
  

Jižní svahy Kočičího vrchu 

Klima 
 
Území náleží k  oblasti středoevropského klimatu, které je charakterizováno značnou 

proměnlivostí podle převládajícího vlivu přímořského nebo kontinentálního podnebí. 

Teplota v pánevní oblasti je v dlouhodobém průměru cca 8 0C, dlouhodobý průměr 

vzdušné vlhkosti činí 72 %. Množství srážek je podmíněno nadmořskou výškou         

a místní expozicí vůči převládajícím směrům větrů, převládají větry jihozápadního až 

severozápadního směru, průměrná roční rychlost větru se pohybuje v intervalu 1,5 až 

3,5 m/s.  Území leží v dešťovém stínu Krušných hor. Roční srážky se pohybují 

v rozmezí 400 až 600 mm. Měsíc s nejvyšším průměrným množstvím srážek je srpen 

(56,2 mm), měsíc s nejnižším průměrným množstvím srážek je únor (20,4 mm). 

Klimatický výpar se v pánvi pohybuje kolem 80%. Oblast je řazena mezi 

nejoblačnější části republiky, slunce zde svítí 1500 až 1700 hodin ročně (většina 

území ČR je charakterizována počtem 1800 hodin slunečního svitu). 

Morfologie terénu 
 
Báňskou činností se podstatně změnil reliéf terénu a jeho výškové poměry. 

Nadmořská výška terénu lokality Ležáky se pohybuje okolo 230 m n. m. a mírně 

stoupá k severu (260 m n. m.). Vrchy Českého středohoří se nad tento terén zvedají 

o 100 až 150 m (Hněvín 408 m n. m., Špičák 399 m n. m., Červený vrch 365 m n.m.). 

Uvnitř území je elevace málo kvalitního znělce Kočičího vrchu s nadmořskou výškou 

282 m. Lomovou činností byla vytvořena jednak deprese se dnem na úrovni cca 108 

m n. m., jednak mezi Špičákem a Červeným vrchem elevace s temenem na úrovni 

335 m n. m. 

Hydrologie 
 
Hlavní odvodňovací tepnou povrchových vod v oblasti je řeka Bílina, která pramení 

v Krušných horách poblíž obce Kalek. Protéká z velké části severočeskou 

hnědouhelnou pánví a vlévá se do Labe v Ústí nad Labem. Celkové povodí řeky 

Bíliny má rozlohu 1 040 km2 délka toku na Mostecku je cca 29 km s průtokem 1 480 

l.sec-1. Vodohospodářské poměry pánve jsou z velké části ovlivněny a narušeny 

antropogenní činností. V důsledku intenzivní báňské činnosti byla řeka Bílina na 

převážné části toku přeložena do umělého koryta a otvírka lomů Ležáky a Most si 

vyžádaly realizaci přeložky toku řeky po mosteckém koridoru. 

Bažant obecný 

Srnec obecný 

Pár labutí velkých s mláďaty 

Fauna 
 
Území lomu funguje jako vhodné útočiště pro řadu druhů zvěře, velké plochy jsou již 

delší čas (těžba byla ukončena v roce 1999) v klidovém stavu a poskytují možnost 

úkrytu i potřebného klidu pro vyvedení mláďat či zahnízdění. 

Je zjištěna přítomnost drobné zvěře: zajíc polní (Lepus europaeus) a bažant obecný 

(Phasianus colchicus), je pozorována zvěř spárkatá - srnec obecný (Capreolus 

capreolus), vyskytuje se prase divoké (Sus scrofa). Byly identifikovány stopy jezevce 

lesního (Meles meles) nebo lišky obecné (Vulpes vulpes).  

Palivový kombinát Ústí, státní podnik 1

Vážení spoluobčané, 
 
dějiny dobývání uhlí spoluutvářejí rozvoj konkrétní oblasti a vývoj společnosti, 
v případě lomu Ležáky mostecké části severočeského hnědouhelného revíru.  

A naopak, dějiny dolu nebo lomu jsou ovlivněny rozvojem celospolečenským. 
 
Více než sto let dobývání uhlí v místech, kam právě vstupujete, přímo vyzývá 
ke zhodnocení této etapy historie revíru. Neklademe si za cíl na této naučné 

stezce zevrubně zhodnotit toto období. Chceme pouze, aby uvedené informace 
přispěly k poznání, že i po devastujícím zásahu člověka do krajiny je to opět 
člověk, který dovede krajině navrátit takovou tvář, která bude plnit významnou 
funkci krajinně estetickou i ekologickou, bude sloužit všestrannému využití      

a to jako místo pro rekreaci, oddych, turistiku, sport, sportovní rybolov             
a ostatní zájmové činnosti nejen obyvatel města. 

