us. ა. 272/02 
            v území navazujícím na báᒀskou აinnost 
 
5.4.5.7.1  Opatᖐení schválená meziresortní komisí 

 
V území navazujícím na dotაené území celku Litvínov - jih nebyla  

k 31.12. 2002 schválena ០ádná revitalizaაní opatᖐení. 
 
 
5.4.5.7.2  Novᆰ navrhovaná opatᖐení 
 
 Revitalizaაní opatᖐení jsou vyznaაena v grafické pᖐíloze  ა. 5.6.B. 
 

sanaაní აinnost a havarijní stavy 
 
5.105 Odstranᆰní ekologických zátᆰ០í v úpravnᆰ uhlí Herkules 
 
 Jedná se zejména o likvidaci skládky mourᛰ v objemu cca 10 000 m3 a 
jejich ulo០ení na skládku jako nebezpeაný (hoᖐlavý) odpad a technickou likvidaci 
nᆰkterých stavebních objektᛰ. Náklady jsou vyაísleny na 243 700 tis. Kა. 
 
 
5.106 Odstranᆰní ekologických zátᆰ០í – popelové skládky 
 

Jedná se o poddolované území o celkové rozloze 164,2 ha, které bylo 
posti០eno hlubinnou hornickou აinností. V celém ᖐeᘐeném území probíhala na 
pᖐelomu 19. a 20. století intenzivní hlubinná tᆰ០ba hnᆰdouhelné sloje. Tᆰ០ila zde 
ᖐada dolᛰ, z nich nejvýznamnᆰjᘐími byly M. J. Hus (Julius II), Julius III, Minerva 
(Habsburk), na severním okraji sem zasahovala tᆰ០ba dolᛰ Tagetthoff (Herkules, 
V.únor) a Pluto a od východu tᆰ០ba dolu Venuᘐe. Hlubinná tᆰ០ba byla ukonაena v 
r. 1991, poslední tᆰ០ební jednotkou Julius III, v dᛰsledku útlumu tᆰ០by SHD. 
Pokles terénu vlivem hlubinného dobývání se odehrával opakovanᆰ tak, jak byla 
uhelná sloj postupnᆰ dobývána. Posléze bylo území negativnᆰ ovlivnᆰno dalᘐí 
prᛰmyslovou აinností jako tvorbou skládek, plaviᘐᙐ popílku, sedimentaაních nádr០í 
kontaminovaných vod apod. Nᆰkteré z tᆰchto skládek ji០ byly sanovány v rámci 
projektu OSEZ (odstranᆰní starých ekologických zátᆰ០í). Sanace této oblasti je 
nutná z hlediska celkové revitalizace území, zejména ve vazbᆰ na mo០nost 
prᛰsaku kontaminovaných spodních vod do budoucího jezera Most. Celkové 
náklady na sanaci území, mimo ji០ sanovaných skládek, აiní 689 640 tis. Kა. 
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5.107 Odstranᆰní ekologických zátᆰ០í na odkaliᘐti Herkules 
 

Odkaliᘐtᆰ Herkules o ploᘐe 20,7 ha bylo provozováno od roku 1962 a០ do 
roku 1980. Do roku 1970 zde byly plaveny barytojílovité suspenze a po náhradᆰ 
barytu jako zatᆰ០kávadla v úpravnᆰ Herkules, kyzové výpalky s jíly. Náklady na 
sanaci აiní 86 940 tis. Kა. 
 
 
II. e) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ biokoridorᛰ a biocenter 

 
5.108 Napojení ÚSES Litvínov – jih 
 

Napojení stávajících აi navrhovaných prvkᛰ ÚSES na okolní územní systém 
pᖐedstavuje vytvoᖐení biokoridorᛰ a biocenter o celkové rozloze cca 18,1 ha, co០ 
znamená náklady ve výᘐi 22 625 tis. Kა. 
 
