3. Témata s oblastním
přesahem

3.1 Historie
a památky

3.1.1 PO STOPÁCH ZNAKŮ A ERBŮ
Klíčová hesla: rodové erby, městské znaky, heraldika
Při studiu regionálních znaků a erbů je nutné zabývat se nejdříve starou historií a vydat se na staré hrady,
zámky, dotknout se každodenního života středověké šlechty a přiblížit si tehdejší zbrojnoše, rytíře a vojáky.
Samostatná pomocná věda historická, která se studiem znaků a erbů zabývá, se nazývá heraldika.

Rodové znaky šlechty se nazývají erby. V Čechách
se první doložený panský erb objevil na pečeti Vítka
z Prčic z roku 1220. Evropské šlechtické erby většinou
odpovídají zásadám heraldiky. Jsou tvořeny základní
částí znaku – štítem, často mívají přilbu, přikrývadla
na ní spočívající, točenici a korunku (klenot). Do štítu
jsou kladena znaková znamení neboli figury. Štíty jsou
polceny, děleny, čtvrceny a mnohdy i složitěji členěny.
Užívání znaků a erbů nezůstalo dlouho výlučným postavením šlechty. Jak se od 13. století postupně měnila středověká společnost, důraz při užívání heraldiky
se přesouval ze stránky vojenské na stránku právní.
Znak začaly používat i církevní a světské instituce, zejména města. Toto rozšíření uživatelů zahájilo novou
epochu heraldiky.

Rodové erby našeho regionu
Při putování po stopách rodových erbů našeho regionu
se setkáme se šlechtickými znaky takřka na všech nemovitostech (hrady, zámky, tvrze, městské paláce) i na
předmětech vnitřního vybavení (nábytek, dveře, podlahy, talíře, příbory, apod.). Na obrazech erby doprovázejí portrétované osobnosti a na náhrobcích označují
pochované osoby či rody. Na starých listinách se erby
objevují na pečetích nebo na hlavičkových dopisních
papírech. Erby najdeme také na zbraních (meče, kanóny, koňské postroje, apod.) i na věcech osobní potřeby
(kočáry, dýmky, tabatěrky, tobolky, apod.). Jedná se
o mlčenlivá pojítka mezi minulostí a současností jednotlivých měst a obcí.
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Na architektonických památkách Chomutova tak můžeme pozorovat znaky a erby pánů Krabiců z Veitmile, což byl starobylý český vladycký rod. Symboly rodu
objevíme na nároží městské radnice, na heraldickém
sloupku v průčelí městské věže, v interiéru děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na heraldickém
sloupku můžeme vidět také znak Jana Calty z Kamenné Hory, který se zapsal do dějin Chomutova jako jeden z obnovitelů města po skončení husitských válek
a jako iniciátor městského znaku v roce 1457. Významným pro město byl Jiří Popel z Lobkovic, který v roce
1590 založil jezuitskou kolej, seminář a gymnázium.
Jirkov je spjat s historií rodů Lobkoviců, Rottenhanů
a Buquoyů. Pro město má význam také pan Kryštof
z Karlovic, který v roce 1578 udělil Jirkovu městský
znak. Zámek Červený hrádek měl ve své historii různé
majitele z řad evropské šlechty, z nichž nejvýznamnějšími byli zakladatelé páni z rodu Kraa (r. 1415), Konipasové, Ojíř z Očedělic, Glatzové ze Starého Dvora,
Kryštof z Karlovic, Geršdorfové z Geršdorfu, páni
z Lobkovic, Hrzánové z Harasova, páni z Auersperku,
rody Rottenhanů a Buquoyů. Posledním šlechtickým
rodem, který zámek vlastnil, byl rod Hohenlohe – Langenburg, jeden z jeho potomků Max Egon se do historie zámku a vlastně celého regionu zapsal neblahým
způsobem – umožnil totiž v roce 1938 předáku sudetských Němců Henleinovi a lordu Runcimanovi schůzku
na zámku, která předznamenala Mnichovskou dohodu.
Královské město Kadaň má velké množství památek,
na nichž se setkáme se znaky pánů ze Šumburka,
z Plavna a z Lobkovic. Jan Hasištejnský z Lobkovic

byl velmi významnou postavou v dějinném vývoji města. Jeho plastika zdobí františkánský klášter. Na vstupní kadaňské bráně můžeme spatřit městský znak.
Klášterec nad Ohří má v historických spisech zaznamenána jména pánů z Šumburka, z Illburka, rytířů
z Fictumu. Fictumové byli rodem původně z Duryňska,
působili na celém území Chomutova a Mostu a dokladem toho jsou některé náhrobky v Mostě, Litvínově
nebo v Klášterci nad Ohří. V neposlední řadě se při
erbovním bádání setkáme s velmi významným rodem
Thunů. Právě hraběcí a knížecí rod Thun – Hohenstein je úzce spjat především se zámkem Klášterec
nad Ohří.
Na cestě zpět míjíme zříceninu hradu Hasištejn, která je spjata s historií pánů ze Šumburka, kteří jej dostali v léno a také rodu Lobkoviců, tedy především
Jana Hasištejnského z Lobkovic a později Bohuslava
Hasištejnského z Lobkovic.
V Mostě se můžeme setkat s Hněvou z rodu Hrabišiců, který již v 10. století založil tvrz a přiléhající osadu
zvanou latinsky Pons Gnevin. V roce 1238 byla už majetkem Přemyslovců a z této doby pochází také nejstarší městská pečeť. Samotný hrad Hněvín, který je
dodnes dominantou Mostu, byl právě v majetku rodu
Hrabišiců.

Přehled vybraných městských znaků
(zdroj: Mgr. A. Fricová)

Původní znak Chomutova je vyryt také na městské
pečeti, kterou udělil městu komtur řádu německých
rytířů Jan z Dubé 28. 10. 1396. Současná podoba znaku vychází z privilegia, které pro město získal tehdejší
majitel Jan Calta z Kamenné Hory od krále Ladislava.
Znak Klášterce nad Ohří se poprvé objevil již v roce
1520, dodnes je však záhadou, kdo a kdy jej městu
udělil.
Vznik a původ městského znaku Kadaně je také velkou neznámou, v roce 1327 už existoval.

Putování po stopách šlechtických rodů a jejich erbů
zakončíme na zámku Jezeří, který v minulosti sehrával významnou roli v dějinách tohoto kraje. Na zámku
Jezeří působilo velké množství různých panovnických
rodů, nejvýznamnějšími byli páni ze Rvenic, v 15. století rytíř Kunz z Kaufunku a v 17. století rod Lobkoviců.

Městu Jirkov udělil městský znak krátce před svou
smrtí v roce 1578 Kryštof z Karlovic z titulu palatina,
vysokého dvorského úředníka. Právní akt o deset let
později dokončil Jiří z Karlovic, listinu potom v září
1600 potvrdil Rudolf II. Emblémem pánů z Karlovic
jsou tři jetelové lístky ve tvaru písmene Y.

Významnou mosteckou osobností 16. století byl Jiří
Barthold z Breitenberka zvaný Pontanus čili Mostecký. Je úzce spjat s heraldikou, protože měl práva udílet
a schvalovat erby a rodové znaky svobodným lidem.

Město Litvínov má velmi spletitou historii, ze které se
můžeme dozvědět, že 20. září 1715 byla obec povýšena na městys s povolením konat jeden výroční trh
v den sv. Michaela archanděla. Zároveň byl dán souhlas zřídit městskou pečeť a znak, na kterém je právě
zmíněný archanděl Michael.

Některé městské znaky
Městské znaky jsou pro dnešního člověka bližší, lze se
s nimi setkat ve vozech hromadných dopravních prostředků, někdy i na veřejných osvětlovacích tělesech,
na portálech starých radnic či na zachovaných městských branách, hradbách a věžích. U městských znaků
lze předpokládat, že byly ve většině případů převzaty
z obrazů a znamení starších městských pečetí nebo
z nich byly alespoň odvozeny.
Nejstarším městským znakem našeho regionu je znak
Mostu, který pochází již ze 14. století a používá se podle starobylé stříbrné pečeti. Jedná se o mluvící znak,
což znamená, že symbolická figura se váže k názvu
města – v tomto případě je ve znaku most.

Vejprty mají znak pocházející zřejmě z roku 1607
a symbolizující vyvrácenou mohutnou jedli, pod jejímiž kořeny se v 16. století objevila silná stříbronosná
rudná žíla, která následně přinesla obživu a bohatství
obyvatelům obce.
Typickým nově vzniklým městským znakem je znak
města Meziboří. Autorem návrhu, který byl schválen
v roce 1970, byl heraldik Jiří Louda z Olomouce. Pro
lepší zapamatování názvu města bylo do znaku vsazeno velké zlaté písmeno M.
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Symbolický závěr
V současné době heraldika zaznamenává zvýšený zájem. Přestává být již jenom historickou zálibou nebo
snahou o jakousi individualitu, ale začíná odrážet sku-

heraldika = od slova herold, což byl ve
středověku znalec znaků a erbovních
zvyklostí
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tečnou potřebu. V žádném případě není mrtvou záležitostí a stojí za to jí porozumět. Každá cínová tabulka,
každé radniční znamení, každá lampa s vyrytým městským znakem – to vše by v nás mělo neustále vzbuzovat jakousi touhu objevovat a pátrat.

erb = rodový znak

3.2 Člověk
a společnost

3.2.1 HUDEBNÍ SKLADATELÉ REGIONU
Klíčová hesla: hudba, skladatelé
V regionu působilo a dodnes působí mnoho hudebních skladatelů různých hudebních žánrů.

Vážná hudba

zvýrazňoval smysl slov hudebními prostředky. Podtrhl
význam recitativu (mluvený úsek opery). Zdůraznil úlohu
orchestru a sboru. Napsal celkem 107 oper (Ezio, Orfeus a Euridika, Alcesta, Paris a Helena a mnoho dalších).

Jiří Bříza
Josef Řáha /Josip Rajhenič/
Jiří Bříza byl v dětství ministrantem, zpěvákem a trubačem na Svaté Hoře u Příbrami. Studoval na Církevním
gymnáziu v Českých Budějovicích. V roce 1950 komunisté zabrali kláštery. Kněze, řeholníky, učitele i studenty zavřeli. Jan Bříza byl zavřen se svým bratrem v Králíkách. Po propuštění se učil varhanářem, ale i to mu
komunisté zakázali. Pracoval v kamenolomu, dálkově
vystudoval hornickou průmyslovku a VŠ báňskou v Ostravě. V dělnické profesi se dostal na Mostecko. Stál u založení pěveckého sboru Cántores santi Venceslai v Mostě. Tam také působil jako varhaník v kostele sv. Václava.
Byl spoluzakladatelem soutěže pěveckých sborů TIBI
LAUS. Psal skladby církevního charakteru – mešní
propria, mariánské skladby, zhudebnil mnoho žalmů.
J. Bříza byl oceněn Společností pro duchovní hudbu –
získal 2. místo za mešní proprium s mariánskou tématikou. Ženskému komornímu sboru v Jirkově věnoval
mešní proprium. Z jeho hudby čiší něha, pokora, víra
a muzikantské srdce.

Josef Řáha byl hudebním skladatelem, dirigentem, zasloužilým učitelem, profesorem. Byl také velkým milovníkem žen. Jako mladík ukončil kadetku, ale nestal se
námořním důstojníkem. Lákala ho hudba. Postupně se
stal šéfem opery v Sofii, Národního divadla v Lublani.
Působil v Hamburku, v Norimberku. Po válce se usídlil
v Československu. Na přání tehdejšího ministra školství a osvěty Zdeňka Nejedlého přijel do Chomutova
a založil Městskou hudební školu, později Lidovou školu umění. V roce 1946 působil na škole jako ředitel.
V roce 1948 založil Chomutovský symfonický orchestr.
Pod jeho vedením působilo toto těleso úspěšně až do
počátku sedmdesátých let 20. století po celé republice.
Tvorba: opery – Ekvinocia, Snoubenka Jeho Veličenstva, Píseň lásky, hudební dramata – Zulejka, Repoňa,
rozhlasová tvorba pro mládež, kantáty, …

Václav Jan Křtitel Tomášek
Christoph Willibald Gluck
Rakouský hudební skladatel CH. W. Gluck byl nepřítel
povrchnosti a manýrismu. Rodina se trvale usadila na
panství Jezeří u Chomutova. Gluck se učil na housle,
studoval na Karlově univerzitě logiku a matematiku. Živil se jako hudebník. Byl velkým zlepšovatelem opery,

Hudební skladatel Tomášek často pobýval na Červeném hrádku, k němuž měl velmi vřelý vztah. Hudební
nadání se u něj projevilo v útlém věku, učil se na housle a zpěvu. Virtuózně zvládl jako samouk hru na klavír.
Hrabě Jiří Buquoy brzy rozpoznal Tomáškovo nadání
a pomohl mu finančním zajištěním. Zasloužil se tak
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o Tomáškovo umění a rozmach české hudby. Velký vliv
na Tomáška měla hudba Mozarta a Beethovena. Pojilo
ho velké přátelství s J. W. Goethem. Zhudebnil jeho 40
básní. Tomášek měl velmi silné vlastenecké cítění.
Tvorba: Dvanáct uherských tanců pro klavír, Opera Serafium, Olvaro, Šest rhapsodií pro piáno, Šestero
písní českých, množství německých a českých písní,
mnoho dalších skladeb.
Zdeněk Tölg
Zdeněk Tölg byl kapelníkem, hudebním skladatelem,
pedagogem. Učil se hře na housle, ale doménou se
stala především dechařina. Absolvoval konzervatoř.
Studoval na vojenské škole ve Spišském Podhradí,
sloužil jako vojenský muzikant v Milovicích. Pro vysokou kvalitu hry na pozoun byl převelen do Ústřední
hudby československé armády, kde působil jako první
trombonista. Vytvořil a vedl různé orchestry na všech
svých působištích. Skládal hudbu, nesmírnou láskou
byl především swing. Natočil dvě vlastní profilová CD.
Na počátku sedmdesátých let se přestěhoval do Mostu. Stal se kapelníkem Klubu 49, dirigentem Hornické
dechovky. V Chomutově vedl taneční swingový orchestr Big Band SKKS (1997 – 2005). Do posledních chvil
svého života aranžoval a řídil svůj orchestr.
Současní autoři
Luboš Hána
Luboš Hána získal své hudební nadání po své matce
Marii Hánové (dlouholetá sbormistryně dětského sboru Jiřičky, vynikající klavíristka). Učil se hře na klavír
v hudební škole v Jirkově, byl dlouholetým členem DPS
Jiřičky. Založil smíšený pěvecký sbor Ventilky při ZUŠ
v Jirkově. Externě spolupracuje se Severočeským divadlem opery a baletu v Ústí nad Labem (sbormistr).
Se svým sborem Ventilky organizuje soutěžní festival
populární hudby Písňovar. Spolupracuje také s francouzsko-německým Fórem mladých umělců (sbormistr). Působil také jako sbormistr na mezinárodním
festivalu sborového zpěvu BOHEMIA CANTAT. L. Hána
je vynikající klavírista, skladby pro svůj sbor upravuje.
V současné době působí na katedře Hudební výchovy
PF UJEP Ústí nad Labem.

Iva Šimková
Paní Iva Šimková působila jako učitelka na základní
škole. V současné době učí na ZUŠ v Jirkově. Dlouhou dobu se věnovala folklórnímu souboru. Zpočátku
upravovala lidové písně pro malý dětský sbor, později
napsala několik písní pro kapelu. Téměř 40 let se věnovala se svým manželem a synem mysliveckému troubení. Upravila několik skladeb pro trubačské soutěže,
později začala psát vlastní skladby. Na skladatelské
soutěži vyhrála první tři místa.
Skladby: Křivoklátská – povinná skladba na soutěži mysliveckých trubačů, Jelen – povinná skladba na
Národní soutěži mysliveckých trubačů v Trutnově v r.
2010.

Folk, country
Jindra Kejak
Chomutovský písničkář Jindra Kejak se narodil v březnu roku 1966 a celý život krom krátké chvilky po
svatbě žije v Droužkovicích. Hudební vzdělání: LŠU na
klarinet. První velký hudební úspěch zaznamenal roku
1999, kdy vyhrál celorepublikové finále porty v Plzni.
V tu dobu také začala jeho spolupráce s kapelou Neřež
– Nerez, která trvala bezmála 2 roky. Potom se vrhnul
na sólovou dráhu, které se drží dodnes.
Petr Krajča
Petr Krajča pracuje jako vlakvedoucí v SD na kolejové
dopravě. Ve 14ti letech začal hrát na kytaru. Největší
inspirací pro něj byla tvorba J. Nohavici. Založil kapelu
Barbucha. Postupně začal hrát ještě v další kapele NaVoko. Pro obě kapely složil několik písní.
Karel Malcovský
Složil několik písní pro skupinu Bezejmenní: Svatební,
City pod zámkem, Z nebe se snáší déšť, Jen nemít oči
zavřený, Po noci přijde den. Tyto písničky byly natočeny
na CD Bezejmenní.
Milan Pavlata

Petr Ježil
Petr Ježil studoval hru na housle a violu, hrál také na
fagot. Zpíval ve Smíšeném pěveckém sboru PF Ústí
nad Labem, v Krušnohorském pěveckém sboru (občas
i dirigoval), v Pěveckém sdružení severočeských učitelů v Mostě. 20 let vedl Jirkovský dětský sbor, který
převzal po Jaroslavu Cyrusovi (1982 – 2002). Skladby
Petra Ježila zazněly v Československu, Česku, Německu, Belgii, Holandsku, Maďarsku, Rakousku, USA.
Tvorba: melodramy, instrumentální skladby, skladby
pro pěvecké sbory.
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Milan Pavlata se už v raném dětství setkával s hudbou
počínaje lidovými písničkami, přes Beatles, Presleyho,
Olympic, Michala Davida a další písničkáře. Bratři Nedvědovi mu byli velkou inspirací v počátcích skládání
vlastních skladeb. Počátky k vlastní interpretaci hudby
vedly přes housle, později přes hru na kytaru. Potřeba
psát vlastní písničky vznikla z předčasné smrti obou
rodičů v roce 1995. V roce 2007 se stal členem kapely Zlej sen pod vedením Vl. Kinského. V roce 2000
muzikanti založili vlastní kapelu Všeho s Mírou pod
vedením Miroslava Hefnera. Krátce spolupracoval se

skupinou Haprovat (později přejmenovaná na Merlin).
V současné době je členem kapely Zlej sen.
Tvorba: Rockové oratorium muzikálu Pravdy autorů
(společná práce několika muzikantů)

Rock, jazz, blues,methal
Pavel Cyrus
Pavel Cyrus zdědil hudební nadání po svém otci Jaroslavu Cyrusovi (bývalý sbormistr) a svém dědečkovi (kapelník dechového orchestru). Již ve čtyřech letech hrál
na housle, učil se v hudební škole v Jirkově. Hrál na sólovou kytaru, zpíval, skládal hudbu. Při tvorbě písniček
spolupracoval se svými kamarády, kteří mu psali texty
– CD Stárnoucí trubadůr. Pavel Cyrus byl také dlouholetým členem pěveckých sborů Pueri Gaudentes, Gauium Praha. Při rozhodování o budoucím povolání zvítězil
rozum nad touhou stát se hudebníkem a zpěvákem, vystudoval leteckou fakultu a PVO – obor letecká výroba
(VAAZ Brno). V tomto oboru se i nadále vzdělával a dosáhl vynikajících výsledků ve vývoji a výrobě letadel.
Skladatelská činnost: Stárnoucí trubadúr – autorské
CD, Ouvertura a další.

s níž absolvoval turné po německých klubech a natočil
1. profilové CD. V devadesátých letech vznikly kapely, které staví na jeho skladbách-LAST MINUTE, ŠÚGR
BÚGR, TORRO G BUS – ten se r. 2003 přejmenovává
na PELL MELL. V této kapele působí P. Geci dodnes.
Kapela prezentuje výhradně jeho skladby, na textech
se podílejí různí textaři. Ve skladbách lze najít prvky
bluesu, bluesrocku, crossoveru, rocku, atd. Dva jeho
videoklipy lze vidět na stanici Óčko – Dlaně, Dědek
u píva.
Martin Moulis
Martin Moulis absolvoval dva cykly ZUŠ v Jirkově – hra
na klavír, 3 roky hru na kytaru. V letech 1997 – 2003
absolvoval Konzervatoř a Vyšší odbornou školu Jaroslava Ježka v Praze, obor skladba. V roce 1996 se
autorsky podílel na parodickém muzikálu Vinnetou
(skladba, scénář, herec). Představení získalo ocenění v soutěži „Cena Josefa Škvoreckého“. M. Moulis
upravuje skladby pro různá obsazení, vytváří aranže
pro menší jazzová uskupení i symfonický orchestr. V roce 2003 složil na závěr svého studia skladbu
Věta pro orchestr. V tomtéž roce založil vlastní kapelu Noční klid. Kapela produkuje hudbu, kterou
M. Moulis skládá. (různé hudební styly – hardrock,
jazzrock, blues, funky, částečně i pop).

Pavel Geci
Pavel Geci je zpěvák, kytarista, vytváří hudební
aranžmá, skládá vlastní skladby. V roce 1982 založil
společně s kamarády skupinu ATOMIC. Hudební
a hráčské zkušenosti získává v kapelách tzv. „po kavárnách“. Od r. 1989 byl členem skupiny HARD CHANGE,

kantáta = rozsáhlé vokálně
instrumentální dílo, zpravidla
pro sóla, sbory a orchestr
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3.2.2 REGIONÁLNÍ POVĚSTI
Klíčová hesla: pověst, hejkal, vampír, nadpřirozená bytost

Pověsti Krušných hor
Horské kraje vždy vybízely lidskou fantazii k vytváření tajemných legend a pověstí. Stejně tomu bylo i v oblastech středního Krušnohoří. V minulých stoletích si lidé vyprávěli drobné příběhy, které se vázaly k jednotlivým horám, potokům a roklím. S odchodem německého obyvatelstva po druhé světové válce řada z nich
zmizela a nyní můžeme některé z nich dohledat jen ve starší literatuře.

Nejznámější krušnohorskou tajemnou bytostí bývala
Marzebilla, dívka, kterou kdysi její otec, hradní pán,
poslal do kláštera. Ona ale utekla se svým milým, rytířem. Zemřela v bídě a po smrti se začala objevovat
jako duch hor. Chodí v okovaných botách po horách,
objevuje se v několika podobách a koná dobro i zlo.
Dřevorubci jí vždy dávali stranou kus chleba, a když
zapomněli, tropila jim různé naschvály. Schovala jim
nářadí, poztrácela klíny a sekery. Když dřevorubec klel,
smála se mu za zády. Ráda se v zimě vozila na saních.
Čekala na kočího pokaždé v jiném přestrojení a vozila
se tak dlouho, dokud kočí nezačal nadávat. Potom seskočila a zmizela.
Zvláštním zjevením Krušných hor byl „krásný lesní
muž“, který se projevoval podobně jako hejkalové.
Říkalo se mu Hehmann, v jiných pramenech potom
Hejma. Hejkal byl pravý duch Krušných hor, kterého
nikdo nedovedl přesně popsat a v pověstech vystupoval jako tajemné, bledé „něco“. Ve dne byl ukryt ve
stínu stromů a ze své skrýše vycházel až po setmění.
Vydával zvláštní zvuky a svým pokřikem „hej hej“ děsil poutníky nejčastěji u Blatna a jeho okolí. Některým
z nich dokonce vyskočil na záda a nechal se donést
do nejbližší vesnice. Často strašil nezbedníky a zloděje
tvrdě trestal. Náhodné setkání s Hejkalem mohlo také
přinést smrt.
Bludičky, které můžeme spatřit v noci, byly pro naše
předky záhadou a staly se základem pověstí o ohnivém muži. Ten se prý objevoval v mnohých podobách,
někdy jako trpaslík, jindy jako obr a brával na sebe
i podobu zvířat. Známá je pověst z Hory Sv. Šebestiána, kde ohnivý muž vyplašil pašeráka, který se po
setkání s ohnivým mužem na těchto místech už nikdy
neukázal.
Kromě hejkalů obývaly Krušné hory také stromové
ženy – Holzfrauen, které lákaly houbaře do hlubin
lesa, odkud už nenašli cestu zpět. Pozoruhodnými postavami středního Krušnohoří jsou trpaslíci, kteří se
zjevovali tam, kde pracovali horníci. Podle humanistů
ze 16. století je Krušnohoří samotnou pravlastí trpaslíků. Žili prý v našem kraji v hojném počtu a ovládali
tajemné síly. Mohli se stát neviditelnými a věděli o velkých pokladech. Nejčastěji se objevovali na Velkém
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Špičáku u Přísečnice. Rádi navštěvovali horské chalupy, kde byli vřele vítáni. V chalupách chudých lidí často
slavili své svatby.
Přehled pověstí pocházejících z horských oblastí našeho kraje zakončíme pro náš region typickým výjevem - hornictvím a důlním duchem. Šlo o tajemný zjev,
v nějž lidé pevně věřili. Na povrchu prý strašil v podobě
hrbatého mužíčka na haldách u Výsluní. V šachtách byl
vidět jen zřídka, spíš bylo slyšet jeho nářadí. Obvykle
byl oblečen do mnišského kabátu a na cestu mu svítil
nádherný smaragd. Býval velmi náladový, někdy horníkům přál, jindy byl lakomý. Měl dokonce i své poddané.
Byli to trpaslíci, kteří přebývali na horských vřesovištích, v jeskyních a roklích. Horníkům nebyli vždy dobře
nakloněni. Komu přáli, toho zahrnuli bohatstvím. Kdo
se jim nelíbil, tomu připravili perný život.