Všeobecné údaje 
 
Geologie 
 
Koncem paleogénu, epochy terciéru (třetihor), vznikla v severozápadních Čechách 

velká mělká pánev, přesahující na jihovýchodě tok řeky Ohře a na severozápadě 

hřeben Krušných hor. Paleograficky byla tato mělká pánev pouze jihovýchodním 

výběžkem rozsáhlého pánevního prostoru, pokrývajícího značnou část německé 

části krušnohorské oblasti. Podkrušnohorská část pánve se vyplňovala s přestávkami 

ve třech etapách, výplň pánve je zachována ve třech tzv. podkrušnohorských 

pánvích : chebské na západě, sokolovské uprostřed a severočeské na východě. 

 

Pánev má charakter příkopové propadliny, kterou ohraničuje na severu                       

a severozápadě úpatí Krušných hor, na jihovýchodě České Středohoří a vodní tok 

Labe, na jihozápadě přechází pánev do Žatecké plošiny a na západě je ohraničena 

Doupovskými vrchy. Rozloha území s uhelnými slojemi je cca 680 km2, celková 

rozloha pánve je cca 1450 km2. Pánev je dominantně vyplněna miocenními písčito-

jílovitými sladkovodními usazeninami s kvalitní, až 40 m mocnou hnědouhelnou slojí. 

Bezprostřední podloží uhelných slojí tvoří třetihorní sedimenty písčitého a jílovitého 

charakteru usazené na krystaliniku, nad podložím jsou uloženy sloje hnědého uhlí. 

Nadloží uhelných vrstev vznikalo v miocenu sedimentací jílu a jílovců jako 

převažujících sedimentů. V okrajových částech duchcovsko-bílinského prostoru jsou 

mocné vrstvy písků a písčitých jílů, v oblasti lomu Most byly převážně odtěženy. 

Třetihorní sedimenty jsou překryty kvartérními materiály - zvětraliny tufů a tufitů, 

spraše, sprašové hlíny, eluviální zvětraliny a písčité štěrky. 

 

Flora 
 
Oblast náleží k bioregionu, který patří mezi nejsušší a nejteplejší oblasti ČR 

s typickým výskytem stepní, vzácně i halofilní vegetace. Celá Mostecká pánev je 

poznamenána poškozením rostlinného krytu, především lomovou těžbou v letech 

minulých. Velkoplošná devastace bioty měla za následek přeměnu původních 

polních, lučních a lesních porostů v ruderální společenstva, postindustriální lada 

nebo rekultivované plochy různého stáří. 

 

Území lomu Ležáky již poskytuje trvalé životní podmínky pro ruderální rostliny            

i pionýrské dřeviny ze spontánních náletů a pro výsadby sazenic a odrostků, které 

byly při rekultivacích vysazeny. Mezi náletové dřeviny, které se rozšířily přirozenou 

cestou patří bříza bělokorá (Betula pendula), topol osika (Populus tremula), trnovník 

akát (Robinia Pseudoacacia), růže šípková (rosa canina), bez černý (Sambucus 

nigra), ostružník křovitý (Rubus fruticosus). Zástupcem bylinných ruderálních 

společenstev jsou lebeda rozkladitá (Artiplex patula), heřmánkovec nevonný 

(Tripleurospermum inodorum), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), bodlák obecný 

(Carduus acanthoides), podběl lékařský (Tussilago farfara), merlík zvrhlý 

(Chemopodium hybridum), pcháč oset (Cirsium arvense), rákos obecný (Phragmites 

communis) a nenáročné suchomilné traviny. 

Z ptactva byli pozorováni dravci za letu: káně lesní (Buteo buteo), poštolka obecná 

(Falco tinnunculus) a moták pochop (Cirkus aeruginosus), pěvci: straka obecná (Pica 

pica), sojka obecná (Garrulus glandarius), sýkora koňadra (Parus major) či vlaštovka 

obecná (Hirundo rustica). 

 

Velice „živo“ je kolem vznikajícího jezera, v zatopených poldrech, v mokřadech         

a jejich okolí, kde kromě velkého počtu skokanů hnědých (Rana temporaria), byly 

spatřeny různé druhy vodního ptactva: páry kachen divokých „březňaček“ (Anas 

platyrhyncha), několik jedinců běžné lysky černé (Fulica atra) a také volavka 

popelavá (Ardea cinerea). Na jezeře byl pozorován pár labutí velkých (Cygnus olor), 

který na nedalekém rybníčku, vzniklém pod patou svahu vnitřní výsypky, s úspěchem 

zahnízdil. Byl spatřen i racek chechtavý (Larus ridibundus). 

Magistrát města Mostu 
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