 

II. f) práce smᆰᖐující k tvorbᆰ a obnovᆰ území pro úაely vyu០ití volného 
აasu 

 
5.109 Cyklotrasa Litvínov - Most 
 

Trasa vychází z navrhované pᖐelo០ku silnice Most – Mariánské Radაice, 
vede kolem navrhovaného technického muzea a dále smᆰrem na Rᛰ០odolskou 
výsypku, v její០ severní აásti na okraji Litvínova se napojuje na cyklotrasu vedoucí 
pᖐes Rᛰ០odolskou výsypku. Celková délka trasy je cca 8 km, co០ pᖐedstavuje 
náklady 11 250 tis. Kა. 
 
 
5.4.5.8 Pᖐedbᆰ០ný návrh revitalizaაních opatᖐení realizovaných v souvislosti 
            se závᆰreაnou sanací zbytkových jam lomᛰ a vnᆰjᘐích výsypek 
 

V územním celku Mostecko se po roce 2012 nebudou provádᆰt ០ádné 
rekultivaაní akce  a nejsou tedy navrhována ani ០ádná revitalizaაní opatᖐení. 
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5.4.5.9 Harmonogram a ekonomická nároაnost revitalizaაních opatᖐení 
            v აasovém rozliᘐení 
 
tab. ა. 32   Pᖐehled revitalizaაních akcí – Litvínov – jih 

5.79 sanace podmáაené louky Louka u L. 2,70 3 375 000 2006 2007
5.80 sanace Hornojiᖐetínské výsypky 20,00 150 000 000 2004 2004
5.81 zpevnᆰní a úprava svahᛰ Rᛰ០odolská v. 34,90 20 794 000 2004 2006
5.82 sanace na Kohinooru I 0,60 3 500 000 2005 2005

5.83 Rᛰ០odolská výsypka - odtokové koryto 0,20 7 230 000 2004 2006
5.84 úprava Divokého potoka 1,20 4 080 000 2005 2006
5.85 odvodnᆰní do Bílého potoka 0,30 1 050 000 2005 2005
5.86 odvodnᆰní sev. ა. Hornojiᖐetínské výs. 2,00 8 100 000 2006 2007

5.87 lesopark u Lomu 7,80 9 750 000 2005 2008

5.88 trasy na Hornojiᖐetínské výsypce 10,40 14 565 000 2004 2005
5.89 cyklotrasa Rᛰ០odolská výsypka 8,40 11 815 000 2004 2005
5.90 cyklotrasa Mariánské Radაice - Lom 3,10 5 580 000 2004 2005
5.91 rekreaაní plocha Mariánské Radაice 15,20 13 500 000 2004 2006
5.92 rekreaაní plocha Coubalák 1,35 4 240 000 2004 2006
5.93 sportoviᘐtᆰ u ᘐkoly Louka u Litvínova 0,10 144 000 2004 2004
5.94 cyklotrasa Louka u Litvínova 1,50 2 025 000 2004 2005
5.95 rekreaაní plocha Nové Zálu០í 3,70 4 190 000 2004 2005
5.96 rekreaაní plocha Bomba 6,00 4 800 000 2004 2006

5.97 individuální výstavba Mar. Radაice 2,70 914 000 2004 2006
5.98 individuální výstavba Louka u Litvínova 2,40 878 000 2006 2008
5.99 individuální výstavba Nové Zálu០í 15,30 12 786 000 2004 2005

5.100 individuální výstavba Lom jih 10,80 5 426 000 2005 2006
5.101 individuální výstavba Lom východ 6,90 2 598 000 2005 2006
5.102 individuální výstavba Lom západ 17,00 10 300 000 2008 2009
5.103 prᛰmyslová zóna Kohinoor 15,00 1 800 000 2007 2007
5.104 obnova komunikace Konobr០e - M. Rad. 1,90 14 250 000 2006 2008

317 690 000

5.105 odstranᆰní zátᆰ០í - úpravna Herkules 36,00 243 700 000 2004 2005
5.106 odstranᆰní zátᆰ០í - popelové skládky 164,20 689 640 000 2004 2007
5.107 odstranᆰní zátᆰ០í - odkaliᘐtᆰ Herkulkes 20,70 86 940 000 2005 2006