Chomutovské pověsti
Ani podhorským městům se pověsti nevyhýbaly,
a tak začneme příběhy, které se vážou k dnešnímu
Chomutovu. Říkávalo-li se: „Všude lidé, v Chomutově
Němci“, pak určitě proto, že v roce 1252 dostal tuto
obec od krále Václava I. řád německých rytířů a brzy
z ní vybudoval první a nejvýnosnější německé město
v Čechách. Zdejší měšťané měli právo, které neplatilo
v žádném jiném městě v Čechách. Chomutovští směli
vyřizovat všechny své úřední záležitosti v německém
jazyce. Přesto Chomutovští česky uměli, obzvlášť potom začátkem 17. století, kdy český sněm rozhodl, že
bez znalosti českého jazyka nemůže být nikdo v českém království měšťanem. Mezi nejznámější příběhy
dodnes patří pověst o bezhlavém mnichovi, kterého
prý dal zaživa zazdít na mnišském dvorku dnešního
muzea Bohuslav Felix z Lobkovic. Pokud hrozilo městu
neštěstí, vycházel prý ze dvora večer o jedenácté hodině mnich v bílých šatech. Nesl hlavu pod paží, pomalu
kráčel z radnice přes náměstí ke kostelu sv. Ignáce
a opět se vracel zpět. Současně se prý také objevoval ve vikýři nad branou radnice a varovně zvedal paži.
Lidé dříve věřili, že když ho uvidí, bude ve městě brzy
hořet. Ukázal se prý také v roce 1832, tři dny před velkým požárem, při kterém shořela většina města.

Každé město má svůj poklad. Ten chomutovský je prý
ukryt v bývalé jezuitské koleji a zůstává stále neobjeven! Podle pověsti prý jezuité poklad ukryli ve chvíli,
kdy se dozvěděli o císařských plánech zrušit jejich řád.
Pozvali tehdy místního zedníka, kterého se zavázanýma očima vedli do podzemní chodby, aby zazdil výklenek naplněný kufry a skříněmi. S páskou na očích
byl zedník potom zase vyveden ven a zlato chomutovských jezuitů dodnes nikdo nenašel.
Jako o objeveném pokladu můžeme mluvit o nalezišti
kamence a síry, které za pomoci krásné víly objevil jirkovský řezník Lazar Grohmann na místě, kde do země
o chvíli dříve uhodil blesk. Víla muži prozradila, že pokud na tomto místě začne kopat tři střevíce hluboko,
najde své životní štěstí. Tehdy byl založen kamencový
důl, který prosperoval do doby, než ho zaplavila voda,
která měla být trestem skřítků za chamtivé jednání
majitelů dolu. Na jeho místě potom vzniklo unikátní
Kamencové jezero s léčivými účinky.
S historií Chomutova se také pojí příběhy čarodějnic.
Jak silná byla víra v čarodějnictví v našem kraji, ukazuje i zajímavá zpráva z chomutovské kroniky. V roce
1580 prý došlo k poklesu těžby kamence v chomutovské kamencové huti a radní hledali někoho, kdo důl
začaroval. Obvinili tehdy ženu, která jim byla velmi podezřelá. Přivedli ji na zámek, kde ji krutě mučili, ale
ona se odmítala k čarodějnictví přiznat. Až když byla
k smrti žíznivá, slíbila jim, že důl odčaruje za doušek
vody. Vodu ovšem nedostala a do rána zemřela.
Také o vampirických bytostech se zmiňují chomutovské pověsti. Zdejší upíři krev nesáli, ale svou oběť zadusili. Říkalo se jim mory nebo můry, na Chomutovsku
ji pojmenovali Drude. Měla podobu staré ošklivé ženy,
která obcházela za nocí domy a lehala si na spící lidi.
Před Drude se bylo možné ochránit pouze devětsilem,
ne česnekem. Zmizela, pokud na spícího někdo zavolal jeho jménem. Jako zaříkadlo proti její síle fungovalo
ukládání řady prací, které měla vykonat, jako například
otrhat všechny stromy, spočítat všechny klasy nebo
hvězdy na nebi. Než Drude svůj úkol splnila, zakokrhal
kohout a noční můra zmizela.

Jirkovské pověsti
Nejznámější jirkovská pověst, jejíž hlavní hrdina, černý jezdec, je dodnes jednou z hlavních postav jirkovského masopustu, pochází z konce 16. století. Podle
doložených záznamů spadají kořeny našeho příběhu
na masopustní úterý roku 1588, kdy městem procházel bujarý masopustní průvod. Tehdy hlavní postava
průvodu, tzv. starosvat, povzbuzený alkoholem, zvolal
směrem ke hřbitovu: „Vzhůru lenoši, vzhůru, vstávejte
z brlohů a přijďte mezi nás!“ Průvod poté pokračoval
směrem k Chomutovu, kde se vedle tří prvních jezdců objevil ještě čtvrtý. Byl od hlavy až k patě oblečen

v černém a mával černou korouhví s obrazem lebky.
Když se průvod vracel zpět kolem jirkovského hřbitova,
zvolal černý jezdec na starosvata: „Ty se mnou půjdeš
jako první, ostatní přijdou za námi. Příští masopust
budu hostit já vás!“
A skutečně po masopustním veselí postupně umírali
účastníci průvodu tak, jak předpověděl černý jezdec.
Město postihl mor. Do dalšího masopustu zemřelo téměř 500 lidí. Pohromu prý zastavilo až pokání věřících,
kteří prosili své mrtvé za odpuštění. Později začali Jirkovští pořádat na památku této pověsti každoročně na
Popeleční středu velký maškarní, tzv. morový průvod
městem.
Z dob rytířství se traduje pověst spojená s hradem
Najštejn, který byl ve 14. století založen na příkré skále nad současnou Jirkovskou přehradou. Tady podle
pověsti sídlil loupeživý rytíř, který unesl purkrabímu
z Borku, dnešního Červeného hrádku, syna i s chůvou.
Chlapce pak vychoval jako vlastního syna. Ten později
během jedné z loupeživých výprav unesl purkrabího
dceru, se kterou se chtěl oženit. Když se později od
své chůvy dozvěděl, kdo vlastně je a že unesená dívka
je jeho sestra, vrhl se rytíř z věže a zemřel. Pán z Borku, šťastný ze záchrany své dcery, litoval, že nemohl
zachránit i svého syna. Dal alespoň jeho mrtvolu převézt na Borek a tam pohřbít do rodinné hrobky. Svým
poddaným pak podle pověsti povolil jako odměnu za
pomoc při dobývání Neusteinu postavit na obou březích Bíliny město - dnešní Jirkov.
Za zmínku stojí také pověst o zlém červenohrádeckém kastelánovi Tempisovi, který zde žil v 18. století.
Jednou se v noci vracel z Chomutova domů a nejspíš
vypil v hospodě poněkud více, než bylo zdrávo, protože
si spletl cestu. Byla temná noc, když přijížděl k Jirkovu.
V dálce uviděl světýlko a myslel si, že je už pod Červeným hrádkem. Najednou však cítil, že se jeho kůň
boří a čím více se snažil dostat z toho místa pryč, tím
hlouběji kůň i se svým pánem zapadal do bažiny. V zoufalství si Tempis vzpomněl na Boha a slíbil mu, že jestli
ho nějakým zázrakem zachrání, dá nedaleko tohoto
místa postavit kapličku. Po delší námaze se mu přeci
jen podařilo se z bažiny dostat. Na svůj slib nezapomněl a kapličku dal skutečně postavit. Kaple sv. Panny
Marie stojí dodnes ve Starých Vinařicích.
Pokud jsme ve spojení s Chomutovem zmínili postavu
bezhlavého mnicha, měli bychom také zmínit jirkovského huňatého netvora s ohnivýma očima. Ani pes, ani
vlk se plížil z Kozího vrchu přes obě nádvoří až ke staré
myslivně a strašlivě vyl, hned jak odbily zámecké hodiny jedenáctou. Jeho vytí vždy znamenalo požár v obci
nebo někde v okolí.
Z doby husitských válek pochází pověst o kohoutovi, zachránci Jirkova. V roce 1420, kdy se husitům
podařilo po dlouhém boji dobýt Chomutov, zamýšleli
unavení vojáci získat i nedaleké město Borek, dnešní
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Jirkov. Borečtí kupci se pořádně báli, hlavně o svůj majetek, který důmyslně ukrývali ve sklepeních pod ulicemi města. Nechtělo se jim své výstavní domy opustit,
a tak je útěk do nedalekých hor ani nenapadl. Válečné vozy se zatím blížily k městu. Počasí bylo chladné,
déšť se střídal se sněhem a z Komořanského jezera
se valila hustá mlha. Zkřehlí husité se zastavili. Nikdo
z nich místní kraj neznal a v mlze nebylo město vůbec
vidět. Najednou uslyšeli nablízku zakokrhat kohouta.
Vyrazili tedy za kohoutím kokrháním, protože věřili, že
jim ukazuje cestu k Borku. Z mlhy ale vyšli daleko od
Jirkova, na vršku u Otvic. Unavení rozdělali oheň a s plnými žaludky usoudili, že jim takové malé hnízdo, jako
je Borek, nestojí za to, aby se vraceli.
Na vrchu Jezeří bylo dříve ukryto několik pokladů.
Jeden z nich prý v rozvalinách bývalého hradu Žeberk
střeží hradní paní. Pokud ji potká dobrý člověk o Květné neděli a následuje ji, získá obrovský poklad. Nesmí
ovšem říci jediné slovo, jinak zjevení zmizí.

Mostecké pověsti
Jen stěží si dnes dokážeme dnešní hornický Most
představit jako místo opředené pověstmi a legendami.
Přesto tomu tak je a většina z nich je spojená s hradem Hněvín, který kdysi Mostecku vévodil. Dnes z něj
zůstala jen část s romantickou rozhlednou.
V dávných dobách hrad oblévalo Komořanské jezero,
na jehož březích uprostřed bažin začala vznikat osada.
Její obyvatelé spojovali jednotlivé části osady mosty
z kmenů vyvalených do mokřadu. Už tehdy se o osadě
pod hradem mluvilo jako o Hněvinu Mostu. Šlo o důležité strážné místo, kde tehdejší župan Prkoš zradil
knížete Břetislava a pomohl tak na trůn německému
císaři Jindřichu III. Trest ho neminul. Podle pověsti byl
s vypíchnutýma očima a useknutýma nohama svržen
do řeky Bíliny.
Řada pověstí pochází z období husitských válek, kdy
pro katolický Most znamenali husité velké nebezpečí.
Náboženská zášť se často přidala k národnostní, protože k hlavním protivníkům kališníků se řadili hlavně
Němci, kteří vyznávali podobojí jen výjimečně, a byla
jich tehdy v příhraničí většina. Když roku 1421 vtrhli
Pražané do bílinského kraje, padl Duchcov i s hradem,
vypáleny byly i osecký a teplický klášter. V moci Němců tehdy zůstal jen královský hrad v Mostě. Pražané
dobývali hrad už delší dobu a svou střelbou poškodili
celé předhradí, ale přesto se stále nedařilo hrad zcela dobýt. Míšeňský purkrabí Titus z Lorenz už téměř
zvažoval předání hradu, když husité přišli s ďábelským
plánem.
Jeho muži o pár dní dříve zajali bratra, mosteckého
purkrabího, Rampholda z Lorenz, kterého chtěli k dobytí hradu využít. Husité tehdy poslali následující výzvu
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mosteckým: „Nevzdáte-li se dobrovolně, přivážeme
Rampholda dopředu na taras a s ním budeme bořit
vaši hradbu tak dlouho, dokud nevypustí duši!“
Podle pověsti se purkrabí zachvěl úzkostí, protože
mu bylo bratra líto, ale slib hájit hrad bojem, který dal
míšeňskému markraběti Fridrichovi, ho zavazoval víc.
Proto se svému bratrovi Rampholdovi, kterého mezitím
už husité přivázali na kládu, omluvil. Vzkázal mu, že
jeho mučednická oběť nebude marná a všichni by za
svého krále měli bojovat do poslední kapky krve. Potom zacílil svou kuši na bratra a dřív, než husité mohli
cokoliv udělat, Ramphold zemřel bratrovou střelou.
Bratrova oběť obránce povzbudila tak, že zvládli odrážet husitské útoky až do 5. srpna, kdy jim přišlo na
pomoc mnohatisícové vojsko míšeňského markraběte.
To zahnalo kališníky na útěk.
Ani nadpřirozené bytosti se Mostu nevyhnuly. Kdysi
jednoho mosteckého lichváře za jeho nekalé praktiky
navštívil čert. Usadil se na velké bedně s penězi ukryté ve sklepě lichvářova domu a odmítal zmizet, dokud
hamižníka nenapraví. Lakomce Roessla čert nakonec
z lakoty vyléčil, ale zůstal v jeho sklepě až do Roesslovy smrti. Prý pro jistotu!
Ke každému městu patří poklady. I Mostecko je mělo.
Pověst vypráví, že ve vesnici Sedlo nedaleko Mostu
žil chalupník se svou rodinou. Nebyl tehdy dobrý rok
a úrodu mu utloukly kroupy. Jeho upracovaná žena
onemocněla, a protože na doktora peníze nebyly, zemřela. Brzy musel chalupník ze zadlužené chalupy odejít. Když se s dětmi pohledem loučil s rodnou chalupou,
ozval se mu za zády neznámý hlas. Patřil mužíčkovi,
který chalupníkovi začal líčit, jakými útrapami musel
mostecký kraj v historii projít a že jeho malé utrpení se
s tím nedá srovnat. Stařičký mužíček v šedém kaftanu
s vousy dlouhými až na zem vyprávěl o tom, jak Švédové i císařští vojáci kraj drancovali a vypalovali vesnice.
Tehdy se k pustošení ještě přidal mor. Švédové se dali
na útěk a ze strachu, aby na ně mor nepřenesly i kradené peníze, zakopali na místě, kde všichni právě stáli,
pokladnu plnou peněz.
Chalupník už ani neslyšel konec starcova vyprávění
a holýma rukama začal hrabat v zemi. A opravdu brzy
objevil kované, železem pobité víko. Když ho nadzvedl,
byla pokladna až po okraj plná peněz. Chalupník se
rychle otočil na starce, ale ten už tam nebyl. Chalupník
za nalezené zlaťáky koupil hospodářství a pole a dobře
se jim žilo. Po čase se dozvěděl, že onen šedivý mužík
byl žid Ahasver, který putuje po světě odjakživa a do
své paměti ukládá všechno, co se přihodilo.
A protože Most je město horníků, patří k němu i hornické příběhy. Nedaleko Mostu leží obec Klíny. Vedla
tudy stará zemská stezka, tzv. kopistská, jejíž existenci dokládají i staré kroniky. Právě tady se udál podivný
příběh. Zával tehdy uvěznil ve štole tři horníky. Když

už vzduch ubýval a oni mysleli na nejhorší, pomohl
jim ven hornický skřítek, který jim svým vysvobozením
zároveň daroval pouze tolik života, kolik si před svou
smrtí přáli. Jednomu z nich se stačilo podívat naposledy na nebe, až vyjde ze štoly, kde byl zavalený. Po
svém vysvobození se jen stačil nadechnout čerstvého
vzduchu a zemřel. Druhý si před smrtí říkal, že by se
rád rozloučil se svou rodinou. Stačil tedy po svém vysvobození dojít ke své chalupě, pozdravit se s rodinou

a mrtvý se skácel k zemi. Poslednímu z nich dal skřítek
celý rok života, protože si přál, aby viděl první krůčky
svého synka. Celý rok potom Vojtěch pracoval pilně ve
stříbrných dolech a objevil řadu nových silných stříbrných žil, z jejichž těžby zbohatl nejen on, ale i okolní
vesnice. Dodnes jsou v okolí Klínů patrné stopy po bývalém dolování, i když už se štoly většinou dávno propadly do země.

pověst = epický útvar lidové
slovesnosti

3.2.3 SPORTOVCI REGIONU
Klíčová hesla: sport
Sportovní hry v lidské společnosti lze vystopovat od úsvitu dějin civilizace.

Historie

borně reprezentovali své město, ale hlavně dali příklad
všem mladým a talentovaným sportovcům.

Sportovní zápolení bylo populární mezi všemi vrstvami obyvatel, ale nejznámější asi zůstanou řecké hry,
které se v roce 1896 znovu objevily jako olympijské
hry. V Čechách se v té době stal legendární postavou
dr. Miroslav Tyrš, který propagoval tělovýchovu a hromadná cvičení. Díky těmto nadšencům je dnes sport
součástí společenského života a mnohé sporty mají
své placené profesionály.

Nejvýznamnější sportovní odvětví
v našem regionu

Výjimkou není ani náš region, kde poznáme druhy
sportů jak na vrcholové, tak i na masové úrovni. Do
roku 1990 bylo ve městech (Chomutov, Most, Jirkov
aj.) několik tělovýchovných jednot, které sdružovaly,
v rámci ČSTV, převážnou část sportovních oddílů. Po
roce 1990 se tzv. velké sporty (kopaná, lední hokej,
basketbal, lyžování, tenis aj.) osamostatňují a zakládají se občanská sdružení nebo obchodní společnosti v oblasti sportu. Sportovní kluby a TJ zůstávají pod
správou měst a obcí, a je jim tak věnována péče nejen
po stránce finanční.
Vzhledem k tomu, že škála sportů, které se provozují
na území našeho regionu, je příliš rozsáhlá, připomeňme si jen nejpočetnější a nejúspěšnější oddíly. V řadě
z nich začínali pozdější mistři republiky nebo světa, vý-

Takovým sportem je bezesporu lední hokej. Členská
základna je velmi široká, přípravky jsou už na ZŠ (Chomutov – Hornická ul., Most – ul. U Stadionu, Kadaň
– Školní ul.). Možná je inspiroval Miroslav Klůc, Láďa
Petrovka nebo Karel Straka, který byl v roce 1957 vyhlášen nejlepším brankářem mistrovství světa v Moskvě. Nespornou legendou je Ivan Hlinka nebo Vladimír
Růžička, odchovanci Litvínova a olympijští vítězové
z Nagana.
Chomutovský basketbal sice nemá tak výraznou
osobnost jako lední hokej, ale několikrát se družstvo
mužů dostalo do extraligy.
Kanoistka Marcela Krauzová byla ve výběru pro OH
v Číně 2008 a její kolega Jan Říha, který závodí ve
sjezdu na divoké vodě, obsadil 2. místo na MS. Možná nevíte, že tento sport má své zastoupení i na ZŠ
Písečná v Chomutově, kde se věnují těm nejmladším
(od 1. - 5. tř.).
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Naučit se plavat je pro dnešní generaci jednoduché.
Plavecké školy jsou zřízeny ve všech větších městech
a řada základních škol je vybavena vlastním bazénem.
Ti nejlepší nás pak reprezentují. Velkou nadějí chomutovského plavání je Simona Baumrtová, která je
i v užším olympijském výběru.
Přestože softbal je poměrně mladým sportem, rychle
si našel své příznivce i v Chomutově a sbírá jedno ocenění za druhým. Evropskou jedničkou je nadhazovač
Lubomír Vrbenský a chytač Jan Přibyl. Na jejich umění se můžeme zajít podívat na hřiště při ZŠ Heyrovská
v Chomutově.
Oddíl zápasu vznikl již v roce 1946 a po celou dobu
působí v tzv. Sporťáku v Chomutově. Je to jeden z mála
sportů, který má i své olympioniky. Je to Jiří Kormaník
(2. místo z OH v Tokiu 1964) a Bohumil Kabát (3. místo z OH v Římě 1960). Současnou nadějí je Vojtěch
Kukla.
Kamencové jezero neslouží jen k rekreačnímu plavání,
ale jeho areál je i domovem pro dráhový golf. Modernizace minigolfu pomůže klubu k návratu do extraligy,
kde v minulosti vládli. Výraznými osobnostmi byli např.
Petr Cipro, Josef Mandák a duo Molnárů.
Královna sportu – atletika – má v regionu výborné
jméno. Řadu soutěží pro ZŠ organizuje AŠSK a snad
v každé škole se najde přeborník okresu nebo kraje.
Jedničkou okresu byl kladivář Ondra Engl – olympionik
v Melbourne.

Další sportovní odvětví
a sportoviště v regionu
Za zmínku jistě stojí i činnost jezdeckých klubů v Chomutově i Mostě, oddíly odbíjené, kopané, juda, národní házené, lyžování, krasobruslení a spoustu jiných.
Mezi sporty bychom mohli zařadit i veleúspěšnou taneční školu STARDANCE, která sbírá vavříny po celém světě. Značná pozornost je věnována i masovému
sportu. Zejména budováním cyklostezek, pěších
turistických tras i lyžařských běžeckých tratí. Hojně

jsou využívány venkovní plavecké areály (Kamencové
jezero, Červený Hrádek, aquaparky v Mostě, Klášterci
nad Ohří aj.). Pro chvíle aktivního odpočinku můžeme
využít i kryté sportovní haly v řadě měst, které nabízejí
širokou škálu vyžití (míčové hry, tenis, bowling apod.).
Kdo dává přednost přírodě, může si zahrát golf v Mostě, navštívit hipodrom, aeroklub nebo autodrom.

Desatero zásad chování FAIR-PLAY
1) V soutěži bojuji čestně a podle pravidel.
2) Je-li soupeř lepší, uznám to a v cíli nebo
po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím
čest.
3) Vítězství není důvodem k nadřazenosti.
4) Poražený zaslouží uznání, není terčem
posměchu, ani skrytého.
5) Soutěž má rovné podmínky pro všechny
hráče či závodníky.
6) V soutěži respektuji pokyny a nařízení
rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi.
7) Chci vyhrát, ale nikoli za každou cenu.
8) Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdávají čest vítězi i poraženému.
9) Férové sportovní chování je mi vlastní
i v každodenních životních situacích.
10) Svým chováním jdu příkladem mladším
sportovcům.

Širokou základnu tvoří žactvo. Při každé ZŠ je velký výběr zájmových útvarů sportovního zaměření. Některé
školy vybudovaly celé třídní kolektivy a mají statut sportovních škol nebo rozšířenou působnost. Mezi takové
patří např. ZŠ v Jirkově, Krušnohorská ul., která vychovává volejbalisty, ZŠ v Mostě (Albrechtická, Zd. Štěpánka) – s fotbalovým zázemím, ZŠ v Kadani, Školní ul. se
věnuje florbalu, ale najdeme i školy s moderní gymnastikou, badmintonem, judem, tenisem, plaváním aj.
Sportovní zápolení se úzce váže a prolíná s pokrokovým chápáním výchovy a vzdělání. Právě proto, hlavně
mezi školní mládeží, je nutno šířit fair play ve sportu
i v životě.

3.2.4 VÝTVARNÍCI REGIONU
Klíčová hesla: výtvarníci
V našem regionu tvořilo a tvoří mnoho zajímavých výtvarníků. Díla všech níže uvedených autorů lze najít
v galeriích (zejména v Jirkově, Chomutově a Kadani) nebo na různých veřejných místech v tzv. realizacích
(interiéry i exteriéry), a mohou být tedy inspirací a motivací pro výtvarnou práci na školách, pro různé projekty, besedy s autory apod.
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3. Témata s oblastním přesahem

Jan Plíva (malíř)

Miroslav Doležel (sochař, keramik)

Narodil se 7. 8. 1910 v Soběslavi, zemřel 27. 8. 1985.
V jirkovské galerii má vlastní síň a jeho obrazy jsou zastoupeny v dalších galeriích ČR, v mnoha soukromých
sbírkách doma i v zahraničí. Vystudoval UMPRUM
v Brně u profesora Dillingera a Sussera. Jde o uznávaného malíře jihočeské a severočeské, zejména krušnohorské, krajiny. V řadě jeho obrazů poznáme dřívější
podobu Jirkova, Chomutova a jejich okolí. Jeho malba
je impresivní a kromě krajiny se věnoval i malbě zátiší.
Hlavními technikami, které využíval, jsou olejomalba,
kvaš a kresba.

