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Mostecko a Litvínovsko nejkomplikovanější část území Severočeské hnědouhelné pánve (SHP)           
v Ústeckém kraji (SHP = 21% území Ústeckého kraje, 435 000 obyvatel tj. 52% obyvatel kraje)
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Znázornění blízkých i dlouhodobých důsledků – škod a rizik překročení územně
ekologických limitů (ÚEL) lomu ČSA na Mostecku a Litvínovsku
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Zákres důsledků těžby lomu ČSA za územně ekologickými limity pod zámkem Jezeří a v 
prostoru Podkrušnohoří (rizika sesuvů, náhrada cesty k Jezeří?, převody potoků)
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Fotografie nedávných důsledků těžby lomu ČSA, sesuvů na úpatí Krušných hor v blízkosti zámku Jezeří
(dnes jsou škody částečně zahlazeny) 
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Zákres důsledků těžby lomu ČSA za územně ekologickými limity v prostoru Horní Jiřetín–Černice, 
zboření obce a osady, fragment Mariánské údolí? sesuvy, převody potoků, přiblížení těžby k Litvínovu

?
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Fotografie z centra Horního Jiřetína - důsledky překročení územně ekologickými limitů lomu ČSA:
zboření Horního Jiřetína a Černic, všech objektů, vč. kulturních památek, infrastruktury …
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Zákres územních důsledků těžby lomu ČSA za územně ekologickými limity v prostoru Litvínov-Janov, 
přiblížení k obytné zástavbě na cca 500m, nevyhnutelné dlouhodobé zhoršování životního prostředí
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Zákres dlouhodobých územních důsledků těžby lomu ČSA za územně ekologickými limity, přetěžení
prostoru chemické výroby v Záluží u Litvínova a dopravně technického koridoru Most - Litvínov
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Fotografie dlouhodobých územních důsledků těžby lomu ČSA za územně ekologickými limity: přetěžení
prostoru chemické výroby v Záluží u Litvínova, včetně přerušení koridoru aglomerace Most – Litvínov
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Zákres dlouhodobých územních důsledků těžby lomu ČSA za územně ekologickými limity pro město 
Most, ohrožení a degradace stávajícího i nyní budovaného severního rekreačního zázemí
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Fotografie dlouhodobých důsledků těžby lomu ČSA za územně ekologickými limity pro 
město Most, přiblížení těžby ke stávajícímu i budovanému severnímu rekreačnímu zázemí
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Znázornění příležitostí rozvoje pro území Mostecka a Litvínovska a další obce 
v případě dodržení územně ekologických limitů lomu ČSA
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Komentář k ilustracím 1-6

obr. 1 Rozdílné podmínky v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP-440 000 obyvatel tj. přes 50% obyv. Ústeckého kraje): 
Ústecko a Teplicko - těžba uhlí ukončena a proběhly rekultivace území; Chomutovsko - těžba je územně vyřešena 
s předpokladem dotěžení ložisek cca 20 let; Mostecko a Litvínovsko – dlouhodobá územně v zásadě vyřešená
perspektiva těžby (až cca do 2060), kromě lomu ČSA. 

obr. 2 Z obrázku je zřetelné jak silně je Mostecko a Litvínovsko zatíženo těžbou uhlí a těžkou průmyslovou výrobou, územně
vyřešený postup má lom Vršany (cca do r. 2060), za zcela stabilizovaný nelze pokládat postup lomu Bílina, kritická
je však situace lomu ČSA, kde periodicky vyvstává spor o dodržení územně ekologických limitů těžby (ÚEL), kterých 
bude dosaženo cca v r. 2020. 

obr. 3 Územní důsledky překročení ÚEL lomu ČSA: další poškození sídelní soustavy Mostecka a Litvínovska, Podkrušnohoří a 
Krušnohorské krajiny; s důsledky pro stav životního prostředí, sociální a podnikatelskou oblast -zejména by došlo ke 
zboření Hor. Jiřetína a osady Černic, negativními vlivy by byl zasažen Litvínov, horské osídlení a postupně i město 
Most. Vlivy těžebních činností lomu ČSA by se prodloužily cca o dalších 50 až 100 let (II., III. a IV. Etapa těžby), 
celkem by jimi bylo zasaženo asi 10 obcí s cca 100 000 obyvateli. 

obr. 4 V případě prolomení ÚEL: těžba uhlí a podmiňujícími stavby naruší lesnatou krajinu pod zámkem Jezeří na úpatí
Krušných hor (biocentrum a lesy zvláštního určení), dojde k přerušení silnice k zámku Jezeří (nejistota zda je možné
zřízení náhradní silnice v komplikovaných územních podmínkách), převedení horských potoků novými štolami a zářezy  
po úbočí Krušných hor pro ochranu lomu, zvýší se riziko dalších sesuvů půdy v Krušných horách (zvláště zvýšené
riziko nad osadou Černice). 

obr. 5 Příklady sesuvů půdy pod zámkem Jezeří (teprve nedávno zahlazené) jako důsledky povrchové těžby uhlí na úpatí
Krušných hor; sesuvy půdy v Krušných horách v důsledku těžby uhlí se pravidelně opakují od drobných až po rozsáhlé
sesuvy milionů m3 ke kterým došlo v letech 1984, 2005, 2011 …

obr. 6 Důsledek prolomení ÚEL na lomu ČSA: zboření obce Horní Jiřetín a osady Černice; nutnost přestěhování cca 2000 
obyvatel, snížení sídelní a rekreační hodnoty horských obcí (zejména Nová Ves v Horách, Hora sv. Kateřiny) -
zhoršením jejich dopravní dostupnosti, ztrátou navazujících sídel v podhůří, působením rozsáhlého prostoru 
narušeného těžbou uhlí. 