5.108 napojení ÚSES Litvínov - jih 18,10 22 625 000 2005 2006

5.109 cyklotrasa Most - Litvínov 8,00 11 250 000 2004 2007
1 054 155 000
1 371 845 000

území pro úაely vyu០ití volného აasu

revitalizaაní opatᖐení celkem

sanaაní აinnost a havarijní stavy

v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

v území navazujícím na dᛰlní აinnost

biokoridory a biocentra

revitalizaაní opatᖐení

sanaაní აinnost a havarijní stavy

vodní slo០ky krajiny

krajinná zeleᒀ

ukonაenízahájení
výmᆰra 
[ha/km] náklady [Kა]
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5.5 ZÁVᆠREჀNÁ BILANCE PLOCH, HARMONOGRAM PRACÍ A 
EKONOMICKÁ NÁROჀNOST REKULTIVACÍ A REVITALIZAჀNÍCH 
OPATᖀENÍ PRO MOSTECKO-KOMOᖀANSKOU OBLAST 
V ჀASOVÉM ROZLIᘀENÍ 

 
tab. ა. 33   Rekultivace zahajované  – Mostecko-komoᖐanská oblast 

Rekultivace - zahajované 2003 - 2012
OM - VI.etapa 42,4 2005 2015
OM - IV.etapa, 2.ა. 48,0 2007 2017
ჀSA - v.v. III.et. 57,5 2007 2017
ჀSA - v.v. IV.et. 39,0 2008 2018
OM - V. etapa, jih 29,6 2008 2018
OM - V. etapa, sev. 100,0 2008 2018
OM - VII. etapa 83,5 2010 2020
OM - VIII. etapa 63,0 2011 2021
ჀSA - v.v. V.et. 110,0 2012 2022
DJᘀ - v.v. 11.ა. 30,9 2006 2016
DJᘀ - v.v. 12.ა. 21,0 2006 2013
DJᘀ - v.v. 13.ა. 53,0 2007 2014
DJᘀ - v.v. 14.ა. 27,0 2009 2017
DJᘀ - v.v. 15.ა. 259,0 2011 2019
Vrᘐany - II.et. - 2.ა. 6,9 2003 2013
Vrᘐany - III.et. v.v. 42,1 2003 2013
Vrᘐany - IV.et. v.v. 31,4 2005 2015
Vrᘐany - V.et. - v.v. 20,0 2006 2014
Vrᘐany - VI.et. - v.v. 13,0 2007 2015
Vrᘐany - VII.et.-v.v. 29,0 2009 2018
Vrᘐany - VIII.et.-v.v. 74,0 2010 2019
Le០áky Stᖐimice III 21,7 2003 2005
Lom Most - sv. B p. 22,7 2003 2008
Lom Most - sv. J ა. 98,3 2003 2008
Lom Most - sv. n.z. 47,1 2003 2008
Lom Most- v.v.III.et. 32,9 2003 2008
Lom Most - Paᖐ.lal. 43,0 2003 2008
Lom Most - Kon.lal. 33,0 2003 2010
Lom Most - Z sv. 39,0 2003 2013
Lom Most - S sv. 52,0 2003 2013
Stᖐim. výsyp. 4.et. 87,7 2003 2008
Stᖐim. výsyp. 5.et. 45,4 2003 2008
U pas. dopravníku 8,6 2003 2005
Lom Most - SZ sv. 98,0 2003 2013
Zatopení zbyt. jámy 311,1 2003 2008
Centrum - D. Jiᖐetín 100,8 2007 2015
Plocha A 26,6 2003 2012
Plocha B 78,8 2003 2012
Plocha C 44,3 2007 2015
Plocha D 63,4 2009 2018
Jáma MR 2 0,4 2003 2012

výmᆰra 
[ha] náklady [Kა] realizace od - do

72 007 894
90 298 816
91 937 988
67 175 000
40 500 000

156 700 000
115 261 000

92 050 000
150 100 000

49 851 000
33 390 000
85 935 000
42 030 000

439 620 000
13 357 500
67 718 733
49 411 635
31 305 000
20 760 000
46 920 000

142 860 000
5 300 000
7 500 000

16 000 000
20 500 000
7 400 000

12 000 000
11 000 000
24 000 000
37 000 000
21 700 000
23 000 000

500 000
151 900 000

1 389 500 000
140 490 000

42 066 000
123 705 000

63 805 000
87 826 500

512 500  
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Jáma LB 1 0,1 2003 2012
celkem 2435,3