Narodil se ve Zlíně 14. 5. 1940, vystudoval Umělecko průmyslovou školu v Uherském Hradišti, v současnosti
žije a tvoří v Jirkově. Materiálem, ze kterého nejčastěji
vytváří své sochy, jsou dřevo a keramika (na hrnčířském kruhu), pak také kámen či jiný materiál. Častým
námětem jeho soch jsou zvířata, lidská postava či hlava. Některé z jeho soch jsou umístěny v galeriích v Jirkově a v Chomutově, některé doplňují exteriéry okolí
(např. areál kostela Nanebevzetí Pany Marie v Mostě
- Stařec).

Vladimír Šavel (malíř, grafik)
Narodil se 14. listopadu 1921 v Kopistech u Mostu,
zemřel v roce 2006. Vystudoval Odbornou školu keramickou v Praze a AVU v Praze. Po studiích učil na
gymnáziích v Litvínově a Teplicích, na Odborné škole
keramické a Průmyslové škole sklářské v Teplicích, působil na LŠU Teplice. Účastnil se desítek výstav po celé
republice i v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena v galeriích v Litoměřicích, Mostě, Liberci, Jirkově. V roce
1960 dostal ocenění Ministerstva školství za cyklus
„Mizející Ervěnice“. V 60. letech se věnoval tvorbě dřevořezů z Krušných hor. V jeho díle je častým námětem
právě poničená krajina této oblasti a tyto dřevořezy
zobrazují smutek nad devastací krajiny. Dalšími technikami, které autor používal, jsou suchá jehla, pastel,
uhel a olejomalba.
Jindřich Vytiska (malíř)
Narozen 9. 3. 1935 v Chomutově. Na jeho tvorbu měl
vliv úzký kontakt s přírodou (byl lesníkem). Pro jeho
tvorbu je typická uvolněná štětcová technika, především olej, ale i tempera, akvarel a pastel. Pro jeho
obrazy je typický realistický pohled a nejčastějším námětem je česká krajina, především pak Krušné hory
v různých ročních obdobích. Z krajiny rád vybírá a zobrazuje hladiny řek a rybníků.
Akadem. mal. Kamil Sopko (malíř, sochař, výtvarný
pedagog)
Narozen 10. 7. 1940, studoval SVŠT (architektura)
v Bratislavě, na VŠVU v Bratislavě a na AVU v Praze.
Věnuje se malbě, kresbě i monumentální plastice,
vytvořil také monumentální intarzie. Díla pana Sopka
najdeme všude kolem nás, jsou velmi zajímavá a různorodá. Kromě maleb můžeme v okolí vidět např. sochu v chomutovském lesoparku, představující dvě do
sebe zaklíněná těla, dále například intarzie ve školách
či pískovcové plastiky.

Herbert Kisza
(malíř, grafik, fotograf)
Narodil se 16. 6. 1943 v Podoboře, v současné době
žije v Kadani, kde otevřel v roce 1991 galerii U netopýra a soustředil zde výsledky své dosavadní práce. Je
malířem, grafikem, sochařem, fotografem a galeristou.
Řada jeho děl (především fotografie a kresby) odráží
zážitky z cest do zahraničí i po České republice. V jeho
obrazech najdeme postupně náboženská témata, krajinu Kadaňska, mizející Krušné hory, řeku Ohři, Klášterec nad Ohří a krajinu obecně (často např. námět stromu, barevné proměny krajiny). V jeho dílech najdeme
řadu kontrastů a symbolů.
Ladislav Steňko
(malíř, grafik, výtvarný pedagog)
Narodil se 6. 12. 1943 v Pardubicích, dětství prožil
v Chomutově. Věnuje se krajinomalbě, zátiší - nejdříve
především technikou kresby, uhlem, rutkou, kolorovanou kresbou a pastelem. Postupně přešel k technice
olejomalby na větší plátna a ke grafice. Tématem jeho
obrazů je krajina středního Poohří, Krušných hor, kterou věrně zachycuje. V grafice zobrazuje opět krajinu,
ale také různá zákoutí měst, kaple, kostely, lidovou architekturu, podkrušnohorské hrázděné domy.
Marie Svobodová
(malířka, grafička)
Narodila se 3. 10. 1943 v Praze a zde také vystudovala výtvarnou školu na Hollarově náměstí. Pro chomutovský kostel sv. Ignáce namalovala postranní oltářní
obrazy sv. Jana Křtitele a sv. Aloise, místo původních
obrazů, které byly ukradeny. Ty malovala jen podle černobílých fotografií a postupovala stejně jako staří mistři. Vznikly tak obrazy, které jsou v souladu s architekturou i oltářem. Je také autorkou obrazu Madony pro
vintířovskou kapli. Nejčastěji používané techniky jsou
olej, akvarel, pastel, věnuje se také drobné grafice pro
filatelisty.
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Vojtěch Návrat (sochař)
Narozen 8. 12. 1953 v Chomutově, studoval na SPŠ
Keramické v Karlových Varech, obor Výtvarné zpracování keramiky. Svá díla má zastoupena v soukromých
sbírkách v zahraničí (např. Andorra, Austrálie, Belgie,
Egypt, USA). Zajímavostí mohou být jeho sošky ropáků z kameniny, které byly umístěny v chomutovském
zooparku (musely být odstraněny), dále pak socha
lochneské příšerky z dubového dřeva, která je umístěna na Kamencovém jezeře v Chomutově. Nejčastějším
materiálem, se kterým pracuje, jsou keramika, dřevo,
kov, kámen.
Jaroslav Stejný (sochař, řezbář)
Narodil se 21. 3. 1957 v Jičíně. Žije a pracuje v Chomutově, tvorbě se věnuje od šestnácti let a od třiceti let
tvoří společně se svojí ženou, která převážně navrhuje
pohádkové bytosti. Byl kastelánem na zámku Jezeří
a na Červeném hrádku, kde vytvořil řadu zajímavých
děl, pořádal výstavy a řezbářská sympozia. Věnuje se
především práci se dřevem. V současné době vytváří
především sochy čertů, otevřel stálou expozici pekelných sklepů – Muzeum čertů v Pikardské věži v Úštěku.

rily v mlze). Věnuje se navrhování obálek knih, časopisů, firemních log a další užité grafice.
Jitka Kůsová (malířka, kreslířka, sochařka)
Narodila se v Chomutově 28. června 1962, vystudovala Střední průmyslovou školu keramickou v Karlových
Varech. Nejčastějším námětem jejích obrazů je lidská
figura (mužský a ženský akt), vždy ve vzrušeném gestu,
akci a pohybu. Stejný námět se objevuje i v jejích kresbách a plastikách.

Jitka Křivancová (sochařka,
výtvarná pedagožka)
Narodila se 26. 12. 1963 v Jeseníku na Šumpersku.
Žije a pracuje v Kadani. Její plastiky jsou umístěny
na řadě veřejných míst (např. v Kadani, sv. Barbora).
Hlavním tématem jejích soch je lidská figura či zvířecí
námět, které nejčastěji vytváří z kamene. Věnuje se
i drobnější plastice z keramiky, která je určena především do interiéru.

Roman Křelina (malíř, sochař, grafik)
Sylva Prchlíková (malířka, sochařka)
Narodila se 13. 9. 1958 v Karlových Varech a žije
v Lomu. Od 80. let se věnuje naivnímu umění, nejdříve
začala malovat miniatury a později přešla k obrazům
větších rozměrů. Navrhla a zrealizovala scény k představením pro litvínovské divadlo. V jejích obrazech lze
nalézt klid. Jsou na nich krajinky, městečka, lidé. Kompozice obrazů je většinou jednoduchá se smyslem pro
detail. Mezi jejími obrazy najdeme pohledy na ulice či
náměstí v Jirkově i Chomutově. V současné době se
věnuje abstraktní malbě, keramice a tvorbě soch.
Ladislav Chabr (malíř)
Narodil se 12. dubna 1958 v Chomutově, vystudoval
PF UJEP v Ústí nad Labem. Výtvarné realizace se nacházejí např. na ZŠ Na Příkopech, ZŠ T. G. Masaryka
v Chomutově, na Magistrátu v Chomutově, v AISA Praha atd. Věnuje se figurální malbě, zátiší, malbě krajiny
a architektury (historické stavby v Chomutově) a také
abstraktní malbě. Nejčastěji používanou technikou je
olejomalba. Charakteristická je pro něj gestická malba
a expresivní nadsázka.

Narozen 14. 5. 1966 ve Vrchlabí. V současné době
žije a tvoří na Orasíně u Jirkova. Organizuje a sám se
zúčastňuje řady sympozií, sochařských, malířských
i grafických (např. ve Vintířově, Boleboři, Chomutově,
Mostě i v sousedním Německu). V malbě jsou jeho
nejčastějšími náměty figura, krajina, zátiší a portrét,
věnuje se také abstrakci. Jako sochař pracuje nejvíce
se dřevem a kamenem.
Josef Šporgy (grafik, sochař)
Narozen 22. 5. 1973 v Sokolově. V roce 2005 realizoval sochu z pískovce „Kořeny“ v Chomutově. Socha je
památníkem stoleté lípy poražené vandaly a zároveň
v ní autor vytvořil kořeny pro lidi, kteří je v tomto kraji
nemají. Pro ZUŠ v Jirkově vytvořil pískovcové sousoší
„Múza, talent a píle“, které má zobrazovat tři hlavní pilíře trvalého díla. V tvorbě se věnuje především grafice
- linoryty a sochání do dřeva či kamene. Námětem je
nejčastěji lidské tělo, v němž nejlépe může zaznamenat pocity, gesta, příběhy a k některým píše i básně.
Věnoval se také abstrakci. Vyrábí art-nábytek, např.
čajové stolky, hudební dechové nástroje ze dřeva (australské didgeridoo). Dále uvádíme ukázku z jeho tvorby.

Milan Pecák (malíř, grafik)
Jiří Němec (sochař)
Narozen v roce 1962 v Chomutově, studoval na Hollarově odborné škole výtvarné v Praze. Podílel se na
filmových scénách pro řadu českých filmů a začal se
věnovat tvorbě plakátů pro české (Podfuk, Krajina
s nábytkem) i zahraniční filmy (Terminátor, Prohnilí, Go-
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Narozen 18. 6. 1981 v Chomutově, vystudoval SPŠ
Keramickou v Karlových Varech, dokončuje studia na
VŠUP v Praze, obor sochařství. Patří mezi nejmladší
umělce regionu a zabývá se především řezbou do dře-

Tvořím = žiju! (na vyžádání autorky sepsal
Josef Šporgy 3/2O1O Orasín)

Jiří Němec, Žrout - Městská galerie Jirkov
(zdroj: Mgr. I. Hovorková)

va. Některá jeho díla najdeme v Chomutově, v galerii
v Jirkově - např. Žrout, Hlava jednoho filozofa, Věčně
spící. Některé jeho dřevěné sochy jsou pohyblivé
(Žrout, Věčně spící).

Regionální sympozia umělců
Řada umělců se pravidelně účastní nebo účastnila
regionálních sochařských sympozií. Setkávají se zde
nejen umělci z regionu, ale i ze zahraničí, vzájemně se
inspirují, předávají si zkušenosti, ale především zde vytvářejí velmi zajímavá sochařská i malířská díla. Pracují pod širým nebem, nejčastěji se dřevem či kamenem
(pískovec), kreslí, malují. Výsledky práce umělců jsou
většinou umísťovány na veřejných místech (exteriéry
i interiéry).

„Na své cestě sochařské jsem musel neuposlechnout pár lidí, kteří mě odrazovali, abych
zanechal té pošetilosti a nezodpovědnosti...
o to víc jsem poslouchal svou vášeň a vrozené
hledačství a svého učitele profesora Kamila
Sopka... setkání s ním ovlivnilo můj život,vzpomínám a děkuju mu, a to i v těžkých sebezničujících chvílích, které hledání soch přináší vrchovatě a neustále... jsem šťastný, že mi tahle cesta
byla nabídnuta, a dnes už vím, že bylo dobře se
na ní vydat... potkávám na ní tvůrce-zarputilé
krásné barbary, nadšence, blázny a dobré lidi...
psát o tvůrčím prožitku je těžké a možná nesmyslné, existuje mnoho „pravidel“ a nejcenější
zkušenosti jsou ty vlastní,vycházíme-li z toho,
že zkušenost-prožitek je nepřenosný... přesto...
poctivé pochybnosti o tvůrčím procesu či jeho
výsledku je předpoklad k další možnosti, ověřil
jsem, že je třeba zkoušet a opakovat! ... nevěřím, že je vše již objeveno, možná chceme jen
zaznamenávat nezaznamenatelné... a když se
mi rodí těla soch pod rukama, jsem sám, chvěju
se touhou a nadějí... a to je vášeň žít a tvořit.“

Sympozia se konala např. v Kadani (1995 -1998)
pod vedením Herberta Kiszy, na Boleboři (od roku
2003), kde byl dlouholetým organizátorem i účastníkem Mgr. Roman Křelina, dále pak ve Vintířově (2001
-2005), kde tato sympozia organizoval pan Vladimír
Valeš, v Chomutově u divadla (2005), v Mostě u přesunutého děkanského kostela (2008 - 2009), malířské
sympozium „Benedikt Most“ započalo svou tradici prvním ročníkem v r. 2009 - zde se vyprofiloval Umělecký
spolek Benedikt USB pod vedením R. Křeliny.

expresivní = výrazný, citově
působivý
didgeridoo = dechový hudební nástroj australských
domorodců

kvaš = vodová barva smíchaná s bělobou

3.2 Člověk a společnost
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3.3 Člověk
a příroda

3.3.1 ČISTIČKY VODY
Klíčová hesla: voda, odpad, čistička
Odpadní voda je taková voda, jejíž vlastnosti byly změněny lidskou činností, a dále i voda z atmosférických
srážek. Odpadní vodu dělíme na splaškovou (odpadní voda od obyvatelstva, z rekreačních zařízení, nemocnic apod.) a městskou odpadní vodu (část odpadních vod je z průmyslu). Znečištění odpadních vod dělíme
do třech hlavních skupin (nerozpuštěné látky, rozpuštěné látky, speciální znečištění).

Z historie
V dřívějších dobách neměla lidská sídla problém s odpadními vodami, jako máme dnes my, a to z jednoho
prostého důvodu. Odpadní vody jako takové, které známe z dnešní doby, prostě neexistovaly. Za domkem byl
ve většině případů umístěn suchý záchod, jehož obsah
se likvidoval společně s odpadními produkty hospodářských zvířat vyvezením na pole, kde posloužil jako
výtečné hnojivo. Odpadní voda z mytí nádobí a osobní
hygieny se likvidovala jediným způsobem; jednoduše
se vylila na zahrádku.
Dnes jdou splašky z domácností kanalizací až do čistíren odpadních vod, kde způsobují značné potíže.
Uvědomme si, že do záchodů a dřezů nepatří žádné
chemické látky, jako barvy a rozpouštědla, saponáty
s antibakteriálním účinkem, léky nebo hygienické potřeby. Mastnota všeho druhu zatíží a znesnadní činnost
čistíren. Vždyť jeden jediný litr oleje může znečistit až
1 milion litrů vody na ploše o rozloze 2000 m2!
Řešením jsou univerzální ekologické čisticí prostředky.
Obsahují totiž vysoce účinné minerální látky a rostlinné složky, které jsou biologicky odbouratelné. V řádu
několika hodin až dní se ve vodě zcela rozloží na běžné
přírodní složky.
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V roce 2005 bylo téměř 80 % obyvatel napojeno na veřejnou kanalizaci, do které bylo vypuštěno 540 miliónů
m3 odpadních vod, z nichž 95 % bylo čištěno v čistírnách odpadních vod. Ty jsou vybudovány u všech měst
nad 10 000 tisíc obyvatel.

Některé druhy biologických
čističek
Dělí se podle toho, zda rozklad organického znečištění probíhá bez přístupu vzduchu, nebo s jeho účastí
(některé jsou kombinací obou způsobů), na anaerobní
a aerobní.
Anaerobní čistírny odpadních vod uplatňují technologie podobné těm, jaké probíhají samovolně na dně
jezer a rybníků. Působením bakterií se snižuje obsah
organických látek. Dalším stupněm čištění, tedy s pískovým nebo zemním filtrem, roste účinnost na 85 %.
Hodí se pro objekty s víkendovým provozem.
Aerobní čistírny jsou vybavené biofiltry nebo biodisky.
Princip čištění je založen na činnosti mikroorganismů
přisedlých na pevném nosiči, který je skrápěn odpadní
vodou. Účinnost je 80 až 90 %. Jsou vhodné spíše pro
domácnosti trvale obydlené.

Čistírny aktivační jsou nejmodernější variantou aerobních způsobů separace kalů. Mikroorganismy víří
v aktivační nádrži působením provzdušňovacího zařízení a spolu s dalšími procesy nabízí účinnost 90-95%.
Nejvhodnější jsou pro trvale obývané objekty.
Kořenové čističky jsou levné a poradí si s nárazovým
přítokem odpadních vod i s nízkými koncentracemi živin. Proto je lze využít u rekreačních objektů a právě
proto se staví tyto čistírny v obcích, které mají tzv. smíšené kanalizace.

Péče o kvalitu vody po roce 1989
Po roce 1989 došlo k obratu ve vývoji znečištění vod.
ČR převedla, během r. 1993, správu vodárenství na
města a obce. Tím získala města práva, ale i zodpovědnost řídit a rozhodovat. V našem regionu se tak
rozběhla rekonstrukce hned u 5 čistíren! Probíhala
souběžně v letech 2004 – 2006 ve městech Jirkov,
Klášterec nad Ohří, Kadaň, Údlice a Žatec. Při rekonstrukci byly maximálně využity objemy nádrží, i za
cenu zvýšení hladiny a čerpání na biologický stupeň.
Od r. 2007 všechny ČOV fungují. Pro názornost si můžeme připomenout, jak se změnila např. ČOV v Jirkově.

Po rekonstrukci došlo ke změně technologie, byly
upraveny nádrže (souproudé, s řetězovým shrabováním kalů z konce nádrží), na odtoku z ČOV byl osazen
mikrosítový filtr, který zlepšuje odtok zejména v období dešťů, nově byly nainstalovány odstředivky na
odvodnění a zahuštění, také nová míchadla, čerpadla
apod. Účinnost odtokových hodnot se tak pohybuje
mezi 85-97%. Modernizace a rekonstrukce ČOV tak
umožnila zlepšení životního prostředí. Plně vyhovuje
i překračuje požadavky současné legislativy a zajišťuje
dostatečnou kapacitu pro kvalitní čištění komunálních
a částečně i průmyslových odpadních vod.
Investice do čistíren odpadních vod největších průmyslových zdrojů a měst znamenaly rychlé a významné
snížení úrovně znečištění našich toků. Jakost povrchových vod je problematická hlavně u toků s menší vodnatostí – jedna z nejhorších jakostí byla zaznamenána
i v řece Bílině a Chomutovce.
Mikrobiální znečištění pochází především z komunálních zdrojů, u řeky Bíliny bylo výrazné znečištění
i nebezpečnými látkami. Hlavními okruhy plošného
znečišťování vody ale zůstává zemědělství (močůvka,
hnojiva a pesticidy), erozní splachy z terénu a průmyslové závody.

Původní čistička pracovala od r. 1991 jako mechanicko-biologická. Byla vybavena sítopásovým lisem pro
odvodnění vyhnilých kalů, strojně-technologické vybavení bylo již zastaralé, výkon nevyhovoval.

První čistička odpadních
vod byla zprovozněna v roce
1907 v britském městě Manchester.

3.3.2 JEZERKA
Klíčová hesla: Jezerka, přírodní rezervace
Národní přírodní rezervace Jezerka se rozkládá na rozhraní okresů Most a Chomutov v katastru zaniklých
obcí Jezeří, Podhůří u Vysoké Pece a Kundratic u Chomutova v polesí Jezeří. Leží asi 1,5 km jihozápadně od
zámku Jezeří a 1,5 km severovýchodně od Vysoké Pece. Předmětem ochrany je především nejpřirozenější
a nejzachovalejší porost na jižních svazích východní části Krušných hor. Chráněné území má podle nejnovějších údajů rozlohu 141,94 ha a je největší v okrese Most. Bylo vyhlášeno 20. ledna 1969.

3.3 Člověk a příroda
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Rezervace dostala svůj název podle lidového označení
hory Jezeří (705,5 m), jejíž vrchol je nejvyšším bodem
chráněného území. NPR Jezerka zabírá příkrý západní
a jižní svah této hory a západní svah hluboce zaříznutého údolí Vesnického potoka, kde se nachází nejnižší
místo chráněného území (348 m). Toto údolí odděluje
horu Jezeří od západnější Jedlové hory. Kromě přírodních krás se na území Jezerky nacházejí některé další
zajímavosti zasluhující si zvláštní zmínku; k nim patří
pozůstatky hradu Starý Žeberk a přehrada Jezeří na
Vesnickém potoce. Pod ní roste Žeberská lípa, v současnosti asi nejstarší strom Mostecka. Věk lípy je
podle odborníků odhadován na 750 let. K zajímavým
místům patří také Terezina vyhlídka na západním okraji rezervace.
Rezervace je ovlivněna provozem rozsáhlého lomu Čs.
armády. Lom, ležící asi 50 m od jižní hranice rezervace,
tvoří několik desítek metrů hluboký a více než 3 km široký zářez o délce více než 10 km.
Pozemky v NPR Jezerka patřily k panství Lobkoviců,
kteří na nedalekém ostrohu vystavěli zámek Jezeří.
Lesní porosty Jezerky byly již od začátku tohoto století jako ochranný les vyloučeny z běžného obhospodařování. První záznamy o něm pocházejí z počátku
19. století. V rezervaci leží i malá přehrada na Vesnickém (Lesním) potoce, postavená v letech 1902 — 1904
bývalým majitelem zámku Jezeří a okolních pozemků.
Přehrada leží v nadmořské výšce asi 460 m, její povodí
měří 36 km2, maximální zátopová plocha činí 0,65 ha,
kapacita nádrže je 30 000 m3. Přehrada je součástí
památkově chráněného areálu zámku Jezeří.

Geomorfologie
Území rezervace je součástí tzv. krušnohorského krystalinika, jehož dnešní podoba vznikala nesmírně dlouhým geologickým vývojem. Před více než půlmiliardou
let zde bývalo moře, jehož usazeniny podléhaly metamorfóze, při horotvorných procesech jimi pronikalo
magma, ze kterého po další přeměně vznikly ortoruly,
téměř výhradní stavební materiál území.
Vystupuje zde především hrubozrnná dvojslídná až biotitická okatá a plástevnatá ortorula, pouze do severního okraje území zasahuje poloha reliktního granitu
(žuly). Nízký stupeň přeměny vykazují horniny některých vrcholových skalek, které se počítají k žulorulám.
Po vzniku přeměněných hornin v období hercynského
vrásnění nastalo dlouhé období relativního geologického klidu, ve kterém převládaly procesy zvětrávání
a denudace, kterými se oblast proměnila v parovinu.
Alpínské vrásnění na konci druhohor a ve třetihorách
však reliéf velmi pozměnilo. Vzniklá klenba byla podélně i příčně rozlámána a podél jihozápadně-severovýchodní linie jednostranně vyzdvižena nad současně
pokleslou podkrušnohorskou kotlinu. Na krátkých
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příčných zlomech byla založena síť potoků, které erozí
a odnosem reliéf dále modelovaly spolu s gravitačními
pohyby. Tento proces, v závislosti na klimatických změnách, trvá dosud.

Skalní okno
(zdroj: Mgr. L. Bínová)

Nejnápadnějším prvkem zdejšího reliéfu jsou rulové
skály a skalky. Mrazové zvětrávání v nich vytváří pukliny a praskliny a formuje skály na příkřejších místech
do podoby tzv. mrazových srubů a srázů. Dalším stadiem mrazového zvětrávání je balvanové nebo kamenné
pole. Na území rezervace jsou patrna stadia starších
modelačních fází i relativně nedávné modelace (ostrohranné sutě na jihozápadním svahu). Kromě vrcholových skal to jsou různé věže, bašty, cimbuří a viklany,
vypreparované při erozi ruly. Ve zdejší oblasti unikátním výtvorem je rulová skalní brána v západním svahu
údolí. (pozn.: v turistické mapě KČT je zanesena jako
skalní okno) Za zmínku stojí také rozsedlinová jeskyně, několik skalních oken a výklenků. Jednotlivé skalní
útvary jsou roztroušeny v příkrém svahu a navíc často
ukryty v husté vegetaci. Půda na území rezervace je
extrémního rázu, ochuzená, mělká až skeletová.