Komentář k ilustracím 7-12

obr. 7 Zbořením obce Horního Jiřetína a navazující osady Černice, by došlo ke ztrátě urbanistických a stavebních hodnot, 
včetně významných kulturních památek, zmaření investic do rozvoje technické a dopravní infrastruktury, včetně
aktuálně prováděné výstavby kanalizace, výstavby rodinných domů, došlo by ztrátě místní občanské vybavenosti a 
ztrátě cca 400 pracovních míst.  

obr. 8 Důsledek prolomení ÚEL na lomu ČSA: po několik desetiletí se stupňující zhoršování životního prostředí v západní
části Litvínova (hlučnost, prašnost, ztráta krajinného zázemí – samovolně ozeleněná Hornojiřetínská výsypka s izolační
funkcí vůči chemické výrobě, vizuální kontakt s vytěženým územím); Předvídatelné důsledky: znehodnocování
stavebního fondu bytových a rodinných domů, ztráta rozvojových možností území, prohloubení existujících sociálních 
problémů s vážnými důsledky pro celý Litvínov. 

obr. 9 Důsledky těžby ČSA ve výhledové III. a IV. etapě: zboření výrobního areálu v Záluží u Litvínova včetně jeho 
napojení na republikové a evropské produktovody, zrušení cca 4000 pracovních míst (současný stav) a navazujících 
pracovních míst, přerušení dopravního a technického koridoru aglomerace Most – Litvínov; Město Litvínov a Meziboří
s cca 35 000 obyvateli se ocitají v polovičním obklíčení těžebním územím.

obr.10 V případě prolomení ÚEL lomu ČSA a plánování III. a IV. těžby: ztráta perspektiv rozvoje výrobního areálu v Záluží
u Litvínova, nutná by byla dlouhodobá příprava na jeho zrušení či málo realistické úvahy o jeho přesunutí jinam, 
zpochybnění plánovaného zkapacitnění a modernizace dopravního a technického koridoru aglomerace Most – Litvínov 
(cca 90 000 obyvatel).

obr.11 Dlouhodobý negativní vliv těžby uhlí lomu ČSA ve  III. a IV.  etapě na město Most (cca 60 000 obyvatel), zhoršení
perspektiv rozvoje a ve výhledu i riziko poškození budovaného severního rekreačního zázemí města; během mnoha 
desetiletí se přibližující těžební fronta lomu až na vzdálenost stovek metrů od areálu Vrbenský a jezera Most. 

obr.12 Znázornění rizikového přiblížení těžby lomu ČSA ve  III. a IV.  etapě od severu ke vznikajícímu rekreačnímu 
prostoru města Most v okolí napouštěného jezera Most.



Komentář k ilustraci 13

obr.13 Závěrem - při respektování územně ekologických limitů (ÚEL) lomu ČSA lze předpokládat 
následující příležitosti k rozvoji území Mostecka–Livínovska, Podkrušnohoří a přilehlé části 
Krušných hor: 

Potvrzení stability sídelní soustavy Mostecka - Litvínovska s příznivými vlivy na sociální i podnikatelskou sféru v  
tomto regionu; včetně potvrzení perspektivy existence výrobního areálu v Záluží u Litvínova a dopravně technického 
koridoru Most - Litvínov. 

Zachování Horního Jiřetína a Černic a potvrzení a zatraktivnění územních podmínek pro rozvoj obce.   

Zachování kvality životního prostředí západní části Litvínova a zachování podmínek pro rozvoj této části města, tím i 
celého Litvínova a aglomerace Most – Litvínov. 

Příznivější územní předpoklady pro rozvoj sídelní i rekreační funkce navazujícího horského osídlení (zejm.Nová Ves 
v Horách, Hora sv. Kateřiny, Klíny u Litvínova aj.). 

V relativně krátkodobém horizontu po dokončení těžebních činností a cca po roce 2020 zahájení rekultivace 
exponované krajiny pod Jezeřím (obnova jezera v jeho historické poloze), která se významně podílí na posuzování
stavu území celého Mostecka (přeneseně i celého Ústeckého kraje) . 

Zásadní zlepšení podmínek pro další existenci památkového souboru zámku Jezeří a Arboreta Jezeří – symbolické
kulturní a krajinné dominanty Mostecka.

Těžba uhlí bez překročení ÚEL lomu ČSA znamená též omezení objemu jeho spalování v elektrárnách a zmenšení
míry emisí škodlivých látek v ovzduší v prostoru Ústeckého kraje. 

Možnost v budoucnu částečně využít ložiska hnědého uhlí v centrální části SHP alternativními metodami bez 
povrchové těžby, například pro perspektivní potřeby chemické výroby aj. (příkl. těžba v dole Centrum).