Rekultivace zahajované po roce 2012
celkem 3640,6 7 539 655 000

150 000
4 085 044 566
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tab. ა. 34   Revitalizaაní opatᖐení – Mostecko-komoᖐanská oblast 

5.58 sanace sesuvu Velebudická výs. 3,00 10 950 000 2004 2004
5.16 sesuv Ⴠepiro០ská výsypka 3,90 68 875 000 2004 2004
5.79 sanace podmáაené louky Louka u L. 2,70 3 375 000 2006 2007
5.80 sanace Hornojiᖐetínské výsypky 20,00 150 000 000 2004 2004
5.81 zpevnᆰní a úprava svahᛰ Rᛰ០odolská v. 34,90 20 794 000 2004 2006
5.82 sanace na Kohinooru I 0,60 3 500 000 2005 2005

5.59 ovაí farma Velebudická výsypka 36,00 39 500 000 2005 2006
5.37 ovაí farma Stᖐimická výsypka 37,00 15 800 000 2005 2006
5.1 ovაí farmy Obráncᛰ míru 71,00 15 800 000 2011 2012
5.2 ovაí farma ჀSA 35,00 15 800 000 2005 2006

5.17 ovაí farma Malé Bᖐezno 43,00 9 480 000 2005 2006
5.18 ovაí farma Vrᘐany 39,00 9 480 000 2011 2012
5.19 ovაí farma DJᘀ 10. ა. 35,00 7 900 000 2006 2007
5.20 ovაí farma DJᘀ 11. ა. 35,00 6 320 000 2009 2010
5.21 ovაí farma DJᘀ 12. ა. 31,00 11 060 000 2010 2011
5.22 ovაí farma DJᘀ 14. ა. 40,00 7 900 000 2011 2012
5.23 ovაí farma DJᘀ 15. ა. 44,00 9 480 000 2012 2013

5.38 revitalizace bᖐehové linie jezera Matylda 7,00 16 275 000 2005 2006
5.3 revitalizace ᘀram. a Ⴠern. potoka 0,10 2 800 000 2005 2005
5.4 revitalizace Jiᖐetínského potoka 0,15 4 200 000 2005 2005
5.5 revitalizace Loupnice 0,04 1 120 000 2005 2005
5.6 revitalizace Bíliny 1,50 185 000 000 2005 2006

5.24 gravitaაní odvodnᆰní Srpina 16,70 173 345 000 2004 2005
5.25 odvodnᆰní u zahrádek ul. Pionýrᛰ 0,10 6 500 000 2005 2005
5.83 Rᛰ០odolská výsypka - odtokové koryto 0,20 7 230 000 2004 2006
5.84 úprava Divokého potoka 1,20 4 080 000 2005 2006
5.85 odvodnᆰní do Bílého potoka 0,30 1 050 000 2005 2005
5.86 odvodnᆰní sev. ა. Hornojiᖐetínské výs. 2,00 8 100 000 2006 2007