Květena
Vegetace je zde z větší části přirozená, její současný
stav se příliš neliší od společenstev klimaxových (takových, která by v daných klimatických podmínkách
vznikla dlouhodobým vývojem bez ovlivnění člověkem). Lesní společenstva rezervace jsou zonálního (tj.
na nadmořské výšce závislého) i azonálního charakteru. Jejich komplex poskytuje velmi ucelený, na jiných
místech oblasti již neexistující obraz zonálních vegetačních pásem Krušných hor. V převážné části území
se jedná o velmi staré porosty. Existenci společenstev
azonálního charakteru podmiňují mj. osobité fyzikální vlastnosti různých útvarů reliéfu na území Jezerky
(např. reliktní bory na skalách a jasanové měsíčnicové
javořiny).
Na území národní přírodní rezervace vegetačně převládá až 250 let starý hospodářský les bukového
pásma výraznými prvky přirozených společenstev
(květnaté a bikové bučiny). Na složení stromového patra se podílí kromě buku lesního i javor klen, zřídka

jilm horský. Keřové patro chybí, nebo tvoří jen malé
ojedinělé skupiny. V horních partiích rezervace jsou
holiny po vytěženém smrku znovu zalesněny bukem
a smrkem, zčásti samovolně se šířící břízou. Ochranné
pásmo leží v dubovém a bukovém vegetačním stupni.
Lesní porosty jsou silně zatěžovány imisemi a drsnými
klimatickými podmínkami na svazích Krušných hor.
V rezervaci se vyskytuje více než dvacet lesních typů,
což dokládá velké přírodní bohatství jejího nevelkého
území. Sledování vlivu průmyslových exhalací na růst
zdejší vegetace ukázalo, že lesní porosty v původní
druhové skladbě jsou schopny účinně čelit zhoubnému
vlivu znečištění ovzduší. I přes velké zatížení exhalacemi zde les vykonával a vykonává své mimoprodukční
funkce, přirozeně se obnovuje a přispívá k udržení rovnováhy krajiny.
V podrostu roste řada chráněných druhů rostlin včetně velmi bohaté populace měsíčnice vytrvalé, udáván
je výskyt oměje vlčího, okrotice dlouholisté, lilie zlatohlávku, v okrajových částech a v doubravě byla nalezena i bělozářka liliovitá a koprník štětinolistý.

Zvířena
Lokalita je známa početným výskytem obratlovců vázaných na staré bukové porosty. Do současné doby
zde byl zaznamenán výskyt 5 druhů obojživelníků,

5 druhů plazů, 63 druhů ptáků a 28 druhů savců.
24 z těchto druhů je uvedeno v seznamech zvláště
chráněných živočichů. Z kategorie kriticky ohrožených
je to zmije obecná, silně ohrožené obojživelníky charakterizuje mlok skvrnitý. Ze silně ohrožených druhů
ptáků zde hnízdí holub doupňák, krahujec obecný,
lejsek malý a žluva hajní. Významná je rovněž fauna bezobratlých - v rezervaci byl zaznamenán výskyt
19 především lesních druhů měkkýšů. Pozoruhodná je
hrotice obrácená, trojlaločka pyskatá a zuboústka sametová.
Významně jsou rovněž zastoupeni bezobratlí - zdejší duby a buky hostí velké množství hmyzu. Byli zde
nalezeni četní tesaříci - i v Čechách vymírající tesařík
alpský - typický pro zachovalé bukové lesy. Dalšími nápadnými brouky jsou roháč velký a zlatohlávek zlatý.
Byli zde zjištěni také krajník hnědý a vzácný vějířník
nápadný, žijící v hnízdech vos. Pozoruhodný je poměrně dobrý stav šelem, i když některé územím Jezerky
jen procházejí. Do života v rezervaci se zdařile zapojily i některé cizí druhy jako daněk a muflon. Daňci pocházejí z chovu zavedeného Lobkovici již před rokem
1813; obývají hlavně strmé západní svahy. Mufloni
zde byli vysazeni v letech 1910 a 1920, roku 1945 se
k nim přidalo několik dalších muflonů, zahnaných na
území Jezerky ze Saska; lze je pozorovat zejména ve
východní části NPR.

metamorfóza = přeměna
geomorfologie = věda zabývající se studiem tvarů, vzniku
a stáří zemského povrchu

klimaxové
společenství
= společenství vzniklé v daných klimatických podmínkách dlouhým vývojem bez
zásahů člověka

3.3.3 LESY V KRUŠNÝCH HORÁCH
Klíčová hesla: les, Krušné hory
Východní část plošné lesní oblasti (PLO) Krušných hor je rozsáhlá a nejvíce vyhraněná lesní oblast, do níž
spadají lesy v severozápadní části kraje. Krušné hory představují po Krkonoších druhé nejstarší pohoří v ČR
a mají ráz starého, geologickými pochody zaobleného horského valu prvohorního stáří. Jejich značné převýšení se odráží i ve vegetační stupňovitosti. Plošně převažuje 5. lesně vegetační stupeň (dále též „lvs“) –
jedlobukový, který tvoří cca 31 % plochy. Vyrovnané zastoupení mají 6. lvs – smrkobukový a 7. lvs – bukosmrkový (okolo 27 %). 8. lvs – smrkový tvoří cca 9 % a nejvyšší 9. – klečový 1 %. Na vrcholových plošinách jsou
podmáčené rašelinné smrčiny. Od úpatí hor po vrcholové partie jsou alespoň v minimální míře zastoupeny
všechny lesní vegetační stupně.
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Území bylo vždy značně zalesněné, pouze s ojedinělými sídlištními enklávami. Teprve až příchod Keltů
oživil celé Krušnohoří. I přesto, že byly vlastní Krušné hory osídleny až ve středověku, byl osud jejich lesů
poměrně pohnutý. Ještě do počátku 12. století byly
Krušné hory pokryty téměř neporušenými lesy, kterými procházely pouze obchodní stezky. Ale již v průběhu
12. a 13. století s hornickou kolonizací začala jejich
nekontrolovaná exploatace. Rozvoj těžby rud a hutnictví přiváděl do hor nové osadníky, proto se lesy mýtily
pro nové osady, na pole a na louky. Již okolo r. 1350
v návrhu zákoníku „Majestas Carolina“ císaře Karla IV.
je zvlášť zdůrazněna potřeba ochrany krušnohorských
lesů. Od 2. poloviny 15. století kolonizační proud prudce vzrostl a v polovině 16. století došlo ke konjunktuře
hornictví. Nejvýznamnější byla těžba stříbra a cínu, ale
těžilo se i olovo, měď a železo. V té době byla založena
četná hornická městečka Měděnec, Cínovec, Kovářská, Hora Svaté Kateřiny, Vejprty a Krupka.

Lesy a hornictví
Bohatá rudná naleziště a důlní činnost s sebou nesly
neregulované kácení a klučení lesů pro potřeby hutí.
Důsledkem bylo odlesnění značné části horského
masivu. Obnova porostů byla velmi problematická
a vesměs byla ponechána na přírodě. I v následných stoletích byly smíšené lesy špatně obnovovány
a v 19. století převedeny na monokultury nevhodné
provenience. Smrkové hospodářství, používané na
velkých plochách opakovaně, bylo v Krušných horách
zavedeno nejdříve ze všech horských oblastí ČR. Při
tomto způsobu lesního hospodářství zanikly původní
ekotypy smrku. Lesy Krušných hor se za poslední
staletí působením člověka výrazně změnily. Původní smíšené pralesy byly v souvislosti se zdejší těžbou
a zpracováním rud vykáceny a nahrazeny smrkem,
který byl díky svému přírůstku dřeva preferován ve výsadbách.

Složení krušnohorských lesů
Smrk však v průběhu industriálního 20. století nedokázal čelit imisím a následnému kalamitnímu
přemnožení škůdců, vichřicím a námrazám. Smrkové porosty na většině plochy PLO byly od 50. let 20.
století postihovány exhalacemi, které měly za důsledek odumření porostů. Na neutěšeném stavu místních lesů se tak podepsal průmyslový rozvoj pánevní
oblasti, který s sebou přinesl silné znečištění ovzduší
a půd imisemi důlně-průmyslových aktivit kolem Mostu
a Chomutova.
Ještě koncem 19. století bylo v krušnohorských lesích nižších poloh poměrně vysoké zastoupení jedle, hlavně v porostech nad 100 let. Lesnatost PLO je
výrazně nadprůměrná a činí téměř 70 %. V současné
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dřevinné skladbě tvoří jehličnany 74 % a listnáče 26 %.
Nejvýraznější je zastoupení smrku – 53 %. Souvislejší
bučiny, případně smíšené listnaté lesy se zachovaly
v některých horských údolích. Jako nejméně dotčená
a nejpůvodnější se zachovala společenstva rašelinišť
v nejvyšších polohách s borovicí blatkou a pomístně
i s břízou zakrslou.

Lesy Krušných hor z ekologického
hlediska
Značná koncentrace osídlení a průmyslu, velkoplošná
povrchová těžba hnědého uhlí a zakládání mohutných
výsypek v posledních desetiletích doslova změnily
krajinu Krušnohoří před očima. Důsledky se projevují
i v sousedním regionu. Intenzivní těžba uhlí, velké elektrárny u Prunéřova a Tušimic a rozsáhlá industrializace
přinesly katastrofální důsledky pro životní prostředí,
zvláště pak pro lesní porosty i daleko za hranicemi
okresu. Přesto se v okrese Chomutov zachovala celá
řada původních, přirozených a přírodě blízkých biotopů
s mnoha zvláště chráněnými druhy.
Krušnohorské porosty smrku ztepilého začaly chřadnout již dávno. První velkoplošné poškození zdejších
lesů bylo zaznamenáno již roku 1947. V padesátých
až osmdesátých letech 20. století byly Krušné hory
vystaveny vysokým koncentracím znečištění, jehož
hlavní složkou byl oxid siřičitý. Kritický stav se projevil koncem sedmdesátých let a ještě hůře v letech
osmdesátých.
Nejvíc bylo znečišťováno ovzduší na východní straně
Krušných hor, nejméně na straně západní. Tomu odpovídal i rozdíl v poškození smrkových porostů. Převládají zde vysazené stejnověké smrčiny, které přitom i na
poměrně malé ploše vykazovaly ve zdravotním stavu
velké rozdíly. Na východní straně Krušných hor se nacházejí velmi poškozené až odumírající porosty, zatímco o několik desítek kilometrů dále jsou poškozené jen
málo.
Přestože se zdravotní stav smrkových porostů v Krušných horách během posledního desetiletí zlepšuje, neměli bychom být ohledně jejich dalšího vývoje
přespříliš optimističtí. Problém zřejmě ještě neskončil, jak naznačují některé události, např. velkoplošné
odumírání porostů v celých Krušných horách po zimě
1995/1996 či velkoplošné žloutnutí smrčin v západním Krušnohoří od roku 1998. Je zřejmé, že porosty jsou nadále ovlivňovány negativními změnami
v půdě vyvolanými extrémními hodnotami kyselého
spadu v minulosti. Důsledkem je nedostatek živin,
např. hořčíku, prvku nezbytného pro tvorbu chlorofylu.
Nedostatek hořčíku se pak projevuje žloutnutím jehlic.
Proto Ministerstvo zemědělství ČR přistoupilo koncem
devadesátých let k velkoplošným hospodářským opatřením. V roce 1999 se na postiženou oblast aplikovala

tekutá hnojiva a od roku 2000 se přistoupilo k velkoplošnému vápnění drceným dolomitem, obsahujícím
vápník a též hořčík. Je otázka, zda a nakolik toto opatření zlepší zdravotní stav ohrožených lesů.

Rostlinstvo krušnohorských lesů
Původní krušnohorské lesy (s dominantním zastoupením buku, jedle, smrku a dalších dřevin) byly v minulém
století velkoplošně nahrazeny smrkovými monokulturami. Souvislejší přirozené bučiny a smíšené listnaté
lesy jsou dosud zachovány pouze v některých horských údolích (např. v PR Buky nad Kameničkou) a na
Jirkovsku a v okolí NPR Jezerka.
Ve vyšších a středních polohách Krušných hor se původně vyskytovaly květnaté a bikové bučiny, které byly
v minulém století nahrazeny smrkovými monokulturami. Dnes jsou v důsledku působení imisí většinou ve
stadiu rozpadu. Přirozené bučiny s typickým bylinným
podrostem jsou dodnes zachovány pouze na prudkých
svazích horských údolí (např. Šumný důl). Rozsáhlejší
porosty smíšených listnatých lesů se nacházejí v NPR
Jezerka a jejím okolí. Zde se vyskytují bukové porosty
dosahující stáří zhruba 250 let. Na vrcholu Jezeří se
nachází jedna z nejvýše položených doubrav v ČR. Součástí NPR je rovněž Žeberská lípa, která je v současné
době nejstarším stromem v okrese Most (není vyhlášena památným stromem). Na složení stromového patra
se podílí buk lesní, javor klen, zřídka jilm horský, ale
i samovolně se šířící bříza. Lesní porosty jsou silně zatěžovány imisemi a negativně ovlivňovány klimatickými
podmínkami na svazích Krušných hor.
Po totálním rozpadu hřebenových smrčin v centrální a východní části hor je zde vysazován mix dřevin
(břízy, smrk pichlavý, modřín, jeřáb), který s postupujícími roky stále více a více vrací Krušným horám
celozalesněný charakter s převahou mladých, vitálních porostů. Na svazích mnoha hlubokých horských
údolí ve střední a východní části hor se však dochovaly
překrásné původní bučiny a hřebeny na západ od Klínovce jsou porostlé zachovalými, hustými smrkovými
lesy plnými kapradin a borůvčí.
Pásmo Krušných hor přísluší do oblasti středoevropské květeny, pro kterou je charakteristický výskyt ve
vlhkém a chladném podnebí a na chudých půdách,
vzniklých na prvohorních vyvřelinách. Typickým porostem jižních svahů Krušných hor jsou smíšené a listnaté
lesy, zvláště pak bukové.
Na nejteplejších jižních svazích lze nalézt zbytky
doubrav, tvořených především dubem, jeřábem břekem, jeřábem mukem a lípou. Podrost je tvořen mnoha
druhy rostlin, ze kterých je třeba jmenovat především
lýkovec jedovatý, okrotici mečolistou a velké množství
jiných rostlin, z nichž je velká část chráněných rostlin-

ných druhů. Charakteristickou oblastí tohoto rázu je
okolí Žaberku v lokalitě Jezeří.
Vyšší polohy Krušných hor jsou tvořeny bučinami. Tyto
původní lesy byly kvůli těžbě částečně nahrazeny smrkovými a na náhorních rovinách změněny na pastviny. Typickými zástupci spodního patra bukového lesa
jsou rostliny jako prašivec velkokvětý, kokořík vonný,
metlice křivolaká, třtina rákosovitá, věsenka nachová
a další. Pokud jsou půdy kyselejší, vyskytuje se hojně
metlice křivolaká, bika bělavá nebo borůvka.
V údolích drobných vodních toků, na náplavových půdách spodních částí toků, se v Krušných horách vytvořila společenstva lužních lesů – olšiny a jasaniny,
které jsou tvořeny především olší, jasanem, javorem
a jilmem. Ve spodních patrech lužních lesů rostou vodomilné rostliny jako například pcháč bahenní, pcháč
bylinný, přeslička bahenní, devětsil bílý, krabilice chlupatá a jiné. Vzácně se vyskytuje i česnek medvědí.
Na některých místech Krušných hor se bez ohledu na
nadmořskou výšku vyskytují suťové lesy. Výskyt těchto porostů je ovlivněn sklonem svahu, jenž musí být
velký, a složením podloží, většinou balvanité suťové
haldy. Jsou tvořeny klenem, jilmem, lípou a jasanem.
Pro střední patro jsou zde typické keře jako líska, bez,
zimolez nebo meruzalka. Ve spodní části lesa roste
měsíčnice vytrvalá, bažanka vytrvalá, samorostlík
klasnatý nebo kopytník evropský.

Živočišstvo krušnohorských lesů
V krušnohorské oblasti je nejvýznamněji zastoupena
fauna středoevropských lesů, především jelen evropský, srnec obecný, prase divoké, ale také čáp černý,
tetřívek obecný, zmije obecná, žluťásek borůvkový.
Četné opuštěné štoly obývají v zimním období netopýři,
např. netopýr vousatý, netopýr velký, vzácně také netopýr Brandtův aj. V lesních údolích se vyskytuje mlok
skvrnitý, na rašeliništích i ještěrka živorodá a zmije
obecná, která se objevuje rovněž na pasekách a otevřených stanovištích.
Pro lesní ekosystémy je významný ojedinělý výskyt jeřábka lesního, vysazen sem byl muflon a od minulého
století byli v Krušných horách na panství Jezeří chováni
daňci. V oblasti Mostecké pánve, kde došlo k postupné
absenci lesních společenstev, je fauna silně ovlivněna.
Řada druhů byla nucena hledat nová náhradní stanoviště na výsypkách (např. srnec obecný, zajíc polní, strnad zahradní, bělořit šedý, linduška úhorní).
Roku 1958 u obce Moldava byl omylem zastřelen los
evropský, další exemplář byl sražen v okrese Most roku
1977 a opět v roce 1987 byl tento druh sudokopytníka
pozorován na Moldavě. Byla vyslovena teorie, že Krušné hory jsou součástí historické evropské tahové ces-
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ty losů ve směru sever-jih. Mezi ptáky osidlující lesní
biotopy Krušných hor patří např. jestřáb lesní, kalous
ušatý, puštík obecný, sýc rousný. Bezobratlé zastupuje několik druhů chráněných mravenců rodu Formica,
čmeláci rodu Bombus a některé druhy střevlíků.
Typičtí pro zónu listnatého lesa Krušných hor jsou především ptáci a savci. Mezi savci se jedná především
o jelena evropského, srnce obecného, veverku obecnou, kunu lesní nebo lišku obecnou. Mezi vzácné savce vyskytující se v oblasti Krušných hor patří plch velký
a plšík lískový, kteří žijí hlavně v pásmu zalesněném
buky. K exotickým savcům, kteří zde nejsou původní,
lze přiřadit daňky a muflony chované v panských oborách. Dnes je jejich výskyt např. v okolí zámku Jezeří.
Běžnými druhy ptáků jsou kukačka lesní, sojka obec-

ná, datel černý, strakapoud malý a velký a další. V dobách minulých, kdy byly oblasti Krušných hor porostlé
pralesy, zde žily i velké šelmy. Jejich výskyt se od dob
tereziánských a josefínských snižoval kvůli zemědělské činnosti. Za třicetileté války se značně rozmnožili
vlci, kteří však byli v 18. století vyhubeni. Stálou krušnohorskou zvěří byl i medvěd. Poslední byl však uloven
v době Marie Terezie. Vzácně se v Krušných horách
vyskytuje kočka divoká.
V lesních oblastech Krušných hor je zaznamenán výskyt dravých ptáků, např. ostříže lesního v okolí Flájské
přehrady. Mezi další zástupce patří luňák hnědý, krahujec obecný nebo jestřáb lesní. V polovině minulého
století zde hnízdil i orel skalní.

exploatace = využití,
hospodářské zužitkování

3.3.4 NÁDRŽE SEVEROČESKÉ HNĚDOUHELNÉ PÁNVE
Klíčová hesla: nádrže, Janov, Fláje, Křímov, Jirkov, Kamenička
Na Chomutovsku a Mostecku je třináct vodních děl, čili přehrad. Všechny patří do soustavy Povodí Ohře, jež
sídlí v Chomutově. Přehrady mají hned několik úkolů. Jsou zásobárnou pitné vody, ochranou před povodněmi
a některé slouží i k rekreaci. Ty nejstarší jsou také ukázkou dokonalé stavitelské práce, nepřekvapí proto,
že v severních Čechách najdeme přehrady s několika „nej“.

Mostecká přehrada
– Vodní dílo Janov
Vodní dílo Janov postavené jako Mostecká přehrada
leží na soutoku Loupnice a Klínského potoka v tzv.
Hamerském údolí na rozhraní katastru obcí Křížatky,
Lounice, Hamr.
Stavba hráze byla zahájena v červnu 1911 a dokončena v prosinci 1913. Hráz je tížná, zděná z lomového
kamene, 53 m vysoká, v koruně 225 m dlouhá a 4,5 m
široká. Zadržuje 1,65 mil. m³ vody v přehradní nádrži, jejíž vzdutí zasahuje do vzdálenosti 600 m. Vodní plocha
měří 10 ha a její hladina leží v nadmořské výšce 488 m.
Jezero dosahuje hloubky až 44,5 m; plocha povodí nádrže měří 8.4 km²; průměrný roční průtok činí 0.09 m³/s.
Pro vyšší vodohospodářský efekt je v suchých obdobích
převáděna do nádrže voda z potoka Svídnice.
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Mostecká přehrada – Vodní dílo Janov
(zdroj: Asistenční centrum, a.s.)

Je nejvyšší zděnou přehradou v ČR; hráz je zařazena
mezi technické památky. Nádrž byla vybudována pro
zásobování města Mostu a několika okolních obcí pitnou vodou (kapacita 70 l/s) a k vodárenským účelům
slouží dodnes. Proto je v okolí přehrady I. pásmo hygi-

enické ochrany a její bezprostřední okolí a hráz jsou
veřejnosti nepřístupné. Přesto je dnes okolí přehrady
poměrně oblíbeným výletním místem.
Až do konce druhé světové války stačila Mostecká
přehrada pokrývat stále rostoucí spotřebu pitné
vody na Mostecku. Teprve v roce 1950 se přistoupilo
k přípravě výstavby Flájské přehrady.
VD Janov sníží svým retenčním účinkem při plném
zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 21,4 m3/s na hodnotu 18 m3/s.
Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty 493,64 m n. m.

Flájská vodní nádrž
Obec Fláje, v letech 1956 - 1960 náležející do okresu
Litvínov a předtím do okresu Duchcov, ležela v Krušných horách jihovýchodně od Českého Jiřetína. Ves
byla snad pojmenována podle potoka Fleyh (německy
dnes Flöha), nad jehož horním tokem ležela. Jméno má
zřejmě neslovanský původ a vyskytovalo se v minulosti v tvarech: Flew, Fflagie, Ffley, Fleja, Fleyh.

Flájská přehrada
(zdroj: Asistenční centrum, a.s.)

První písemná zmínka o Flájích pochází z roku 1346
a souvisí s existencí kostela a fary, náležející k míšeňské diecézi a vikariátu se sídlem ve Freiberku. Vzhledem k pozdějším prokázaným vazbám k hradu Osek je
možné soudit, že u vzniku obce stáli páni z Rýzmburka.
Velká část obyvatelstva se zabývala těžbou dřeva. Zájem o dřevo z okolních lesů ostatně projevovali i saští
kurfiřti již v 16. století a pro jeho snadnější dopravu
na saskou stranu hranic nechali po dohodě s Lobkovici vybudovat v letech 1624 - 1629 plavební kanál,
jehož zbytky lze ještě dnes v terénu vystopovat.
Obec Fláje zanikla v letech 1958 - 1960 v souvislosti
s výstavbou stejnojmenné vodní nádrže.
Flájská vodní nádrž vznikla na Flájském potoce
v roce 1963 za účelem zásobení vodou podkrušnohorské oblasti.
Přehradní hráz je betonová, pilířová, tížního typu, jediná svého druhu v České republice. Výška je 58,5 m,

délka v koruně 459 m. Vodní plocha zaujímá 149 ha
a maximální hloubka je 57 m. Voda je vedena štolou
tlakového převaděče nad obec Meziboří k malé elektrárně a úpravně vody. Pod přehradou se nachází tzv.
Flájský plavební kanál postavený již v 16. století, který
je asi 5 km dlouhý a je zakončen 75 m vysokým umělým vodopádem. Místo je oblíbeným výletním cílem
cyklistů. Vyhledávané jsou sjezdy přes Klíny, Dlouhou
Louku nebo Mikulov. Přilehlá obora je otevřená pro
průjezd s kolem od 1. 7. do 31. 8.

Vodní dílo Křímov
Křimov (Krima) leží na náhorní plošině 8,7 km na ZSZ
od Chomutova v nadmořské výšce 725 m. Osidlování
zdejšího regionu započalo kolem roku 1200. Obec
byla původně česká a i její název je odvozen z osobního jména Křima (Křimův dvůr), proto je v názvu krátké
„i“. Postupně však docházelo k poněmčení obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1281 v listině, ve které odkazuje Chothoborius de Retschitz majetek „Krimove“ řádu německých rytířů.
Vodní dílo Křímov, jak se přehrada správně jmenuje
(ačkoliv obec je Křimov), se začalo stavět v roce 1953.
Dokončena byla v roce 1959 a její plánovaná životnost je 100 let. Účelem VD Křímov je akumulace vody
pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou
vodou. Dalším účelem je snížení povodňových průtoků
v Křímovském potoce a částečná ochrana území pod
hrází před povodněmi. Hráz přehrady je přímá, betonová, gravitační, vysoká 41,29 m a dlouhá 201,2 m.
Celková zatopená plocha činí 10,4 ha a objem 1,48
mil. m3. Maximální hloubka nádrže je 39,2 m. V okolí
nádrže vede turistická stezka, ovšem k hladině je přísně vstup zakázán, neboť je zde hygienické pásmo. Do
vodní nádrže vtékají dva potoky, Menhartický a Křímovský. Odtok je směrován do říčky Chomutovky.