5.87 lesopark u Lomu 7,80 9 750 000 2005 2008

5.60 úprava tréninkové dráhy 2,93 18 990 000 2004 2005
5.61 nové stavby hipodromu 0,50 28 590 000 2004 2005
5.62 cyklotrasy a hipostezky na Veleb. v. 18,50 69 475 000 2004 2006
5.63 rozᘐíᖐení golfu 65,00 30 400 000 2005 2006
5.64 lesopark - arboretum 7,00 8 750 000 2005 2006
5.65 areál vzdᆰlávacího a zábavního parku 50,00 38 100 000 2008 2010
5.66 rekreaაní plocha u Rákosového rybníka 4,00 20 105 000 2005 2006
5.67 plocha pro sport. vyu០ití Velebudická v. 8,50 4 800 000 2006 2007
5.68 bobová dráha 17,30 9 410 000 2006 2007
5.69 letní scéna 3,00 360 000 2006 2007
5.39 rekreaაní plocha Matylda 28,00 10 500 000 2005 2006
5.40 polygon 12,00 250 000 000 2004 2005
5.41 stᖐedisko Starý Most 116,00 81 910 000 2004 2012
5.42 projekt technického muzea 14,60 53 936 000 2004 2009
5.43 cyklotrasa po Stᖐimické výsypce 2,00 3 500 000 2004 2005
5.44 cyklotrasa kolem jezera Most 9,50 38 475 000 2009 2010

vodní slo០ky krajiny

krajinná zeleᒀ

území pro úაely vyu០ití volného აasu

ukonაení
v území pᖐímo zasa០eném dᛰlní აinností
sanaაní აinnost a havarijní stavy

zemᆰdᆰlské pozemky

revitalizaაní opatᖐení
výmᆰra 
[ha/km] náklady [Kა] zahájení
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5.45 cyklotrasa podél jezera Matylda 3,50 4 900 000 2004 2005
5.46 rozᘐíᖐení letiᘐtᆰ Most 16,00 51 855 000 2007 2010
5.7 areál pro sportovní rybaᖐení 12,00 19 860 000 2005 2007
5.8 western park 74,00 14 420 000 2006 2008
5.9 rekreaაní plocha Ⴠernice 19,00 21 315 000 2004 2006

5.10 cyklotrasa Obráncᛰ míru 5,10 7 135 000 2004 2005
5.26 cyklotrasy Malé Bᖐezno 7,10 9 935 000 2005 2006
5.27 cyklotrasa Strupაice - Vrskmaᒀ 3,40 4 765 000 2004 2005
5.28 cyklotrasa Vrskmaᒀ - Komoᖐany 6,50 9 100 000 2004 2005
5.29 rozhledna na výs. Malé Bᖐezno 0,10 300 000 2004 2004
5.30 rekreaაní plocha Zajeაická nádr០ 45,00 4 956 000 2006 2008
5.88 trasy na Hornojiᖐetínské výsypce 10,40 14 565 000 2004 2005
5.89 cyklotrasa Rᛰ០odolská výsypka 8,40 11 815 000 2004 2005
5.90 cyklotrasa Mariánské Radაice - Lom 3,10 5 580 000 2004 2005
5.91 rekreaაní plocha Mariánské Radაice 15,20 13 500 000 2004 2006
5.92 rekreaაní plocha Coubalák 1,35 4 240 000 2004 2006
5.93 sportoviᘐtᆰ u ᘐkoly Louka u Litvínova 0,10 144 000 2004 2004
5.94 cyklotrasa Louka u Litvínova 1,50 2 025 000 2004 2005
5.95 rekreaაní plocha Nové Zálu០í 3,70 4 190 000 2004 2005
5.96 rekreaაní plocha Bomba 6,00 4 800 000 2004 2006

5.70 obora 13,00 2 800 000 2006 2007
5.31 nauაnᆰ-oddychový park Slatinice 60,00 48 000 000 2004 2006

5.71 individuální výstavba Velebudická výs. 9,40 7 028 000 2006 2007
5.47 individuální výstavba ᘀpiაák 40,00 16 700 000 2008 2010
5.48 obnovení silnice Most - Mar. Radაice 8,20 187 440 000 2004 2007
5.49 pᖐelo០ka elektrického vedení Matylda 2,00 7 200 000 2004 2005
5.11 individuální výstavba Ⴠernice 2,00 830 000 2004 2006
5.32 individuální bydlení Malé Bᖐezno 1,80 5 526 000 2007 2008
5.33 individuální bydlení Vrskmaᒀ 3,90 2 238 000 2005 2007
5.97 individuální výstavba Mar. Radაice 2,70 914 000 2004 2006
5.98 individuální výstavba Louka u Litvínova 2,40 878 000 2006 2008
5.99 individuální výstavba Nové Zálu០í 15,30 12 786 000 2004 2005