Jirkovská přehrada
Stavba probíhala v letech 1960-1965 a v tomto roce
byla zároveň uvedena do provozu. Její plocha je 16 ha.
Hráz přehrady není volně přístupná a také cesty a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro
pěší. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je
pro veřejnost zakázán.
Pokud si chce návštěvník prohlédnout její hráz, musí
se tam dostat z Krušných hor. VD Jirkov je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Účelem VD Jirkov je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, zajištění
minimálního průtoku v toku Bílina v profilu limnigrafu
Jirkov-odtok. Dalšími účely jsou energetické využití
odtoku vodní elektrárnou Jirkov a snížení povodňových průtoků v Bílině a částečná ochrana území pod
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hrází před povodněmi. Hráz přehrady je sypaná, kamenitá s návodním jílovým těsněním. Koruna hráze je
dlouhá 190 metrů a široká 5,5 metru.

Vodní dílo Kamenička
Stavba probíhala v letech 1899 až 1904. Výška hráze
je v maximálním bodě 32,85 m nad terénem a její šířka
je 4 m. Účelem VD Kamenička je akumulace vody pro
zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou
vodou. Dalším účelem je snížení povodňových průtoků v Kameničce a částečná ochrana území pod hrází
před povodněmi. VD Kamenička sníží svým retenčním
účinkem při plném zásobním prostoru kulminační průtok 100leté povodňové vlny z hodnoty 28 m3/s na hodnotu 26,7 m3/s. Hladina v nádrži přitom dosáhne kóty
596,22 m n. m. VD Kamenička je vodárenskou nádrží
se stanoveným ochranným pásmem. Kolem nádrže
vede turistická stezka, přístup k vodní hladině je však
zakázán, rovněž hráz přehrady není volně přístupná.

Vodní nádrž Přísečnice

Vodní nádrž Jezeří

Další obce Dolina, Kotlina a Rusová musely být zbourány kvůli zřízení 1. ochranného pásma. Hráz přehrady
není volně přístupná a také cesty a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší. Vjezd
a vstup do ochranného pásma je pro veřejnost zakázán. Kolem Přísečnice je otevřena turistická stezka
a cyklostezka.

Vodní nádrž Jezeří je přehrada na samé východní hranici okresu Chomutov v Ústeckém kraji na katastrálním území Podhůří u Vysoké Pece. Leží uprostřed národní přírodní rezervace Jezerka na Vesnickém potoce
v Krušných horách v údolí mezi kopci Jezerka (706 m)
a Jedlová (853 m). Přehrada je kulturní památkou ČR.
V letech 1902 – 1904 nechal na svém panství vystavět přehradu Moritz Lobkowitz. Jejího otevření se nedožil, zemřel v roce 1903. Původně se přehrada jmenovala Moritz – Talsperre, na jeho počest. Náklady na
stavbu činily půl milionu korun. Jako zdroj pitné vody
sloužila přehrada od roku 1904 pro obce Kundratice,
Jezeří, Ervěnice, Holešice a Nové Sedlo, kde byl lobkovický pivovar.

retenční účinek = schopnost zadržovat
vodu
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I dnes má vodní dílo Jezeří funkci vodárenské nádrže
pro zásobení obyvatel pitnou vodou, hlavně pro oblast
Jirkova, proto je kolem přehrady stanoveno ochranné
pásmo I. stupně. Hráz přehrady není volně přístupná
a také silnice a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou
trvale uzavřeny i pro pěší.
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Vodní nádrž Přísečnice je přehrada, která se nachází
v okresu Chomutov na náhorní planině středních Krušných hor. Kde je dnes hluboké jezero, tam kdysi stálo
svobodné město Horní Přísečnice.
O něm pochází první písemný doklad z roku 1335, je
to listina krále Jana Lucemburského. Bylo známé svou
hornickou a hudební minulostí. V roce 1946, kdy došlo
k odsunu německých obyvatel, zde bydlelo (se sousedními obcemi Rusová a Dolina) přes 5 500 obyvatel.
Město poté začalo chátrat a mnohé domy byly zbořeny
a v letech 1973 až 1974 bylo zbouráno celé.

Stavba 50 metrů vysoké sypané hráze začala v letech
1969 až 1970. V roce 1976 byla přehrada napuštěna.
Projekt přehrady vypracoval Hydroprojekt Praha.
Nádrž slouží k zásobování pitnou vodou městům
v podkrušnohorské pánvi. Přehradu napájí Přísečnický
potok a přívodní štolu vedený potok Černá voda. Z přehrady voda pokračuje na německé území, kde se vlévá
do říčky Zschopau.

plavební kanál = umělá vodní cesta, sloužící např. pro
transport dřeva

3.3.5 ODSÍŘENÍ
Klíčová hesla: odsíření, spalování
Cílem odsíření je snížit obsah síry z vypouštěných zplodin během spalování. V severních Čechách jsou hlavním znečišťovatelem tepelné elektrárny. Spalování uhlí v těchto elektrárnách je významným zdrojem emisí
způsobující vznik kyselých dešťů. Následná zvýšená kyselost v půdě a ve vodních tocích se nepříznivě projevuje na rybách a rostlinstvu. Kyselý déšť také urychluje zvětrávání uhličitanových materiálů (například
vápencových skal nebo i omítek na budovách atd.).

Odsiřovací metody podle způsobů
zachycování SO2
Regenerační - aktivní látka se po reakci s oxidem siřičitým regeneruje a vrací zpět do procesu, oxid siřičitý
se dále zpracovává.
Neregenerační - aktivní látka reaguje s SO2 na dále
využitelný nebo nevyužitelný produkt a zpět do procesu se nevrací.
Mokré - SO2 se zachycuje v kapalině nebo vodní suspenzi aktivní látky.
Polosuché - aktivní látka je ve formě vodní suspenze
vstřikována do proudu horkých spalin, kapalina se poté
odpaří a produkt reakce se zachycuje v tuhém stavu.
Suché - SO2 reaguje s aktivní látkou v tuhém stavu.

České elektrárny používají jako metodu pro odsíření
spalin převážně mokrou vápencovou vypírku. V absorbéru (nádobě o průměru 15 m a výšce 40 m) procházejí kouřové plyny několikastupňovou sprchou, která
rozstřikuje vápencovou suspenzi, tj. rozemletý vápenec ve vodě. Oxid siřičitý reaguje a vzniká hydrogensiřičitan vápenatý, který dále oxiduje na dihydrát síranu
vápenatého. Vzniklý produkt - tzv. energosádrovec - lze
výhodně využít pro výrobu sádry, stavebních dílů, cementu a stabilizátu.

Moderní způsoby spalování
Existují i moderní způsoby spalování, při nichž se škodliviny z kouřových plynů odstraňují přímo při spalování,
popř. vůbec nevznikají. Příkladem je fluidní spalování,
při jehož použití, ve srovnání s klasickým spalováním,
obsahují vzniklé kouřové plyny pouze 3 % síry a 25 %
oxidů dusíku.

odsíření = proces odstranění
síry z vypouštěných zplodin
během spalování

3.3.6 POVODÍ OHŘE
Klíčová hesla: Ohře, povodí, Oharka
Podnik Povodí Ohře nemá na starost jen přehrady. Jeho zaměstnanci sledují stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků, pečují o koryta vodních toků, udržují je ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody
z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám. Má řadu
dalších důležitých funkcí, jejichž výčet by zabral celou stránku textu.
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Důležité oblasti povodí
Ohře
Na mapě oblasti nás zaujme na jejím okraji modrá
stužka řeky Ohře, která protéká městy Klášterec nad
Ohří, Kadaň a přehradní nádrží Nechranice. Ohře
je třetí největší česká řeka. Dosahuje délky zhruba
300 km a odvodňuje území o rozloze 5600 km2. Má
dva prameny – Stará Ohře a Nová Ohře, které najdeme
v německých Smrčinách (Fichtelgebirge). Tam pramení
na úbočí hory Schneeberg ve výšce 752 m n. m. u městečka Weissenstadt. Název dali řece Keltové, kteří jí
nazývali měsíční řeka – Agara, Germáni jí potom říkali
Eger a Slované Oharka, později Ohře. Po 300 km svého
toku se řeka vlévá poblíž Litoměřic do Labe.
Povodí Ohře patřilo vždy k nejhustěji obydleným oblastem. Řeka byla zdrojem obživy. Přinášela úrodnou
půdu a množství ryb, vznikaly na ní mlýny, pily, byla zde
provozována voroplavba. V období jarního tání a v létě
při přívalových deštích zde však také docházelo k velkým povodním. V souvislosti s využitím vodní síly na
řece a jejích přítocích začali lidé stavět různé jezy,
náhony a přivaděče. S rozvojem průmyslu pak i velká
vodní díla, která slouží jako zdrojnice vody pro průmyslové závody a jako vodárenské nádrže pro úpravny
pitné vody.
Na jejím toku je možno nalézt dvě přehradní nádrže –
Skalka u Chebu (s plochou 378 ha) a Nechranice mezi
Kadaní a Žatcem (plochou 1338 ha). Mezi významná
města ležící na řece patří Cheb, Sokolov, Loket nad
Ohří, Karlovy Vary, Ostrov nad Ohří, Klášterec nad
Ohří, Kadaň, Žatec, Louny, Terezín a Litoměřice.
Samotná řeka je zdrojem vody pro mnoho průmyslových podniků. Po celém toku řeky se nachází řada čerpacích stanic. Patří sem například Podkrušnohorský
přivaděč, který zásobuje vodou průmyslové závody na
Chomutovsku a Mostecku a odebírá vodu u Kadaně.
Čerpací stanice pod Nechranickou přehradou odebírá
vodu například pro teplárnu v Komořanech u Mostu
a napouští se z ní i budoucí jezero Most.
Víla Oharka
Každá řeka má svého vodníka, svoji vílu, svoje kouzelná místa. Jinak tomu není ani u řeky Ohře, čarovná
místa najdeme i v okolí jejích přítoků nebo vodních děl,
která postavili v průběhu staletí lidé žijící v této oblasti.
Podél celého toku řeky Ohře se setkáváme s pověstmi o víle Oharce. Je stejně tajemná jako sama řeka.
Podle některých byla ženou vodníka, obávaného démona bažinatých tůní. Slované jej znali jako Mikolu,
Makala, Muka či Mokoše. Podle jiných verzí byl Mikola
jen Oharčiným služebníkem. Často býval vyslán, aby
lovil nevinné lidské panny do její družiny. Oharka zase
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lákala mládence. Nabízela jim velké ryby, aby potom
rybáře posedlého loveckou vášní vtáhla do vody. Jindy
se snažila vzbudit soucit jako stařenka, která nemůže vytáhnout z řeky džber s vodou nebo jako krásná
koupající se dívka, které ochotný mladík přispěchá na
pomoc a sám je pak vtažen do hlubin pod jezem. Má
neblahé zkušenosti s lidmi. Poctila hrdiny svou láskou,
ale oni ji zradili a dali přednost moci, slávě nebo bohatství, oženili se z rozumu. Oharka je žárlivá, nemilosrdná, ale přesto dovede být i laskavá a dobročinná.
Je prostě jako řeka. Její sochu si můžete prohlédnout
na ochozu hradeb v Kadani, kam ji umístil její tvůrce
Herbert Kizsa.

Řeka Bílina
Řeka Bílina pramení na svazích Krušných hor, severně od Chomutova nad městem Jirkovem na jihovýchodních svazích Kamenné hůrky v nadmořské výšce 785 m n.m. Protéká mezi Českým středohořím
a Krušnými horami směrem na východ. Délka toku
činí 82 km. Její povodí má plochu 1 082,5 km2. V Ústí
nad Labem se vlévá do řeky Labe. V některých starších
textech a mapách bývá uváděna pod názvem Biela.
V lidové slovesnosti bývá uváděna také jako Běla.
Na horním toku protéká až do Mostu mezi povrchovými doly v umělém Ervěnickém koridoru, který byl
vybudován při zakládání dolů. Koryto je hlinité, široké
5 až 10 metrů. Kvůli povrchové těžbě uhlí se navíc tok
Bíliny v minulosti výrazně proměnil. Na některých místech protéká dlouhým potrubím. V takovém prostředí
přitom řeka přichází o svou přirozenou schopnost se
sama čistit.
Celý průtok řeky byl dříve využíván jako technologická
voda v chemických závodech Záluží u Litvínova. Vytékala jako chemický odpad, voda byla zcela bez života
po celém svém toku a silně znečištěna fenoly a dalšími
chemickými látkami. V 90. letech 20. století se situace
radikálně zlepšila, dnes se do Bíliny vrací život a koryto se postupně pročišťuje.
Řeka je na horním toku čistá a neovlivněná lidskou činností. Nad vodárenskou nádrží Jirkov dokonce její voda
splňuje požadavky na kvalitu pitné vody pro kojence.
Po vstupu do oblasti těžby uhlí na Mostecku je do ní
odváděno množství odpadních vod a ústí do ní značně znečištěný Mračný potok. Od soutoku s Mračným
potokem je řeka Bílina hodnocena stupněm znečištění
IV. (velmi silně znečištěná voda). Těsně před soutokem
s Labem už Bílina obsahuje rtuť, arzen a řadu organických látek, takže patří mezi nejznečištěnější řeky
v České republice. Voda v Bílině se za posledních dvacet let částečně vyčistila, dál to však podle odborníků
půjde jen pomalu. Hlavním průmyslovým znečišťovatelem je podle správce toku Unipetrol RPA. Právě od tohoto místa je Bílina považována za znečištěnou řeku.

Řeka Chomutovka
Její pramen vytéká z Novoveského rybníka u obce
Hora sv. Šebestiána ve výšce 835 m n.m. a teče jihovýchodním směrem. Povodí zaujímá plochu 160 km².
Říčka protéká nad Chomutovem přírodním parkem
Bezručovo údolí, kde se spojuje se svými významnými přítoky, Křímovským potokem a Kameničkou, na
kterých byly vybudovány přehrady. Vodu z Chomutovky
lze v případě potřeby převádět do přehrady Kamenička
několik kilometrů dlouhou štolou. Poblíž Postoloprt se
vlévá do řeky Ohře.

Vodní díla v povodí Ohře
V povodí Ohře vznikala postupně vodní díla, která je
zapotřebí spravovat. V roce 1966 vznikl podnik Povodí
Ohře, který spravuje všechny hospodářsky významné
vodní toky a vodohospodářská díla v oblasti. Závod
Chomutov spravuje na svém území 755 km vodních
toků, na kterých je 21 významných objektů. Většina
nádrží slouží jako zásobárna pitné vody. Patří sem
zejména nádrže Fláje, Janov, Jirkov, Křímov a Kamenička. Vodní díla Kamenička, Janov a Jezeří patří mezi
technické památky. Vodní díla Přísečnice a Fláje se
využívají i k chovu pstruha obecného a duhového a sivena amerického.
Vodní dílo Nechranice
Leží na řece Ohři mezi městy Kadaň, Chomutov
a Žatec. Přehrada je tématem samostatné kapitoly
(2.4.10).
Podkrušnohorský přivaděč
Podkrušnohorský přivaděč nebo Přivaděč Ohře –
Bílina je soustava vodních kanálů, potrubí a nádrží,
které chrání podkrušnohorské povrchové doly před
povodněmi z menších krušnohorských toků, zásobuje
vodou z řeky Ohře průmysl v oblasti města Chomutov
a celoročně přivádí dostatek vody do řeky Bíliny. Stavba přivaděče začala v roce 1957 a byla dokončena
v roce 1982. Celé dílo o délce 33,8 km je rozprostřeno
téměř od města Klášterec nad Ohří až za Jirkov. Samotný přivaděč je dnes rozdělen do dvou částí:

•

•

Přivaděč Ohře – Bílina (přivaděč průmyslové vody), postaven v letech 1957–1967, 3,2
km potrubí, 22,4 km dlouhý kanál přivádí
vodu do Jirkova do řeky Bíliny, kapacita 27
m³/s.
Podkrušnohorský přivaděč, postaven v letech
1973 – 1982, přivádí vodu Bíliny oklikou do
nádrže Újezd, a tedy zpět do Bíliny, kapacita
56 m³/s.

Voda pro přivaděč se odebírá na levém břehu Ohře
v katastru Rašovic. Z Ohře se čerpá voda do přelivového objektu, koryta zakrytého betonovými panely. Přelivový objekt začíná nad vsí Ciboušov, přibližně 100 m
nad hladinou řeky Ohře u Rašovic. Končí po asi třech
km před dnes již uzavřeným úložištěm popelovin Elektráren Prunéřov. Pod úložištěm je přivaděč sveden do
potrubí. Na povrch zase vystupuje až asi kilometr na
východ od něj. Nedaleko od úložiště překračuje Prunéřovský potok.
Přivaděč dále pokračuje východním směrem k obci
Málkov, kde sbírá vodu z horního toku potoka Hutná
(potok je přerušen povrchovým dolem). Na předměstí
Chomutova mimoúrovňově překonává potok Hačku,
přičemž část své vody do něj odvádí, a to jak přímo
spojovacím kanálem, tak nepřímo přes Uklidňující nádrž a Panský rybník.
V Chomutově přivaděč přetéká po akvaduktu přes
Chomutovku. Mezi Chomutovem a Jirkovem vede pod
Březencem v podzemí a je na něm malá vodní elektrárna. Pak se přivaděč kříží s Březeneckým potokem.
Až do tohoto místa se přivaděč oficiálně nazývá Přivaděč Ohře – Bílina. Krátce nato se jeho voda slévá
s řekou Bílinou v malé společné nádrži, z níž zase oba
toky vytékají. Bílina teče východním směrem rovnou
do nádrže Újezd. Přivaděč teče nejprve asi 5 km severovýchodně do obce Vysoká Pec. Cestou sbírá vodu
potoka Lužec. Ve Vysoké Peci se stáčí na jih a rozděluje do dvou ramen. Jedno teče jihozápadním směrem
zpět k řece Bílině, aby se s ní slil těsně před jejím ústím
do nádrže Újezd. Druhé odvádí vodu jihovýchodně spojovacím korytem rovnou do Bíliny tekoucí pod nádrží
Újezd. Soutok leží na západním konci Ervěnického
koridoru, který na Podkrušnohorský přivaděč navazuje.

Údolní nádrž Fláje
Přehrada vznikla po devíti letech výstavby v roce 1963
pro zásobování vodou v oblasti Mostecka a Teplicka
a snížení povodňových průtoků.

Údolní nádrž Janov – Mostecká
přehrada
Pod soutokem Mníšského a Klínského potoka vznikla
v roce 1913 přehrada, jejíž stavba trvala jen 30 měsíců.

Údolní nádrž Jezeří
V letech 1902 – 1904 vznikla na vesnickém potoku údolní nádrž, kterou nechal postavit kníže Moritz
Lobkowicz jako zásobárnu vody pro své dvory, pivovar
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a přilehlé obce. Také tato hráz je zděná z lomového kamene, ale její výška je jen 16 m a celkový objem nádrže
54 575 m3. Voda v malé údolní nádrži Jezeří je i dnes
čistá, ale velmi kyselá. Kyselost vody způsobuje tlející
listí napadané z okolního bukového lesa.

Údolní nádrž Jirkov
Kamenitá hráz s těsněním z jílovitých zemin vznikla
na říčce Bílina nad Jirkovem v roce 1965. Její 55 metrů vysoká sypaná hráz je nejvyšší ve střední Evropě.
Vodní dílo slouží jako zásobárna pitné vody pro město
Jirkov. Vzhledem k silné deformaci hrázového tělesa
musela být tato hráz nově celá rekonstruována. Jirkovská přehradní nádrž leží v Telšském údolí. Údolní nádrž
shromažďuje z řeky Běly (Bíliny) a jejich přítoků pitnou
vodu, která je jednou z nejkvalitnějších v České republice.
Dalšími účely jsou energetické využití odtoku vodní
elektrárnou Jirkov, snížení povodňových průtoků v Bílině a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

Údolní nádrž Kamenička
Nedostatek pitné vody v Chomutově v 2. polovině
19. století byl vyřešen postavením údolní nádrže na
řece Kamenička v roce 1904. Po válce s rozvíjejícím
se průmyslem a modernizací bydlení vzrostly požadavky na množství vody, a tak v roce 1958 byla do provozu
uvedena Křímovská přehrada.

Vodní dílo Křímov
Je součástí VD Kamenička. Jejím účelem je, ve spolupráci s historickou nádrží Kamenička, napájet úpravnu
vody Třetí mlýn pro zásobování obyvatel Chomutova.
Podívali jsme se jen na několik vodních děl, která v oblasti, v níž žijeme, mají pro nás největší význam. Jsou
nejen nejdůležitějšími zdrojnicemi pitné vody pro
naše domácnosti, ale leží také na trasách našich výletů. Bližší informace o jednotlivých vodních dílech
nalezneme v samostatném tématu (3.3.4).

akvadukt = umělý vodní kanál, často též ve formě mostu

povodí = oblast, ze kterého voda odtéká
do jedné řeky

3.3.7 RAŠELINIŠTĚ V KRUŠNÝCH HORÁCH
Klíčová hesla: rašeliniště, přírodní rezervace, rostliny, živočichové
Co jsou rašeliniště (také blata nebo slatě)? Jsou to místa vzniku, výskytu nebo těžby rašeliny. Je to ekosystém se značnou produkcí rostlinné biomasy, která se v důsledku nadměrného zamokření a nepříznivých
podmínek pro rozkladné organismy nedostatečně rozkládá. Proto zde dochází k hromadění rostlinné organické hmoty. Odumřelé části rostlin se vrší a ve spodních vrstvách za nepřístupu vzduchu se přetvářejí na
rašelinu.

Rašeliniště se podle výskytu organismů, polohy, chemického složení apod. dělí na vrchovištní, slatinné
a přechodné.

•
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Rašeliniště vrchovištní – vzniká v prostředí
oligotrofním, s kyselou reakcí, nižší teplotou,
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nízkou aktivitou mikroorganismů a vodou obsahující málo minerálních látek. Má nepropustné
podloží, jehož vlivem veškerá voda pochází z atmosférických srážek.

•

•

Rašeliniště slatinné – vzniká v prostředí
eutrofním, s reakcí neutrální, vyššími teplotami, početnější mikroflórou a značně mineralizovanými podzemními vodami. Zadržuje menší
množství vody.
Rašeliniště přechodné – je smíšeného původu, pro jeho rostlinstvo je charakteristické společenstvo rašeliníků, mechů a vyšších rostlin
snášející vlhké stanoviště chudé na živiny.

Krušné hory jsou po Šumavě nejbohatší oblastí na rašeliniště v České republice. Zaujímají na české straně
plochu přibližně 4 000ha, z toho připadá na chomutovský region asi 1 315 ha.
Všechna naše rašeliniště jsou ostrovními ekosystémy, neboť jsou obklopeny, obdobně jako je tomu u ostrovů v moři, ekosystémy zcela odlišného charakteru,
které neumožňují šíření a dlouhodobé přežívání specializovaných a na rašeliništní podmínky přizpůsobených
organismů mimo tento ekosystém. Rašeliniště (jejich
rostlinstvo a živočichové) jsou citlivá na změnu podmínek (odvodnění, vápnění), proto jsou považována za
velice zranitelné ekosystémy a z tohoto důvodu jsou
dnes chráněny mezinárodními úmluvami.

Přírodní rezervace Černý rybník
Rašeliniště U Černého rybníka patřilo přes určité antropogenní ovlivnění (negativní činnost člověka) mezi
nejzachovalejší lokality tohoto typu v mosteckém
okrese. To byl důvod, proč se v osmdesátých letech
minulého století vedla jednání o návrhu na vyhlášení
jeho plochy za chráněné území, což se stalo až v roce
1993, kdy byla Okresním úřadem v Mostě rezervace
oficiálně vyhlášena. Její název byl oproti původnímu
jménu rašeliniště pozměněn a zněl: „Přírodní rezervace Černý rybník“. Po zániku okresů jako správních celků bylo v rámci nového administrativního uspořádání
nařízením Ústeckého kraje ze dne 11. 2. 2009 zřízeno
stejnojmenné chráněné území.
Rašeliniště se nachází na katastrálním území Klíny
v nadmořské výšce 805 – 815 m, jeho rozloha podle
kritérií stanovených pro vyměřování ložisek byla výzkumníkem Schreiberem (1923) odhadnuta na 13 ha
a mocnost rašelinné vrstvy až na 7 m. Rozloha přírodní
rezervace zasahuje i mimo vlastní ložisko a byla vyměřena na 32,56 ha. Předmětem ochrany je hydrologicky,
botanicky i faunisticky zajímavé vrchoviště rozvodného
typu s významnými horizonty rašelin o mocnosti 1,75
– 6 m.

Přírodní rezervace Novodomské
rašeliniště
Novodomské rašeliniště je národní přírodní rezervace, která byla vyhlášena v roce 1967. Nalézá se jižně od silnice Pohraniční – Načetín asi 2 km od státní
hranice se SRN. Leží v nadmořské výšce 810 – 830 m.
Má výměru 388,9 ha, ochranné pásmo 185,9 ha. Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště je
součástí vyhlášené Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská a navržené Evropsky významné lokality Novodomské rašeliniště – Polské rašeliniště. Tato
oblast byla vyhlášena nařízením vlády 27. října 2004.
Předmětem ochrany jsou populace tetřívka obecného
a žluny šedé a jejich biotopy. Cílem ochrany je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto ptáky
a zachování populací těchto druhů. Tato ptačí oblast
má rozlohu 15 963 ha.
Rozvodnicové vrchoviště s mohutnými podzemními
prameny je tvořeno dvěma samostatnými rašeliništi –
Načetínským a Jezerním, která propojuje podmáčená
smrčina, tvořící ochranné pásmo. Na tento biotop je
vázána typická flóra i fauna. I když smrkové porosty
Krušných hor jsou silně poškozeny imisemi, patří komplex Jezerního a Načetínského rašeliniště k nejlépe
zachovalým v Evropě.

Rostliny
Jako nejtypičtější rostlinu rašelinišť, která se nejvýznamnějším způsobem podílela na jejich vzniku, můžeme jmenovat mech rašeliník. Většina plochy je porostlá borovicí klečí. V podrostu můžeme nalézt rojovník
bahenní, břízu trpasličí, rosnatku okrouhlolistou,
kyhanku sivolistou, klikvu bahenní, šichu černou.
Rozsáhlé porosty tvoří suchopýr pochvatý a borůvka
bažinná.
V sušších partiích s řidším porostem kleče se uplatňují mohutné exempláře břízy karpatské a v bylinném
patře se kromě rašelinných druhů vyskytují i druhy rašelinných luk – zvláště chráněné: ostřice mokřadní,
srstnatec listenatý, zajímavý je v této nadmořské výšce výskyt rákosu obecného. V bylinném patře podmáčených smrčin se mísí prvky smrčin a prvky vrchovišť,
druhové složení je však dosti chudé – borůvka černá,
šťavel kyselý, třtina chloupkatá a suchopýr pochvatý.

Živočichové
Rezervace je pravidelným hnízdištěm tetřívka obecného – středně velkého druhu hrabavého ptáka z čeledi tetřevovitých. V České republice byl nejpočetnější kolem roku 1910, od té doby jeho počty neustále
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klesají. V nedávné minulosti zde byl potvrzen výskyt
tetřeva hlušce. Z nejběžnějších a také typických obratlovců žijících na rašeliništích se vyskytuje ve všech
krušnohorských rašeliništích ropucha obecná, ještěrka živorodá a zmije obecná, jejíž melanickou (černou)
formu je možné spatřit na rašeliništích mnohem častěji než jinde. U této formy hřbetní černá klika zaniká
kvůli celkovému tmavému zbarvení těla, takže had je

ekosystém = ucelená část přírody s veškerými živými organismy i neživým prostředím jako je les, louka, rašeliniště atd.

celý černý. Také zde nalezneme sýce rousného, kulíška nejmenšího, motáka pilicha, křivku obecnou.

Těžba rašeliny
Jediným ložiskem, kde je dodnes těžba povolena, je
Schreiberovo rašeliniště u Hory Svatého Šebestiána
na Chomutovsku.

oligotrofní = chudý na živiny
eutrofní = bohatý na živiny

3.3.8 REKULTIVACE
Klíčová hesla: rekultivace, výsypka, Matylda
Povrchová těžba hnědého uhlí nevyhnutelně způsobuje výrazné a plošně rozsáhlé změny krajiny. Těžbou
nadloží, uhelné sloje a stavbou vnějších výsypek dochází k nezbytným přeměnám vzhledu povrchu a horninového složení, k ovlivnění ovzduší, vody i půdy a k dalším nepříznivým vlivům s dalekosáhlými důsledky pro
životní prostředí.

Důlní společnosti mají ze zákona povinnost tyto následky těžební činnosti průběžně odstraňovat, krajinu
tak obnovovat a vracet jí její původní funkce. Odborně
se tomu říká rekultivace. Rekultivační činnost je tedy
organizována tak, aby jejím výsledkem nebylo pouhé
ozelenění či tvorba půdy, ale vznik nových ekosystémů
a obnova celé krajiny ovlivněné těžbou. Jde tedy o to,
vytvářet spolu s přírodou ekologicky vyváženou a esteticky působivou krajinu.

Průběh rekultivace
Základem rekultivace je vytvoření nového povrchu.
Než k samotné rekultivaci dojde, je nutné vědět, na co
chceme dané území v budoucnu využít (zda má být na
daném území při rekultivaci „vyroben“ les, pole, ovocný sad, vinice, park, vodní nádrž či zahrádkářská kolonie). To má vliv na volbu hornin, kterými se budou zavážet jednotlivé povrchové části. Například v místech,
kde bude stát zástavba, je možné zavážet horniny, na
kterých by nic nerostlo. Ovšem v místech, kde bude
pole či sad, je důležité dbát na kvalitu půdy.
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Průběh rekultivace je většinou následující: Nejprve
převažují práce technické povahy. Těžební sloje či patra
se začnou zavážet, izolují se místa pro vodní rekultivace a začne se modelovat terén. Při terénních úpravách
je velice důležité navezení ornice (těžební společnosti
mají povinnost provádět skrývku ornice a znovu ji použít na rekultivaci území) pro urychlení růstu vegetace.
Modelování profilu terénu rekultivace je velmi náročná
činnost. Navezený materiál ještě dlouhá léta pracuje
– sedá si a pohybuje se. Terén také nemůže být monotónní, musí se snažit přiblížit přirozenému terénu, jak
by asi mohl vypadat. Dochází k budování cestní sítě,
oplocení apod.
Po vytvoření terénu nastupují práce biologického charakteru neboli práce související s oživením geologického či vodního prostředí. Začnou se zakládat lesy, na
polích začíná běžet speciální osevní cyklus, který má
zúrodnit půdu.

Typy rekultivací z hlediska
krajinotvorby
Zemědělská rekultivace
Základem zemědělské rekultivace je dobrá půda. Nejdůležitější složkou půdy je humusem obohacená vrstva – ornice. V rámci této rekultivace mohou vznikat
polní kultury (pole, louky, pastviny) nebo se zakládají
ovocné sady, vinice.
Lesnická rekultivace
Pokud se mluví o lesnických rekultivacích, míní se jimi
především nově založené lesní porosty. Patří sem taktéž lesoparky, parky, doprovodná zeleň toků a komunikací, zeleň u vodních nádrží a rybníků. V celém procesu
lesnických rekultivací hraje důležitou roli správně zvolená druhová skladba zakládaných porostů ve vztahu
k pěstebním podmínkám dané oblasti.

Hydrická rekultivace
Je založena na zřizování vodních toků nebo vodních
ploch (zavodňování zbytkových lomových jam – vznikají vodní nádrže, jezera, rybníky). Vodní plochy jsou vytvářeny pro účely příměstské rekreace a pro koupání.
Příklady: jezero Barbora, jezero Matylda atd.
Rekultivace ostatní
Jsou to rekultivace realizované pro oddych, rekreaci
a sportovní vyžití lidí. Patří sem sportovní letiště, golfový areál, příměstské parky aj. Příklady: Autodrom,
Hipodrom atd.

Závěr
Rekultivační práce se neměří jen délkou jednoho lidského života, skutečné výsledky uvidí až budoucí generace.

rekultivace = obnovení biologických funkcí v krajině poškozené činností člověka

3.3.9 SEVEROČESKÁ HNĚDOUHELNÁ PÁNEV - CHARAKTERISTIKA
Klíčová hesla: uhlí

Vznik uhlí
Uhlí vděčí za svůj vznik především zkamenělým rostlinám, mezi které patřily například známé přesličky
a plavuně. Rostly v období karbonu. Střídala se období vlhka a sucha. Záplavy ničily bujné porosty vegetace
a na trouchnivějících zbytcích rostlinstva začaly vyrůstat nové porosty až do té doby, než přišla nová vlna
záplav. Na sebe se vrstvily další a další nánosy organické hmoty a to vše bez přístupu kyslíku. Pod ohromným stlačením horních vrstev se spodní hmota postupně přeměňovala, nejprve v rašelinu. Během dalších
tisíciletí při pokračujícím stlačování (za přispění dalších a dalších vrstev písku a jílu) se v hlubinách podzemí
vytvářelo hnědé uhlí a z něho dozrávalo černé uhlí s vyšším obsahem uhlíku.

Vlastní proces vzniku uhlí se nazývá prouhelňování. Jde o hromadění organických zbytků pod nánosy
bahna či písku za působení zvýšeného tlaku a teploty.
Podle stupně prouhelňování můžeme sestavit následující řadu: dřevo – rašelina – lignit – hnědé uhlí –
černé uhlí – antracit. Černé uhlí vzniká v prvohorách
(v karbonu) nahromaděním stromovitých přesliček,
plavuní a kapradin. Hnědé uhlí vznikalo v mladších
třetihorách, tzv. neogénu, v epoše zvané miocén na-

hromaděním tehdejšího rostlinstva (jehličnaté a listnaté stromy).

Tisíciletá historie hornictví na
Chomutovsku
Geologicky je Chomutovsko tvořeno třemi základními
geologickými útvary:
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•

krystalinikem Krušných hor a množstvím ložisek železných rud a kovů,

ta nadložními vrstvami jílů a jílovců. Jako doprovodné
suroviny se těží rovněž kvalitní kaoliny a těsnící jíly.

•

třetihorní severočeskou hnědouhelnou pánví
s ložisky uhlí, keramických a stavebních surovin,

Geologie pánve

•

třetihorními vulkanity Doupovských hor a Českého středohoří.

Doly Bílina
Geologické poměry na Dolech Bílina jsou značně složité. Mocná sloj (vrstva hornin stejného nebo podobného složení) kvalitního hnědého uhlí je uložena v kolísavých hloubkách. Je rozdělena horninovými proplástky
(vložkami) a překryta nadložními vrstvami jílů a písků.

Doly Nástup Tušimice
Geologické podmínky na Dolech Nástup Tušimice jsou
pro moderní povrchový způsob těžby příznivé. Uhelná
sloj je taky rozdělena horninovými proplástky a překry-

Pánev vznikla ve třetihorách (oligocénu) vlivem tektonických posunů. Jejich důsledkem byl rozpad území
budoucí pánve na řadu dále se samostatně vyvíjejících ker. Zvednutím krystalinika Krušných hor na severu a vulkanickou činností při jižním okraji prohlubně
se vytvořila rozsáhlá jezerní nádrž – severočeská hnědouhelná pánev. Podloží pánve je tvořeno krušnohorským krystalinikem, na němž jsou uloženy prvohorní
sedimenty. Na ně dosedají vrstvy svrchněkřídových
sedimentů. Třetihorní vrstvy podložních partií jsou složeny z křemenců, pískovců a kaolinických písků. Do
spodního miocénu spadá vývoj mocných uhelných slojí s postupným slábnutím uhlonosné sedimentace ke
konci tohoto období, klesání pánevního podkladu a vytvoření pánve, v níž se usazovaly písky a jíly nadložních
souvrství. Čtvrtohorní sedimenty jsou na území pánve
zastoupeny štěrky, sprašemi a suťovými materiály.
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Základní doby - éry

Periody

Stáří v mil. let

čtvrtohory

holocén

0 až 1 milion let

třetihory

mladší (neogén) – pliocén, miocén
starší (paleogén) – oligocén, eocén, paleocén

1 až 35 mil. let
35 až 60 mil. let

druhohory

křída
jura
trias

60 až 200 mil. let

prvohory

perm
karbon
devon

starohory

algonkium

500 až 1 200 mil. let

prahory

huron

1 200 až 3 000 mil. let

astrální doba země

první období vývoje země od jejího vzniku do
období moří

3 000 až 5 000 mil. let
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silur
ordovik
kambrium

200 až 500 mil. let

3.3.10 SPOTŘEBA VODY
Klíčová hesla: voda, spotřeba

Voda – co si představit pod tímto pojmem
Voda v oceánech, voda ve vesmíru, voda v kohoutku, voda na pití, voda v lidském těle… Ve škole poznáváme
vodu v zeměpise jako hydrosféru, ve fyzice si uvědomíme vlastnosti vody a hustotu, v chemii se zabýváme
chemickým složením vody, salinitou (slaností) a tvrdostí vody. Ani v přírodopise či biologii ji nelze pominout,
je totiž součástí těl živých organismů.

Spotřeba vody
Je to množství vody, které se při jejím užívání spotřebuje a nevrací se bezprostředně do podzemních nebo
povrchových zdrojů. Spotřeba vody v ČR od 90. let 20.
stol. trvale klesá, což způsobila cena vody a její úspory
z řad domácností. V roce 2010 se cena vody pohybuje okolo 70 Kč/m3 i s 10 % DPH. Jednotné ceny za
dodávku pitné vody (tzv. VODNÉ) a odvádění odpadních vod (tzv. STOČNÉ) pro domácnosti se každoročně mění. Oproti r. 2009 je nyní, v roce 2010, nárůst
o 7,5 %.
Cena za odvádění srážkových vod je stejná jako cena
za odvádění odpadních vod. Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na vlastníky komunikací, které jsou veřejně přístupné, dále na zoologické
zahrady, nemovitosti určené k trvalému bydlení a na
domácnosti.
Největším odběratelem je energetický průmysl (cca
50% odběru). Protože je v našem regionu silné zastoupení tohoto průmyslu, spotřeba vody je zvýšená. Tepelné elektrárny v našem okolí využívají jak přirozených
vodních toků, tak zbudovaných vodních nádrží. Nároky
na zásobování pitnou vodou jsou z 50 % odběrem vody
povrchové, protože zdroje podzemních vod jsou nedostatečné. Obyvatelstvo Chomutovska je zásobováno
z veřejných vodovodů, nejvýznamnějším je Přísečnický
skupinový vodovod s převodem 1m3/s. Na Mostecku je
vodou z veřejné vodovodní sítě zásobeno 97,5 % obyvatel. 2,5 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou z lokálních zdrojů v obcích Brandov, Hora Svaté Kateřiny,
Nová Ves v Horách, Český Jiřetín a Klíny. Zbylá nepatrná část obyvatel (0,007 %) je zásobena vodou z lokálních zdrojů (studní) v soukromém vlastnictví (Mníšek,
Písečná).
Na vodě z Ohře je závislý chod elektráren (Prunéřov,
Tušimice, Počerady), ale i chemické podniky v Záluží. V oblasti pod Nechranicemi jsou zase výhodné
podmínky pro rostlinnou výrobu. Nízké srážky však
vyžadují umělé zavlažování. Správa provozu a využití
vodních toků přísluší podniku Povodí Ohře, se sídlem
v Chomutově.

Voda v nás vyvolává představu svobody, čistoty a zdravého života. V naší zemi jsme o ni nikdy neměli nouzi,
přesto v době změn klimatu si jí začínáme vážit. Kvalita pitné vody se navíc stále snižuje.
Na celé zeměkouli je pouhé 1 % pitné vody. Pro představu: je-li zeměkoulí 1 velký pomeranč, je pitná voda
pro všechny lidi na světě srovnatelná s kapkou pomerančové šťávy.

Pro zajímavost, pár nejkřiklavějších případů:

•

místo vany → sprcha s úspornou hlavicí
(úspora 50 %)

•

splachovat WC s tlačítkem funkce STOP
(ušetříte až 50 litrů denně)

•

místo kohoutků → páková baterie (úspora
10 %)

•

myčky na nádobí a pračky skupiny A++
(úspora 1/3 vody)

•

při čištění zubů mám zavřený kohoutek
(úspora 5 litrů / za 1 min.)

Průměrný Čech spotřebuje přes 100 l vody denně,
z toho:

•

35 % ke koupání,

•

28 % ke splachování WC,

•

18 % při praní prádla,

•

8 % k pití, vaření a mytí nádobí,

•

5,7 % k úklidu,

•

5,3 % k zalévání zahrady a jiným účelům.

Často si neuvědomujeme, jak vodou plýtváme!

3.3 Člověk a příroda
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3.3.11 ÚPRAVNY VODY
Klíčová hesla: voda, úprava

Jak se dostane voda do kohoutku?
Voda je základním předpokladem pozemského života. Lidské tělo je tvořeno vodou ze 70 %. Chybí-li nám
1 procento vody, začneme mít pocit žízně. Při ztrátě 5 % vody dostává člověk slabou horečku, při ztrátě 10 %
se přestává pohybovat a při ztrátě 12 % vody umírá.

Získání vody
Voda pro veřejné vodovody se získává z tzv. vodárenských zdrojů. Může se jednat o vodu podzemní nebo
vodu povrchovou. V některých případech lze zejména
z podzemních zdrojů získat pitnou vodu bez dalších
nezbytných úprav. Povrchová voda bývá shromažďována ve vodárenských nádržích, v nichž se nachází
odběrová věž s několika odběrovými šachtami v různých hloubkách. Ideální teplota surové vody k odběru
je méně než 12°C. Podpovrchová voda je čerpána ze
studní, podzemních vrtů nebo zachycených pramenů.
Velkokapacitní vodárenské zdroje se nacházejí v nížinných oblastech obvykle v blízkosti řek, kde dochází
k velké akumulaci podzemní vody.

Úprava vody
Převážná část surové vody neodpovídá našim požadavkům. Proto se získaná voda odvádí do úpraven,
kde prochází procedurami, jejichž cílem je zajištění
požadavků na kvalitu pitné vody. Mezi tradiční úpravné
procesy patří mechanické předčištění, chemické čeření, filtrace přes pískové filtry, odstranění iontů železa či
odstranění dusičnanů a dusitanů. Posledním krokem
před samotnou distribucí vody je dezinfekce chlorováním, která zabezpečuje bakteriální nezávadnost vody.
Zařízení, která zachycují hrubé nečistoty ze surové
vody, jsou česla, což jsou síta. Do vody se pak přidává
tzv. srážedlo (koagulant), který na sebe váže nečistoty, a tyto nečistoty se společně s chemikálií sráží ve
vodě a klesají ke dnu. Kapalina je poté odváděna na
pískové filtry. Chemikálie se opět musí od vody oddělit.
Voda pomalu prochází přes pískové filtry. Nakonec se
do vody přidává pro desinfekci chlór, a aby se zlepšila chuť vody, prochází tzv. ozonizací (dezinfekcí vody
ozónem). Kvalita pitné vody se pravidelně kontroluje
v laboratořích.

Základní procesy úpravy
pitné vody
Filtrování a prosívání: Voda je nejdříve filtrována přes
jednoduchou mříž, aby došlo k zachycení největších
částic přítomných ve vodě (listí, hmyz, částečky větší
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než 1 mm). Dále prochází sítem s jemnými otvory, které zachytí nejmenší částice.
Vločkování a odkalování: Do vody je přidán koagulátor usnadňující srážení vloček odpadu, které ještě
zůstaly ve vodě (prach, zbytky zeminy, rybí jikry atd.).
Tyto vločky, které jsou těžší než voda, se usadí na dně
dekantační nádrže a 90% látek je takto odstraněno.
Filtrace jemným pískem: Voda je filtrována jemným
pískem nebo aktivním uhlím. Filtrace pískem odstraní
látky viditelné pouhým okem. Filtry na bázi aktivního
uhlí zachytí mikroskopické znečišťující látky jako pesticidy a pohltí část látek organického původu. Existují
také další způsoby filtrace např. přes membránový filtr.
Ozonizace: Voda je dezinfikována ozónem, který má
antibakteriální a antivirové účinky. Tento plyn, smíchaný s vodou, reaguje na látky organického původu a rozbíjí je na malé částice. Zlepšuje také barvu a chuť vody.
Ozón, plyn namodralé barvy, je výsledkem přeměny
kyslíku obsaženého ve vzduchu vlivem elektrických výbojů nebo ultrafialových paprsků. Úprava vody ozónem
je ekologická a šetrná k životnímu prostředí.
Chlorování: Chlór se přidává do vody až při výstupu
z úpravny vody s cílem zachovat kvalitu vody i během
distribuce a zabránit náhodné sekundární kontaminaci.

Skladování vody
Upravená voda se prostřednictvím vodárenských čerpacích stanic přepravuje do zásobních vodojemů.
Aby bylo možné obsáhnout s přiměřeným tlakem vody
zásobování všech domácností, je vodovodní systém
rozdělen do jednotlivých tlakových pásem ovládaných
vodojemy, automatickými tlakovými stanicemi (které
vodu rozvádějí do vyšších tlakových pásem), případně
redukčními ventily (jež upravují tlak vody pro menší lokality).

Přeprava vody
Z vodojemů je voda dopravována ke koncovému spotřebiteli vodovodní sítí. Vodovodní síť zajišťuje přepravu

vody buď gravitačním, anebo výtlačným způsobem.
Gravitační způsob nevyžaduje žádnou energii na provoz čerpadel, je však podmíněn nezbytným výškovým
rozdílem mezi vodojemem a spotřebitelem. Jelikož je
zdroj vody mnohdy ve stejné výšce jako spotřebitel, je
nejčastěji využíván výtlačný typ vodovodu. Přetlak je
v tomto případě vytvářen pomocí čerpadel.

Odběr vody
Každý spotřebitel je připojen na rozvodný vodovodní
řád vodovodní přípojkou. Na vodovodní přípojku je napojen vnitřní vodovod s potřebným počtem výtokových
míst. Spotřebiteli v tuto chvíli již stačí pouze otevřít vodovodní baterii a pitná voda je u cíle.

Úpravny pitné vody
Pitná voda se tedy čerpá převážně z povrchových vodních zdrojů. Poté se upravuje ve vodárnách a do domácností je vedená pomocí vodovodní sítě, kterou tvoří potrubí – tzv. vodovodní řád. Pitná voda se skladuje
ve vodojemech a pomocí čerpacích stanic se dostane
k lidem, kteří bydlí i na kopci. Každé město a obec mají
připojení k úpravnám pitné vody, které spravuje v naší
oblasti společnost Severočeské vodovody a kanalizace. Za úpravu pitné vody a její dopravu do domácnosti
platíme tzv. vodné, za odvod odpadní vody potom tzv.
stočné.

Chemikálie používané
pro úpravu vody
K úpravě vody z povrchových nebo podzemních zdrojů
na vodu pitnou se používá celá řada chemikálií.
Síran hlinitý: Jedná se o tzv. koagulační činidlo, které
ve vodě vytvoří vločky, jež mají schopnost do sebe vázat nečistoty obsažené v surové, převážně povrchové
vodě. Vytvořené vločky se zachycenými nečistotami
se následně odstraňují na pískových filtrech. Bez
této látky by nebylo možno vodu z povrchových zdrojů
upravit.
Vápenný hydrát: Přírodní povrchové i podzemní vody
jsou mírně kyselé. K dalšímu snížení hodnoty pH, neboli okyselování, dochází při dávkování síranu hlinitého. Proto je nutné při úpravě jejich pH zvýšit. Děje se
tak přidáváním vápenného mléka nebo vápenné vody.
Vápenec, dolomit, mramor a jiné odkyselovací hmoty: Tyto hmoty jsou přírodními materiály, které se používají k odkyselování vody převážně podzemního původu. To se děje průtokem vody přes vrstvu odkyselovací
hmoty, která je nasypána ve filtru. Voda hmotu pomalu
rozpouští a obohacuje se zdraví prospěšnými minerá-

ly, zejména vápníkem a hořčíkem. Zároveň voda ztrácí
svou kyselost.
Soda: Na některých úpravnách se jako činidlo zvyšující hodnotu pH používá soda, která se běžně používá
v potravinářství.
Chlór, chlornan sodný: Pitná voda dodávaná spotřebiteli musí být hygienicky ošetřena. Jednou z možností
hygienického zabezpečení vody je její chlorace. Tu je
možno provádět dávkováním plynného chlóru nebo
roztoku chlornanu sodného do upravené vody. Chlór
ve vodě brání množení mikroorganismů a udržuje ji hygienicky nezávadnou.
Manganistan draselný: Některé druhy podzemních
a povrchových vod obsahují zvýšené množství rozpuštěného železa a manganu. Tyto prvky nejsou zdraví
škodlivé, ale mohou způsobovat hnědé zabarvení vody.
Aby bylo možné je při úpravě vody odstranit, je nutné je
nejprve převést z formy rozpuštěné na nerozpuštěnou,
kterou lze pak odstranit na pískových filtrech. K této
reakci, zvané oxidace, se používá manganistan draselný lidově zvaný hypermangan.
Kyslík: Tento plyn je při úpravě vody používán v případě, že voda obsahuje zvýšené množství železa nebo
manganu. Na úpravnu vody je kyslík dodáván v tlakových lahvích, ze kterých se dávkuje do vody. Kyslík oxiduje železo a mangan z rozpuštěné formy na nerozpuštěnou, kterou lze pak odstranit na pískových filtrech.
Ozón: Tento plyn se vyrábí přímo na úpravně vody ze
vzdušného nebo čistého kyslíku pomocí elektrického
výboje (obdoba blesku při bouřce, kdy rovněž dochází ke vzniku ozónu). Na některých úpravnách se tento
plyn používá jako prostředek pro oxidaci látek přítomných ve vodě, například převedení železa a manganu
z rozpuštěné formy na formu nerozpuštěnou, kterou
je možné zachytit na pískových filtrech. Ozón je velmi
nestálý a ve vodě se rozpadá zpět na kyslík. Kromě
účinků oxidačních má ozón i účinky desinfekční, neboť
je schopen hubit případně přítomné mikroorganismy.