5.100 individuální výstavba Lom jih 10,80 5 426 000 2005 2006
5.101 individuální výstavba Lom východ 6,90 2 598 000 2005 2006
5.102 individuální výstavba Lom západ 17,00 10 300 000 2008 2009
5.103 prᛰmyslová zóna Kohinoor 15,00 1 800 000 2007 2007
5.104 obnova komunikace Konobr០e - M. Rad. 1,90 14 250 000 2006 2008

2 028 879 000

stavební pozemky

ekologicky a pᖐírodovᆰdnᆰ orientovaných území
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5.50 sanace úpravny dᛰlních vod lom Most 3,70 24 500 000 2005 2006
5.51 sanace svahu Hoᖐanská cesta 5,00 9 750 000 2005 2007
5.12 rekultivace a sanace dolu Nejedlý 3,40 29 200 000 2004 2006

5.105 odstranᆰní zátᆰ០í - úpravna Herkules 36,00 243 700 000 2004 2005
5.106 odstranᆰní zátᆰ០í - popelové skládky 164,20 689 640 000 2004 2007
5.107 odstranᆰní zátᆰ០í - odkaliᘐtᆰ Herkulkes 20,70 86 940 000 2005 2006

5.52 odvodnᆰní pᖐedpolí jezera Most 14,10 17 625 000 2004 2005

5.53 odclonᆰní prᛰmyslové zóny jezero Most 26,50 33 125 000 2005 2007
5.54 ozelenᆰní Stᖐimická výsypka 10,00 19 500 000 2005 2007
5.34 rekonstrukce OZP pro Strupაice 12,00 15 000 000 2005 2007

5.72 tvorba a obnova ÚSES Most - jihozápad 16,30 20 375 000 2004 2005
5.55 napojení ÚSES Mostecko 20,00 25 000 000 2005 2006
5.13 napojení ÚSES Komoᖐansko 10,00 12 500 000 2005 2006
5.35 napojení ÚSES Slatinicko 24,60 30 750 000 2005 2006

5.108 napojení ÚSES Litvínov - jih 18,10 22 625 000 2005 2006

5.73 území pro volný აas Havraᒀ 2,40 3 840 000 2004 2006
5.74 území pro volný აas Polerady 0,40 640 000 2004 2005
5.75 cyklotrasa Velebudická výs. - Liᘐnice 1,70 3 160 000 2004 2005
5.56 cyklotrasa Rudolice - Braᒀany 5,80 10 740 000 2005 2006
5.14 cyklotrasa na zámek Jezeᖐí 1,80 2 530 000 2004 2005

5.109 cyklotrasa Most - Litvínov 8,00 11 250 000 2004 2007

5.76 pᖐíprava stavebních pozemkᛰ Havraᒀ 17,70 3 304 000 2004 2007
5.77 pᖐíprava stavebních pozemkᛰ Polerady 13,40 2 788 000 2005 2007
5.78 pᖐístupové komunikace Velebudická výs. 0,90 12 000 000 2004 2006
5.57 rekonstrukce komunikace Most-Braᒀany 4,70 33 550 000 2005 2006
5.15 odstranᆰní drá០ního tᆰlesa H. Jiᖐetín 1,20 10 080 000 2004 2004
5.36 rekonstrukce komunikace III/25120 4,80 28 800 000 2004 2005

1 402 912 000
3 431 791 000

v území navazujícím na dᛰlní აinnost

území pro úაely vyu០ití volného აasu

stavební pozemky

revitalizaაní opatᖐení celkem

sanaაní აinnost a havarijní stavy

vodní slo០ky krajiny

krajinná zeleᒀ

biokoridory a biocentra
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