Historie vodovodů
Nejstarší zprávy o přepravě vody pocházejí ze
starého Egypta, z období vlády Ramesse II, tedy
asi 1300 let před n. l. Ve staré Číně se pro výrobu vodovodů využívalo bambusových kmenů,
četné akvadukty jsou známy z doby starověkého Říma. Nejstarší doložený vodovod v Čechách
se nachází v Plzni a pochází přibližně z roku
1300.
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UV lampy

Pitná voda v ČR

V poslední době se na úpravnách vody odstupuje od
dezinfekce vody pomocí chlorování a zavádí se moderní způsob – dezinfekce vody světlem v ultrafialové oblasti spektra UV lampami. Toto zařízení produkuje světelné paprsky, které jsou schopné deaktivovat buňky
mikroorganismů v povrchových vodách.

Jen výjimečně se může stát, že v některých obcích,
pokud nemají vodovod, vyschnou při dlouhodobém
suchu studně. Obecně má naše země dostatek pitné
vody. Přesto s ní ale musíme šetřit. Bez vody, naší nejcennější tekutiny, by na Zemi nemohl být život.

3.3.12 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY
Klíčová hesla: výroba elektřiny, větrná elektrárna
Dnes již nepřehlédnutelným znakem našeho regionu jsou větrné elektrárny, které mají své zastánce i odpůrce. Větrné elektrárny užívají čistý přírodní zdroj, který nevyžaduje další úpravy, neprodukují odpad ani
skleníkové plyny. Narušují ale vzhled krajiny, způsobují hluk, jejich výkon je nestabilní, v zimě hrozí nebezpečí odlétajícího ledu z vrtulí. Při bezvětří výroba elektřiny ve větrných elektrárnách klesá (nedostatek je
možné řešit záložními zdroji), pokud ale vítr fouká silně, je jí nadbytek. Problém je v tom, že elektřinu nelze
dlouhodobě skladovat a zvýšené toky elektřiny mohou způsobit přetížení sítě. Česku pak hrozí totální výpadek proudu - blackout.

Energie z větru
– jak ji získáváme?
V současnosti patří energie větru k nejdůležitějším
obnovitelným zdrojům. Větrná energie má svůj původ
v dopadajícím slunečním záření, jehož energie zahřívá vzduch v blízkosti povrchu Země. Vlivem rozdílného
slunečního záření v různých oblastech dochází k teplotním rozdílům vzduchových oblastí. Důsledkem je
potom horizontální proudění vzduchu známé jako vítr.
A jak elektrárna funguje? Větrná turbína je stroj, který
je roztáčen větrem proudícím přes lopatky turbíny. Kinetická energie větru je přeměněna na energii mechanickou. Větrný mlýn může využívat tuto energii přímopohání čerpadlo, či mlýnské kameny. Dnes je častěji
mechanická energie větru přeměňována na elektřinu,
jde o větrný generátor.
Česká republika spotřebuje asi 6 % energie z obnovitelných zdrojů, v rámci EU patříme k podprůměru. EU
chce do roku 2020 vyrábět 20 % své energie z obnovitelných zdrojů, Česká republika má dosáhnout 13 %.
K provozování větrné elektrárny jsou potřeba místa
s trvalým silným větrem. Klíčovou podmínkou pro fungování větrné energetiky je dostatečný větrný potenciál. Ve výšce 100 m nad terénem by měla být roční
průměrná rychlost větru alespoň 6 m/s. Každý stát
má jiné přírodní a geografické podmínky. Nejlépe jsou
na tom země, které mohou využít k instalaci větrné
elektrárny mořské pobřeží. V České republice přesto
existuje několik horských oblastí, kde má smysl větrné
elektrárny stavět, a patří mezi ně právě Krušnohoří.
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Využití větru v historii
Už naši předkové v minulosti využívali vítr jako zdroj
energie. Větrné elektrárny navazují na tradici větrných
mlýnů, které mlely obilí. Vítr poháněl stroje na čerpání
vody, lisování oleje a poháněl katry. Sílu větru člověk
používal i jako pohon dopravního prostředku – plachetnice.
Kdybychom se podívali do historie, první větrný mlýn
byl na území českých zemí postaven už ve 13. století, postupně jich zde bylo vystavěno téměř 900 a do
dnešní doby se jich dochovalo asi 40.
Větrné mlýny se dostaly i do literatury. Románový hrdina rytíř Don Quijote s nimi neúspěšně bojoval. Ustálené slovní spojení „boj s větrnými mlýny“ známe dokonce jako rčení.
V dnešní době si mnohé státy uvědomují křehkou závislost na zahraničních zdrojích energie. Většina také
naštěstí začala přemýšlet, jak nahradit tradiční energetické suroviny, které jsou vyčerpatelné a při jejichž
zpracování dochází k znečišťování životního prostředí.
Mezi průkopníky větrné energie v Evropě patří Německo a Dánsko. V posledních letech se větrná energetika
rozvíjí ve Španělsku, Číně a také v USA. V České republice se začaly větrné elektrárny stavět v 80. a 90. letech 20. století. Největší počet větrníků zatím najdeme
v Ústeckém kraji.
I když vítr v současnosti vyrábí malou část elektrické
energie v Česku, mohou situaci změnit plánované investice do větrné energetiky. Brzy se zřejmě dočkáme

dalších větrných elektráren. Ty by měly stát nad Chomutovem na území obcí Mezihoří, Zákoutí, Radenov,
Šerchov, Blatno. V budoucnu se očekává další výstavba v katastru obce Hora Svatého Šebestiána, Nová
Ves a Křimov. Doufejme, že budoucí generace ocení
naši odvahu zkoušet nové a hlavně čisté zdroje energií,
jako jsou větrné elektrárny. Možná se zasmějí, jaká to
byla slepá cesta v řešení potřeby energie, protože se
budou využívat jiné zdroje.

Zajímavosti ze světa
•

V prosinci 2009 zaznamenala španělská energetika rekord, energie z větrných elektráren
tam pokryla přes 54% celkové poptávky po
elektřině. To odpovídalo výkonu přes 10 000
megawattů.

•

Největší větrnou farmu na světě mají v Texasu (USA). Byla spuštěna v říjnu 2009. Větrná
farma Rozcoe má výkon 781,5 MW a je tvořena 627 větrnými turbínami. Je schopna pokrýt
spotřebu 230 000 domácností.

•

Norsko se chystá k výstavbě gigantické pobřežní větrné farmy fungující zároveň jako město.

•

I na Antarktidě najdete větrné elektrárny.

Větrné elektrárny
(zdroj: Mgr. M.Reihs)

3.3.13 ZPRACOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ
Klíčová hesla: uhlí, vznik, typy, využití
Uhlí obsahuje organickou hmotu tvořenou uhlíkem, vodíkem, kyslíkem a malým procentem dusíku, síry a radioaktivních příměsí, jako je uran nebo thorium. Dále uhlí obsahuje minerální hmotu (křemen, jíly, karbonáty, pyrit) a vodu. Organická hmota vytváří v uhlí hořlavinu. Minerální látky vytvářejí po spálení tuhý zbytek
– popel. Čím je uhlí geologicky starší, tím je obohacenější uhlíkem a chudší na ostatní prvky.
Lignit je nejmladší hnědé uhlí a je nejméně kvalitním druhem. Užívá se výhradně pro výrobu elektřiny nebo tepla.
Hnědé uhlí je mladší, méně kvalitní druh uhlí. Obsahuje kolem 60 – 75% uhlíku. Užívá se pro výrobu elektřiny
a tepla a jako surovina pro chemický průmysl.
Černé uhlí má vysokou hustotu, jeho barva je černá až hnědočerná. Obsahuje 75 – 90% uhlíku. Využívá se k výrobě koksu, elektrické energie nebo jako surovina pro chemický průmysl.
Antracit je na pohled nejtmavší a lesklý. Obsahuje 90 – 97% uhlíku. Jedná se o nejkvalitnější uhlí. Používá se
k vytápění a k výrobě chemikálií.

Úprava uhlí
Úprava uhlí je mezičlánkem mezi těžbou uhlí a obchodem s uhlím, resp. využitím uhlí (např. pro spalování,
koksování, výrobu chemických produktů).
Základem úpravy uhlí je úprava jeho zrnitosti a odstranění nežádoucích příměsí, např. zbytků nadloží.

V případě, že je uhlí znečištěno příměsí například nadloží, upravuje se po podrcení a roztřídění ještě těžkokapalinovým rozdružováním v tzv. „prádle“. Podstata
takového „praní“ spočívá v tom, že uhlí, které je lehčí,
plave na zahuštěné kapalině, kdežto těžší části nadloží
klesají ke dnu. Pohybem hřeblového dopravníku jsou
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pak obě složky z prací lázně vyvrhovány tak, že na jedné straně vypadává uhlí a na druhé straně nečistota
neboli hlušina.

Zplyňování
Provádí se vháněním směsi vzduchu a vodní páry do
generátoru naplněného rozžhaveným uhlím s teplotou
kolem 900 – 1100 °C. Syntézní plyn (směs vodíku
a oxidu uhelnatého) je surovinou pro významné průmyslové syntézy základních chemikálií – methanolu, vyšších alkoholů a aldehydů. Vyrobené benzíny a střední
destilát jsou meziprodukty při výrobě pohonných látek,
topných olejů nebo slouží jako suroviny pro chemický
průmysl.

Uhlí jako palivo
Uhlí je nejčastěji používaný tuhý materiál pro výrobu
tepla a elektřiny na základě jeho spalování. V dnešní

době využívají uhlí převážně uhelné elektrárny. Uhelné elektrárny se dělí na elektrárny kondenzační (slouží
pouze k výrobě elektřiny) a na teplárny (dodávají kromě elektrické energie i energii tepelnou na vytápění, ohřev vody apod.). Tepelné elektrárny (teplárny),
ve kterých se spaluje uhlí, jsou různých typů. Uhlí se
musí nejprve připravit, například tak, že se rozemele
na uhelný prášek a vysuší se. K samotnému spalování
uhlí dochází v ohništi nebo ve spalovací komoře či kotli. Horké spaliny pak zajistí předání tepla.
To zajišťuje ohřívání vody na vodní páru, která roztáčí
parní turbíny a elektrické generátory (alternátory). Po
shoření paliva padá část popela do spodního prostoru ohniště jako struska. Ta se dopravuje na úložiště
odpadu, na odkaliště. Část popela, která je v podobě
jemných částeček unášena ve spalinách, se zachycuje v elektroodlučovačích. Prakticky ve všech českých
tepelných elektrárnách spalujících uhlí je instalováno
i zařízení, které ze spalin odděluje oxidy síry a dusíku,
aby se tyto škodliviny nedostávaly do ovzduší.

karbonizace = koksování

3.3.14 ZPŮSOB TĚŽBY UHLÍ
Klíčová hesla: uhlí, těžba, povrchový důl, hlubinný důl

Těžba uhlí je pro náš kraj jednou z typických činností, kterou se lidé zabývají již mnoho let. Těžba hnědého
a černého uhlí probíhá odlišným způsobem.

Černé uhlí je uloženo v podstatně větší hloubce pod
povrchem země – hovoříme o hlubinné těžbě (cca
1 000 m). Hnědé uhlí se získává povrchovou (dnes
více než 200 m) a hlubinnou těžbou (max. do 260 m).
Nachází se v chebské, sokolovské a severočeské hnědouhelné pánvi.

Hlubinný způsob dobývání
Tímto způsobem se těží zejména černé uhlí. Těžba
se provádí prostřednictvím šachet (svislých chodeb)
a systému štol (vodorovných chodeb, ve kterých probíhá vlastní těžba), dnes již výhradně prostřednictvím
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mechanizace a moderních technologií, jako jsou kombajny, pluhy a mechanizované výztuže.
Těžní věží sjíždí do dolu horníci, dopravuje se tudy všechen potřebný materiál a energie, vede zde potrubí
a kabely a vyváží se vytěžené uhlí. Od šachty se pak
razí štoly, chodby potřebné pro vytěžení ložiska uhlí.
Jedná se o chodby převážně vodorovné, někdy bývají
v několika slojích nad sebou. Razí se i svážné chodby, které spojují jednotlivá patra. V případě, že se důlní dílo razí v uhlí nebo v nesoudržných horninách, je
třeba vyražené chodby vyztužit, aby lépe odolávaly
velkým tlakům vrchních vrstev, tzv. nadloží. Výztuž se

dříve používala dřevěná, dnes je ocelová nebo betonová. Všechna důlní pracoviště musí být větrána, aby
byl zajištěn přísun čerstvého vzduchu a odvod škodlivých plynů. Velkým nepřítelem horníků je spodní voda.
K jejímu odstranění slouží tzv. žumpa, to je jímka pod
úrovní nejspodnějšího patra, odkud se shromážděná
voda vyčerpává na povrch.
Hlubinným způsobem dobývání nelze vyrubat beze
zbytku celou sloj. Aby nedošlo k zavalení důlního díla,
k zřícení budov na povrchu, k narušení komunikací
a dalších důležitých objektů, musí se nechávat tzv.
ochranné pilíře, které podpírají nadložní hmotu. Těžba černého uhlí v dnešní době probíhá na Ostravsku.
V současné době se těží hnědé uhlí na posledním hlubinném dole Centrum.

Povrchový způsob dobývání
Povrchovým způsobem se dobývá hnědé uhlí, které
leží v nevelké hloubce (200 m i více) pod zemským
povrchem. Povrchové dobývání je levnější a ekonomičtější než dobývání hlubinné. Dá se jím vytěžit téměř
100 % uhelných zásob, což je při hlubinné těžbě nemožné (dosahuje max. 38 %).
Nejprve je nutné z povrchu odstranit veškeré nadložní
horniny, pod kterými se skrývá uhlí, a uložit je někde
v blízkosti na tzv. vnitřní výsypku. Odstranění nadložní vrstvy se nazývá skrývka a provádí se lopatovými,
kolesovými nebo korečkovými rypadly s co nejvyšším
výkonem.

Za 15 let své existence (1994 - 2009) vytěžily Severočské doly 333 mil. tun hnědého uhlí ve dvou povrchových dolech (Doly Bílina a Doly Nástup Tušimice).

Výprava za velkostroji
V povrchových dolech jsou umístěny těžební komplexy.
Komplexem se označuje technologický celek: zakladač - bagr - pásová doprava - pomocná mechanizace.

a) Dobývací stroje slouží pro rozpojování a těžbu
jednak nadložních odklizových hornin a jednak
přímo uhlí. Existuje jich několik typů. Kolesová a korečková rypadla patří dnes mezi hlavní
dobývací stroje v povrchových dolech. Největší
stroje mají výšku 20-40 m a váží několik tisíc
tun.
b) Jako dopravní zařízení se využívá pásová doprava nebo železnice. Pásová doprava je určena pro nepřetržitou dopravu vytěžené skrývky
nebo uhlí. Tvoří ji soubor pásových dopravníků
s pryžovým dopravním pásem. Pro dopravu vlaků s vytěženou skrývkou nebo uhlím se používají elektrické lokomotivy. Tyto lokomotivy musí
mít velkou tažnou sílu, průjezdnost malými oblouky i po nerovných kolejích, schopnost velmi
pomalé jízdy a častého rozjíždění a zastavování, případně i možnost dálkového ovládání.
c) Zakladače a nakladače se skládají z nakládacího zařízení a zakládacího výložníku. Zemina
k uložení se k zakladači dopravuje vlakovými
soupravami nebo pásovou dopravou. Zakládací výložník může být dlouhý až 80 metrů.

Báňská činnost dnes

Nakladač – důl Československé armády
(zdroj: Bc. R. Fischerová)

Pro dopravu horniny se vesměs používají široké pásové dopravníky, často o délce několika kilometrů.
Vlastní těžba uhlí se provádí rovněž rypadly. Uhlí se
zpracovává v tzv. úpravně uhlí, kde se třídí, nakládá na
velkokapacitní nákladní automobily nebo do železničních vagónů. I když se uhelné lomy musí odvodňovat
a některé zvláště hluboké lomy se musí i uměle větrat,
je lomová těžba mnohem jednodušší než hlubinná. Je
náročná na dobrou organizaci, neboť se většinou pracuje v nepřetržitém pracovním cyklu.

Technika těžby a dobývání uhlí hlubinným, nebo povrchovým způsobem jsou velmi odlišné způsoby, které
však mají jediný cíl: získání jedné z nezbytných surovin
pro výrobu energií (tepla a světla). Jedním z důkazů významu a nezbytnosti báňské činnosti v současnosti je
také fakt, že např. z jednoho kilogramu kvalitního hnědého uhlí se vyrobí cca 1 kWh elektrické energie, což
umožní svítit 100W žárovce cca 10 hodin! Nedílnou
součástí báňské činnosti je proto rekultivace, která
vrací přírodě i lidem krajinu v podobě nových zemědělských pozemků a lesů, vodních ploch, toků a řady
dalších kultur a rekreačních funkcí.
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3.4 Člověk
a volný čas

3.4.1 CYKLOSTEZKY NA MOSTECKU A CHOMUTOVSKU
Klíčová hesla: cyklostezky, cyklotrasy, Most, Chomutov, Krušné hory
Česká republika se zvlněným reliéfem a hustou sítí silnic i značených turistických tras, s přírodními, kulturními a technickými památkami poskytuje vhodné podmínky pro cykloturistiku. Kolo svou podstatou vyhovuje dnešní dynamické době, z někdejšího nejlevnějšího dopravního prostředku se stalo ideálním prostředkem k využití volného času. Se zrodem horských kol se cyklistika také přesunula více do krajiny.

Kolo je i při své jednoduchosti dokonalý stroj. Neznečišťuje ovzduší a nedělá skoro žádný hluk, je levné
a snadno opravitelné. Je to i spravedlivý stroj: energii,
kterou do pedálů vložíte, vám vrátí bezpracná jízda
z kopce. Cyklistický pocit z volnosti, ze splynutí s přírodou a krajinou je jedinečný, dává člověku sílu a poskytuje mu uspokojení.
Jezdit na kole také může prakticky každý. Stačí se to
jednou v životě naučit a už to umíte navždy. Podobně
jako třeba plavání je cyklistika sport, kterému se lidé
věnují od dětských let až po stáří.
Jediným omezením se může jevit počasí. Cyklistice se
lze v našich klimatických podmínkách věnovat především od dubna do konce října, ideálním obdobím je
květen až září. Ovšem jezdit se dá při vhodném oblečení i v zimě. Opravdu špatně se jezdí jen v noci a za
deště, v takových chvílích je jízda i nebezpečná.

Značení a číslování
cyklistických tras
Cyklistické trasy lze rozdělit na cyklotrasy (vedeny většinou po silnicích nižších tříd nebo po účelových komunikacích, jejich značení je podobné dopravním značkám, obsahuje číslo cyklotrasy a symbol jízdního kola)
a cykloturistické trasy (vedeny v přírodním terénu, po
horších polních a lesních cestách, které jsou značené
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podobně jako trasy pro pěší turistiku). Cyklistické trasy
jsou číslovány na několika úrovních (přidělování čísel
provádí Klub českých turistů): I. třída – číslovány od
1 do 9, II. třída – dvoumístné číslo, III. třída – trojmístné číslo, IV. třída – čtyřmístné číslo.

Budování cyklostezek
Cyklostezka je svým charakterem specifickou stavbou, která má přesah do mnoha různých oblastí lidské
činnosti. Proto je její výstavba velmi komplikovanou
záležitostí. Každá cyklostezka vede po území nějaké
konkrétní obce nebo města, a právě zastupitelstvo by
mělo mít prvořadý zájem na realizaci takového projektu. Zvláště malé obce nemohou na financování cyklostezek stačit. Proto je nutné zapojit všechny obce
a města, na jejichž katastru taková trasa povede. A samozřejmě je potřebná podpora krajského zastupitelstva. Atraktivnost cyklostezky spočívá v tom, že spojí
více měst a obcí v příjemné krajině a stane se oázou
pro aktivní odpočinek. Posledními instancemi, které
mohou v budování cyklostezky pomoci, jsou vedle obcí
a kraje také instituce státní (Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Státní fond
dopravní infrastruktury).
Výrazné zlepšení mohou v budoucnu očekávat všichni
příznivci cyklistiky, a to především díky spuštění Cykloportálu Ústeckého kraje. Zpracovává se také mar-

ketingová studie rozvoje cykloturistiky, která poslouží
jako podklad pro čerpání prostředků EU na budování
cyklostezek.

Na kole kolem Mostu
Město Most se výstavbou cyklostezek v pravém slova
smyslu začalo zabývat již brzy po prvních svobodných
volbách v roce 1990 a přípravy na realizaci prvních
kilometrů na sebe nenechaly dlouho čekat. Při schvalování a posuzování územního plánu rozvoje města se
s myšlenkou vybudování cyklotras v okolí Mostu počítalo, a bylo tak možné zaznamenat i nebývalý ohlas
široké veřejnosti, která se zájmem sledovala počínání
radních a zastupitelů. Ve chvíli, kdy oslovené nově vznikající, soukromé společnosti nabídkám na kooperaci
při budování cyklotras přikývly, začal se záměr i naplňovat.
Budování komunikací pro cyklisty ve městě Most
a okolí je možné rozdělit do tří oblastí:

Okruh využívá méně frekventované místní a státní komunikace, polní cesty a lesní stezky, povrch je velmi
různorodý. Od kvalitních asfaltových silnic, přes panely
až po štěrkopísek. Okruh je určen převážně pro vyznavače horských a trekkingových kol.

C - sportovní cyklistické areály
a okruhy
Velmi hezký areál pro vyznavače kol byl zřízen v lokalitě
Ressl a zahrnuje tři základní okruhy odlišné profilem
trati, obtížností a délkou. Trasy byly zřízeny v oddechové lokalitě města, v blízkosti koupaliště a volnočasového areálu s možností ubytování a občerstvení.
Nově slouží cyklistům na Mostecku cyklostezka kolem vodní nádrže Matylda, bývalého stejnojmenného
zatopeného dolu. Tato trasa splňuje veškeré nároky
kladené na bezpečnou a kvalitní cyklotrasu a byla vybudována v rekreačně oddychové lokalitě v blízkosti
části obce Souš. Jedinou stinnou stránkou této trasy je
prozatímní izolovanost od okolních tras města.

A - vnitřní městské komunikace pro cyklisty
B - mimoměstské cyklostezky a cyklotrasy
C - sportovní cyklistické areály a okruhy

A - vnitřní městské komunikace
pro cyklisty
Do vnitřního mosteckého okruhu je možné započítat
stezky pro chodce a cyklisty spojující různé části města a sloužící k pohodlné a relativně bezpečné jízdě cyklistů ve vnitřním městě. Byly vybudovány s ohledem
na bezpečnost chodců i cyklistů a jsou osazeny dostatečným počtem dopravních značek, přejezdy místních
komunikací jsou řešeny bezbariérově a z velké části
využívají chodníky a cesty pro pěší.

B - vnější komunikace pro cyklisty
Cyklomagistrála Most - Doksy
Přes území města Mostu je vedena cyklotrasa Most
- Doksy, jejímž záměrem bylo cyklotrasou propojit město Most s rekreační oblastí Máchovo jezero. V současné době je cyklotrasa z větší části vyznačena (na území
města Mostu v plné délce), ale bohužel zůstala nedokončena. Přes město Most vede v délce cca 25 km.
Mostecký cykloturistický okruh
Druhou variantou cykloturistiky na Mostecku je záměr vybudovat okruh určený pro cyklisty, který spojí
největší zajímavosti města a blízkého okolí. Součástí
jsou samozřejmě i stávající značené nebo v minulosti
realizované turistické a cykloturistické stezky.

Jako poslední místo cyklistům je zmiňována trasa pro
in-line bruslaře a cyklisty ve sportovním areálu Benedikt. Tento areál slučuje velké množství volnočasových
aktivit včetně koupání v zatopeném lomu, okolo kterého byla výše zmíněná trasa vybudována. Není však
původně koncipována jako samostatná cyklostezka.

Vybrané cyklistické trasy na Mostecku
V okolí města a přilehlých obcí je velké množství značených cest určených pro rekreační jízdy na kole. Trasy
se liší svou kvalitou, značením i bezpečností. Některé
jsou zařazeny v oficiální nabídce renomovaných volnočasových agentur a společností, některé podporují
a o jejich údržbu se starají soukromé osoby, společnosti nebo firmy, jiné jsou pozůstatkem turistických
tras ČSTV.
Z velké nabídky uvádíme přehled těch nejzajímavějších
nebo ty, které zahrnují zajímavé lokality a místa mosteckého regionu.
1. Mostecký okruh 1
délka: 26,5 km
2. Mostecký okruh 2
délka: 35 km
3. trasa Most – Litvínov
délka: 17 km
4. trasa Českým středohořím
délka: 38 km
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5. trasa Moldava - Mníšek
délka: 25,8 km

2. trasa č. 204 Žatec – Kadaň
délka: 32 km, rovinatá, většinou polní cesty

6. trasa Mníšek – Český Jiřetín
délka: 14,6 km

3. Žatec – Škrle
délka: 49 km, rovinatá, polní cesty

7. trasa Dlouhá Louka – Vrch Tří pánů a zpět
délka: 31,4 km

4. Chomutov – Nechranice
délka: 69 km, rovinatá

8. trasa Horní Jiřetín – Hora Svaté Kateřiny a zpět
délka: 64 km

5. trasa č. 3080 Malé Krhovice – Celná
délka: 32 km, většinou silnice, konec – velké převýšení

Chomutovskem na kole

6. Kadaň – Žatec – Nechranice
délka: 75 km, prudké stoupání 0-6 km a 31-34 km,
Žatec - Kadaň po trase č. 204

Cyklistické trasy se na Chomutovsku připravují tak,
aby navazovaly na hlavní trasy v okolí včetně těch na
území sousedního Německa. Vhodné terény pro méně
náročnou cykloturistiku se nacházejí zejména směrem
na Louny, k Nechranické přehradě a v hřebenové
oblasti Krušných hor. Značené cyklotrasy zde často
vedou po lesních silničkách se zákazem vjezdu motorových vozidel a mají přijatelné převýšení.
Náročnější cyklotrasy se značným převýšením najdete
naopak v oblastech, kde Krušné hory spadají do severočeské pánve. Zde využijete pro cyklistické vyjížďky nejlépe horská kola. Nejvýznamnější je propojení
Chomutova s Horou Svatého Šebestiána, tedy napojení na Krušnohorskou magistrálu Bezručovým údolím.
V údolí je již vystavěna samostatná cyklostezka k Prvnímu mlýnu a její pokračování až k bývalému Třetímu
mlýnu. V létě se do rekreačních středisek v Krušných
horách můžete nechat vyvézt cyklobusem z Chomutova a dolů sjet vámi zvolenou trasou.
Další cyklostezka vede z centra Chomutova kolem
areálu Kamencového jezera a Podkrušnohorského
zooparku až k obchodní zóně města Jirkova.

Vybrané cyklistické trasy
1. trasa č. 3034 Chomutov – Postoloprty
délka: 28 km, rovinatá, silnice

Krušnohorská magistrála = cyklistická
a běžecká trasa dlouhá 242 km, vede
z Chebu až na Sněžník u Děčína
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7. Vejprty – Chomutov
délka: 59 km, stoupání 10-14 km, klesání 42-47 km
8. Chomutov – Jezeří – Strážiště
délka: 56 km, stoupání 14-23 km a 32-37 km, klesání
23-27 km
9. Chomutov – Hasištejn
délka: 58 km, stoupání 0-16 km
10. Chomutov – Loupežnická skála
délka: 75 km, stoupání 0-18 km, 25-29 km, 40-46 km,
klesání 29-39 km, 57-67 km
11. trasa č. 23 Krušnohorská magistrála (Hora Sv.
Šebestiána – Nová Ves v Horách)
délka: 23 km, stoupání 8-12 km, 14-17 km, klesání:
17-19 km, většinou asfalt
12. Ostrov nad Ohří – Klínovec
délka: 53 km, stoupání 12-33 km, klesání 33-41 km
13. Pernštejn – Klášterec nad Ohří – Kadaň
délka: 55 km, stoupání 3-10 km, klesání 13-20 km,
44-46 km
14. Pernštejn – Kovářská – Horní Hrad
délka: 60 km, stoupání 2-13 km, 30-33 km, klesání 3342 km

3.4.2 LYŽAŘSKÉ AREÁLY REGIONU
Klíčová hesla: lyžování, sjezdovky, běžecké tratě, pravidla
Blízkost Krušných hor nabízí Severočechům mnoho příležitostí. Milovníci zimních radovánek si mohou vybrat z velkých lyžařských areálů i menších skicenter, která provozují nadšení majitelé. Zvláště v posledních
letech se těší milovníci běžeckého lyžování z rozvoje této sportovní aktivity. Každoročně přibývá pravidelně
upravovaných a značených okruhů v Krušných horách. Když je zima štědrá a nadělí dostatek sněhu, mohou
se běžkaři vyřádit i na upravených tratích na půdě drah pro in-line bruslaře ve městech. Tuto službu nabízí
například město Most na okruhu kolem Matyldy.

Lyžování a ochrana přírody
V neoficiální klasifikaci volnočasových aktivit se sjezdové lyžování řadí k tzv. tvrdému turismu, zanechávajícímu v krajině zřetelné a v zásadě negativní stopy. Nejde jen o samotné odlesnění částí svahů určených pro
lyžování, na krajinu zásadně dopadá budování zázemí
a infrastruktury v podobě restaurací, ubytování, velkokapacitních parkovišť, bazénů a dalších „nezbytných“
součástí správného horského střediska. Stáváme se
tak svědky dramatické přeměny poklidných a malebných horských údolí či sedel v kypící technokratická
moderní urbanizační jádra, jejichž vývoj není zdaleka
u konce.
Při posuzování návrhů na umístění nové sjezdovky do
krajiny, jejíž výstavba je velmi často financována z fondů EU, je potřeba si v prvé řadě uvědomit a stanovit,
jaká je vůbec únosnost prostředí nebo jaký je přípustný,
s ohledem na významné přírodní jevy, rozsah a množství sjezdovek v určitém území, většinou v uceleném
horském masivu. Zásadně nezbytné je tedy posuzovat
a hodnotit nové záměry v kontextu s ostatními již existujícími či teprve navrhovanými areály. K tomu mohou
sloužit generely rozvoje cestovního ruchu, ovšem pouze tehdy, jsou-li zpracovány zodpovědně a fundovaně.
Na samostatné zamyšlení by vydalo posuzování vlivů
na životní prostředí podle zákona č. 100/2000 Sb.,
které každou novou sjezdovku doprovází a jehož úroveň bývá nezřídka tristní. Na druhé straně je třeba připustit, že sjezdové tratě mohou vzhledem ke specifickému zimnímu využití a letní péči vykazovat i některé
pozitivní ochranářské aspekty (výskyt vzácných druhů
vázaných na sjezdovky).

Skiareály
V dalších kapitolách následuje přehled jednotlivých
lyžařských středisek v regionu. V těchto střediscích
se setkáte s použitím následující barevné klasifikace
sjezdovek:
modrá sjezdovka – jedná se o jednoduchou sjezdovku, která je určena především dětem, slabším lyžařům
a starším lidem. Její sklon je nejmírnější, což zaručuje
nejnižší rychlost a maximální kontrolu jízdy,

červená sjezdovka – má větší sklon, a umožňuje tak
docílit vyšší rychlosti lyžaře,
černá sjezdovka – patří mezi nejobtížnější, doporučuje se pouze zkušeným lyžařům.

Blatno
Běžecké lyžování
Běžecký areál v centrální části Krušných hor se nachází u obce Blatno, 5 km nad Chomutovem. Stopy jsou
pečlivě strojově upravovány, přednostně pro klasickou
techniku běhu, ve zvlněném terénu v nadmořské výšce
600 m. Na tratě skiareálu nastoupíte u objektu pensionu Ranč u Matěje.

Boží Dar
Sjezdové lyžování
Ski areál Boží Dar NEKLID
Hlavním lyžařským terénem Božího Daru je již přes 70
let úbočí Klínovce zvané „NEKLID“ s několika sjezdovými drahami, vleky a parkovištěm. Součástí areálu je
i snowpark a také sjezdovka za hotelem Praha, která je
dosažitelná přímo z ubytovacích zařízení.
Ski areál NOVAKO
Hlavně pro začátečníky, rodiny s dětmi a seniory je určen Ski areál Novako, který se nachází v centru obce.
Součástí je moderní vlek Doppelmayr, na kterém zvládnou jízdu i velmi malé děti. Služby nabízí výborně vybavená půjčovna a servis lyží a snowboardů, lyžařská
škola, dětské lyžařské hřiště, občerstvení a prodejna
lyžařského oblečení. Každý den je večerní lyžování.
Velkou atrakcí je snowtubing - jízda na nafukovacích
duších. Celý areál je uměle zasněžován a denně strojově upravován.
Běžecké lyžování
Průběžně upravované běžecké stopy v délce cca
70 km s návazností na stopy v sousedním Německu
jsou jedny z nejkvalitnějších v České republice nejen
svým profilem, ale především přírodními scenériemi,
kterými jsou vedeny.
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Český Jiřetín
Sjezdové lyžování
Lyžařský areál Český Jiřetín, který je vhodný pro začátečníky i celé rodiny s dětmi, se nachází v nadmořské
výšce 630-800 m, na hranici s Německem, 22 km
od Litvínova. Má čtyři sjezdovky (dvě uměle zasněžované), čtyři vleky s celkovou přepravní kapacitou cca
2500 os. / hod. a přírodní sáňkařskou dráhu o délce
100 m, veřejnou lyžařskou školu a stanici Horské služby. Parkování je možné poblíž vleků na dvou parkovištích s 300 místy.

Dlouhá Louka

Sjezdové lyžování
Nabízí lyžování na 11 sjezdovkách rozličných obtížností, které jsou pravidelně upravovány. Středisko nabízí
sněhovou garanci nově vybudovaným systémem umělého zasněžování (plně automatizovaný), který pokrývá
80% sjezdových tratí z celkem 10,1 km o rozloze 21,5
hektarů.
Dále je v areálu k dispozici: U-rampa kategorie Super
pipe a snowpark. Ve středisku se nachází i lyžařský
miniareál vhodný především pro lyžařské začátečníky
a rodiny s malými dětmi, 2 lyžařské školy, 3 půjčovny
lyžařského vybavení, 3 ski servisy, 7 bufetů a 4 restaurace.
Běžecké lyžování

Obec Dlouhá Louka - Osek se nachází v nadmořské
výšce 872 m n. m. Ve vzdálenosti cca 1 km se nachází
rozhledna na Vlčí hoře 890m n. m. s nádherným výhledem na České středohoří.
V zimě je zde udržováno cca 100 parkovacích míst pro
zájemce o běžecké lyžování. Sněhové podmínky jsou
velice dobré, protože většina tras vede po severní straně terénů, šíře tratí je od 3 do 6 metrů, vždy minimálně
s jednou stopou.
Dlouhá Louka nabízí hned několik možností výletů na
běžkách (55 km strojově udržovaných běžeckých stop
pro klasiku i bruslení celotýdenně dle sněhových podmínek). V samotném areálu je šest základních okruhů.
Některé z nich jsou zároveň propojkou na okolní areály
Klíny, Bouřňák, Hölzhau spolupracující v rámci projektu Krušnohorská bílá stopa. Projekt je realizován pod
záštitou Ústeckého kraje.

Běžkaři mohou využít 30 km pravidelně upravovaných
stop. Nabízí se možnost napojení na trasy do sousedního Německa. V areálu je k dispozici 5 km dlouhá
upravovaná běžecká trať.
Lyžařské okruhy: středně těžké pro klasiku-dolní okruhy (5 km a 6 km), středně těžké pro klasiku a bruslení-horní okruhy (4 km a 7 km).

Klíny
Sport areál Klíny se rozkládá východně od centra obce
Klíny v nadmořské výšce 750 m n. m., cca 6 km od Litvínova a cca 5 km od silničního hraničního přechodu
do SRN Mníšek (Deutscheinsiedel). Sport areál Klíny je
největší středisko zimních sportů v okrese Most.
Sjezdové lyžování

Hora Svaté Kateřiny
Hora Svaté Kateřiny leží v české části Krušnohoří při
saské hranici asi 20 km severně od nejbližšího města Jirkov. Severozápadně od města je vybudovaný
SKI areál Hora Svaté Kateřiny se sjezdovkou, přírodní
sáňkařskou dráhou a vlekem. Lyžařský areál je také
nástupním místem Krušnohorské lyžařské magistrály.

Klínovec
Ski areál Klínovec je největší lyžařské středisko v Krušných horách nacházející se na svazích hory Klínovec
v katastru obce Loučná, 120 km západně od Prahy,
v blízkosti hranic s Německem.
Skicentrum (860-1244 m n. m.) se skládá z 3 areálů:
Klínovec-Sever, TJ Klínovec a Lanová dráha Klínovec-Jáchymov.
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Ve Sport areálu se nachází odbavovací systém lyžařů
pomocí bezdotykových čipových karet, dvě rychlá občerstvení, parkoviště pro 200 + 200 osobních automobilů, Chata Emeran s restaurací a hotelem, veřejná lyžařská škola, snowpark, snowtubing a stanice Horské
služby.
Sjezdovky jsou denně upravovány, celý areál je možno technicky zasněžit, sjezdovky K2 „Slalomák“ a K4
„Poma“ jsou uměle osvětleny. Sjezdovka K2 „Slalomák“ je homologována pro závody ve slalomu v kategoriích žáci, junioři, dospělí.
Běžecké lyžování
V těsné blízkosti areálu, na Mračném vrchu (850 m n.
m.), je udržováno 16,5 km tratí pro běžecké lyžování
s návazností na Krušnohorskou bílou stopu. V případě
příznivých sněhových podmínek jsou okruhy pravidelně upravovány jak pro klasiky, tak i pro bruslaře.

Tratě: Modrý okruh - 1,6 km, Zelený okruh - 3,0 km,
Oranžový okruh - 4,7 km, Žlutý okruh - 3,7 km, Hnědý
okruh - 3,5 km

Pyšná

Lesná

Skiareál Pyšná se nachází v Krušných horách 10 km
severovýchodně od městské aglomerace Chomutov –
Jirkov v nadmořské výšce 613 m – 745 m. Orientace
areálu severovýchodním směrem v nadmořské výšce
až 745 m mu zaručuje dobré sněhové podmínky.

Běžecké lyžování
Skiareál Lesná se nachází v severní části Krušných hor
přímo na hřebenu stejnojmenného návrší nedaleko
měst Chomutov a Most. Na tratě nastoupíte u objektu
horského hotelu Lesná, kde se nachází komfortní bezplatné parkoviště. Tratě jsou upravovány vlastní špičkovou technikou pro obě lyžařské techniky s preferencí
klasického stylu. Tratě skiareálu Lesná jsou součástí
systému Krušnohorská bílá stopa umožňující souvislý
přejezd východní části Krušných hor.

Měděnec
Skiareál Alšovka se nachází v obci Měděnec nedaleko města Klášterec nad Ohří v nadmořské výšce cca
700 m. Nabízí středně náročné lyžování (běžecké trati
3 a 5 km dlouhé), dva vleky a jednu sjezdovku (délka
700 m, převýšení 100 m).

Meziboří
Meziboří se nachází na úpatí Krušných hor, 20 km od
Mostu.

Sjezdové lyžování

Běžecké lyžování
Tratě areálu jsou součástí Skiareálu Lesná.

Lyžařská pravidla
Kdo z nás to alespoň jednou nezažil - během jízdy po
sjezdovce jsme byli „sejmuti“ nebo v lepším případě
pouze bezprostředně ohroženi, shora se řítícím bezohledným šusérem. O kus níž se zas tak-tak stačíme
vyhnout pod terénním zlomem zákeřně „ukryté“ skupince lyžařů či snowboardistů.
Stejně jako se automobilová doprava řídí striktně formulovanými předpisy, i pro rekreační sjezdové lyžování
existují pravidla, byť mnohem jednodušší. Ovšem nezanedbatelné množství tuzemských návštěvníků hor je
nezná, a tudíž se dle nich nechová. Jednoduchý řád,
sestavený do 7 bodů, se řídí pravidly zdravého rozumu
a lze jej aplikovat kdekoli na světě.

Sjezdové lyžování

1. V každé situaci měj své lyžování plně pod kontrolou a vždy buď schopen zastavit anebo se vyhnout druhým osobám či jiným překážkám.

Sjezdovka na Meziboří je udávaná jako středně obtížná, její délka je 537 m a převýšení je 135 m. Vlek Tatrapoma má přepravní kapacitu: 410 os. / hod.

2. Lidé před tebou mají vždy právo přednosti v jízdě. Je tvou povinností neohrozit je a vyhnout se
jim.

Mezihoří

3. Nesmíš zastavovat na nepřehledných místech
trati, špatně viditelných pro shora přijíždějící lyžaře.

Sjezdové lyžování
SKI areál leží 10 km od Chomutova ve směru na Blatno v nadmořské výšce cca 745 m. Díky nenáročnému
terénu a stálé úpravě svahů středisko navštěvují především lyžaři mírně a středně pokročilí.
V areálu se nachází dva vleky, dvě sjezdovky (červená
+ modrá), zasněžovací systém v celém areálu, osvětlení obou sjezdových tratí, SKI bufet s venkovní terasou.

4. Kdykoli se znovu rozjíždíš či se napojuješ na novou trať, pohlédni nejdřív nahoru a dej přednost
v jízdě.
5. Vždy používej pomůcky zabraňující odjetí ztracené lyže/snowboardu.
6. Sleduj a respektuj veškeré vyvěšené značky
a varovné nápisy. Nevjížděj na uzavřené tratě,
do uzavřených oblastí a mimo sjezdové tratě,
zejména pak ne do lesních porostů.
7. Před tím, než použiješ jakýkoli lyžařský vlek, musíš znát, jak bezpečně nastoupit, jak na něm jet
i jak vystoupit.
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Také běžkaři mají svá (ne)psaná pravidla
1. V lyžařské stopě se zásadně nepohybujte pěšky - bez lyží. V případě nutnosti chůze bez lyží
se pohybujte mimo stopu.
2. Zůstanete-li stát nebo upadnete, vystupte
ihned mimo stopu.

6. Přizpůsobte svou jízdu dovednostem a podmínkám na trati.
7. Při setkání v protisměru se vyhýbejte vpravo.
Na tratích s jednou stopou má přednost sjíždějící lyžař. Stoupající lyžař je povinen stopu
uvolnit.

3. Na značených okruzích a vyhrazených standardních tratích dbejte na značení a pohybujte se jen vyznačeným směrem. Řiďte se pokyny traťového značení.

8. Nevystupujte mimo strojově upravené tratě
nebo turisticky značené cesty do lesních porostů (nebezpečí poškozování výsadeb schovaných ve sněhu či rušení zimující zvěře). Za
nedodržení můžete být napomenuti až sankciování stráží ochrany přírody nebo lesní stráží.

4. Předjíždět můžete vlevo i vpravo po volné stopě
nebo mimo ni. Pokud někoho předjíždíte, lyžař
před vámi by měl na zavolání uvolnit stopu.

9. Neznečišťujte přírodu odhozenými odpadky.

5. Jste-li předjížděni, předjíždíte-li nebo někoho
potkáváte, držte hole při těle.

10. Chovejte se ohleduplně k přírodě a ostatním
návštěvníkům.

snowtubing = jízda na nafukovacích duších

generel = ucelený projekt,
souhrn opatření

U-rampa = trať pro snowboarding ve tvaru koryta, na stěnách vysokých okolo 5 metrů
předvádějí jezdci různé skoky
a triky

3.4.3 ZIMNÍ STADIONY V MOSTĚ, LITVÍNOVĚ A CHOMUTOVĚ
Klíčová hesla: lední hokej, Litvínov, Most, Chomutov
Zimní stadiony neslouží jen hokejovým celkům, ač si to někteří kritici stále myslí. Denně na stadionech trénují sportovci nejrůznějšího věku, ať už zmíněný lední hokej, nebo krasobruslení. Běžnou součástí zimních
stadionů je i veřejné bruslení, čehož využívají vyznavači bruslení ve všech třech městech hojně.

Zimní stadion Ivana Hlinky
Litvínov
První myšlenka postavit v Litvínově zimní stadión
vznikla už krátce po 2. světové válce, v tehdejším oddíle Kordy (Čechie) Litvínov. K realizaci však nedošlo.
Úspěšný byl až druhý pokus, vzešlý z výboru oddílu Jiskry Stalinovy závody Litvínov v roce 1955. Lední hokej
se od roku 1945 hrál v Litvínově na bývalém hřišti házené v ulici S. K. Neumanna. Po jeho jedné delší straně
lemovala hřiště přízemní krytá tribuna.
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Výstavba byla zahájena v srpnu 1955. Ke slavnostnímu otevření došlo dne 5. prosince 1955, tedy za neuvěřitelné čtyři měsíce. V exhibici zde tehdy vystoupili pražští krasobruslaři, mezi nimiž nechyběli později
slavní sourozenci Romanovi. Hokeji byl nový stadión
slavnostně předán 7. prosince 1955 utkáním Litvínov
– Rumunsko (7:1). Zahájení provozu bylo obrovským
a rozhodujícím impulsem pro rozvoj klubu.
Prameny uvádí, že na atraktivní prvoligové zápasy
v 60. letech se do nekrytého hlediště vměstnalo i deset tisíc diváků. Po zastřešení se kapacita snížila na

8 000 lidí, při vyprodaných zápasech se uváděla návštěva 8 500. V říjnu 1995 byly slavnostně otevřeny
lóže pro sponzory a V. I. P. hosty, řešené jako vestavba na severní tribuně. Spolu s omezením z důvodu bezpečnosti se tím kapacita snížila na stávajících 7 000
diváků, z toho 2 000 sedících.
V současnosti existují plány na úpravu stadionu dle
přísných regulí extraligy. Poté by kapacita klesla na
zhruba 5500 sedících diváků.

Zimní stadion Most
Historie zimního stadionu v Mostě je velmi krátká.
Původní lední plocha byla umístěna na zimním stadiónu v Mostě nad gymnáziem, které se z dětského přírodního kluziště stalo zimním stadiónem poté, co národní výbor rozhodl o vybudování umělé ledové plochy
podpořené chladící technologií. Tento objekt chátral
až do roku 1998, kdy se celý oddíl hokeje přestěhoval
do nového hokejového stadionu v ulici Rudolická a začal psát zatím své nejlepší roky.
Zlepšené podmínky přinesly své ovoce, družstvo mužů
se po roce 2000 čtyřikrát pokoušelo projít neúspěšně
baráží a postoupit do I. ligy ČR. Junioři a dorostenci
postupují do I. ligy ČR. Oddíl zakládá oficiální hokejovou školu.
V roce 2006 oslavil klub 60. výročí svého založení
a současně i 10. výročí vzniku HC Most spol. s r.o. Největší dárek k výročí dali klubu muži „A“ mužstva svým
postupem do I. ligy ČR. V současnosti je hokejový
klub účastníkem 2. ligy.

Zimní stadion Chomutov
Když se v roce 1945 zakládal chomutovský hokejový
klub, bylo samozřejmě nutno určit vhodné místo pro
vznik první ledové plochy. Nejlépe se zprvu jevily tenisové dvorce za Sportovním domem (vedle dnešní
Městské sportovní haly), a to ze dvou hlavních důvodů.
Za prvé zde bylo vhodné osvětlení, které umožňovalo hrát i večerní utkání. Ale hlavním důvodem bylo, že
správce tohoto areálu dovedl udělat slušný led. A tak
právě na tomto místě se začaly psát dějiny chomutovského hokeje. Během prvních několika let zaznamenal
zdejší hokej obrovský rozmach, jenže prostory tenisových kurtů nedávaly do budoucna mnoho nadějí na vybudování důstojného zázemí. Padlo rozhodnutí a klub
se přestěhoval. Tentokrát byla vybrána plocha v dnešní Tolstého ulici.
Provoz byl zahájen již začátkem sezony 1948/49.
I když stadion nebyl ještě zcela dokončen, mohl se na
jeho ploše 12. prosince 1948 sehrát první hokejový
zápas. Dne 20. února 1949 byla stavba oficiálně předána do rukou veřejnosti. Po pražské Štvanici a Ostravě se tak Chomutov stal členem úzké společnosti
měst, která se mohla hokejovým stánkem pyšnit.
V roce 1957 byla započata zatím poslední velká přestavba, která trvala několik let a na jejímž konci byl
chomutovský zimní stadion v takové podobě, v jaké ho
známe dnes.
V současné době (v roce 2010) se v okrajové části
města Chomutov (Vinohrady) staví kompletně nový
zimní stadion (centrum sportu a volného času). Plánovaná kapacita: cca 5 000 sedících diváků + stání,
2 ledové plochy.

1948 = otevření zimního stadionu v Chomutově

1998 = otevření nového zimního stadionu v Mostě

1955 = otevření zimního stadionu v Litvínově
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