
  

Po osvobození byl na základě dekretu ministra průmyslu 12.7.1945 přejmenován na 

důl Ležáky, podle obce vypálené nacisty během války. 

 

Dne 1. ledna 1952 byl k dolovému poli Ležáky přičleněn hlubinný důl a lom Evžen    

a nazván Ležáky II. Důl Evžen byl založen severně od Mostu v roce 1900 jako 

hlubinný důl Perutz, brzy po založení přejmenován na Prinz Eugen. V roce 1946 

začal přecházet dosud čistě hlubinný provoz dolu Evžen na smíšený provoz hlubina 

– lom a v roce 1952 byl spojen s lomem Ležáky. Těžbu ukončil v roce 1959               

a vyuhlený lom byl využít jako prostor pro ukládání elektrárenského popílku                

z Chemických závodů v Litvínově. 

Počátky těžby na lomu Richard 

V druhé stavbě (od roku 1979), po přemístění děkanského chrámu, zrušení objektů 

dopravní a občanské vybavenosti, byla rozvinuta těžební fronta lomu do zbylého 

uvolněného pilíře Most. 

Otvírka lomu Most byla rozvržena do dvou časových a územních etap: V první stavbě 

(1969 – 1980) bylo vyuhleno území, nutné pro výstavbu tělesa v tzv. Koridoru, kam 

byly postupně přeloženy všechny dopravní a inženýrské stavby (silnice Most – 

Litvínov, Most - Komořany, železniční trať Most – Chomutov, řeka Bílina, inženýrské 

a komunikační sítě). 

 

Těžba skrývky pod vrchem Hněvín byla zahájena v roce 1970, vzhledem 

k mimořádně příznivému příkryvnému poměru (0,68:1) byla skrývka těžena 

lopatovými rypadly E 2,5 a odvážena kolejovou dopravou na vnější výsypku, těžba 

uhlí započala v roce 1971. 

Těžba pod Hněvínem 

Těžba v centru města 

Postup do centra města 

Před branami kostela 

2

Historie dobývání v lokalitě Ležáky 
 
Prvé záznamy o dolování jsou z roku 1762, na východním úpatí Hněvína byl založen 

důl Grahl (Grahlova uhelná huť – Grahl Kohlenhütte) a zprávy z roku 1763, kdy opat 

oseckého kláštera Kajetán Březina z Birkenfeldu nechal vyhloubit několik šachtiček  

u osady Střimice. V 1. pol. 19. století byly zahájeny kutací práce na dole Magdalena 

u Střimic, v roce 1850 je zaznamenána těžba ručními šachticemi na dole Mariahilfe, 

rovněž u Střimic. Důl Maria Thereziazeche v Mostě byl založen v 1. pol. 19. století    

a nacházel se v místech poblíž bývalé mostecké nemocnice, důl Segengottes byl 

založen v 2. pol. 19. století v místech mostecké nemocnice, důl Ludmila těžil okolo 

roku 1866 v oblasti pozdějšího skladu n.p. Benzina, na úpatí vrchu Hněvín.  

 

V roce 1900 koncentrují majitele báňské společnosti Baldauf a Rudolph těžbu do 

nově otevřeného hlubinného dolu Richard, jihovýchodně od starého mosteckého 

nákladového nádraží. Důl byl vybaven prvým elektrickým těžním strojem v SHR. 

 

V r. 1921 se stává novým vlastníkem dolu Richard „Česká obchodní společnost Ústí 

nad Labem“ a zahajuje těžbu skrývky na nově otevíraném lomu Richard, v roce 1923 

je zde vytěženo prvé uhlí. Tento lom se stal základem budoucího lomu Ležáky. 

Etapy rozvoje lomu 
 
Lom Ležáky 
 
Spojením závodů Evžen a Ležáky vzniklo nové souvislé těžební pole předurčující 

budoucí rozvoj lomu. Odkliz nadloží se prováděl již elektrickými lopatovými rypadly   

a elektrickými korečkovými rýpadly Krupp E 350 a E 400, skrývkové zeminy byly 

dopravovány na výsypku parními lokomotivami a vagóny o rozchodu 900 mm            

a zakládány zakladačem Z 1200. Uhelná sloj byla těžena pomocí elektrických           

a naftových rypadel a uhlí bylo z lomu dopravováno lanovkami, později parními 

lokomotivami a důlními vozy k násypkám a dále na třídičku. 

 

Zvyšující se potřeba hnědého uhlí si vynutila nasazení výkonnější technologie na 

lomu Ležáky. V roce 1957 proto byly parní lokomotivy nahrazeny elektrickými typu   

E 17 se skrývkovými vozy LH 25 m3 a nasazen zakladač Z 1200. V roce 1958 bylo 

na těžbu uhlí nasazeno prvé ze dvou kolesových rypadel K 300 a uhlí bylo 

dopravováno pásovým dopravníkem šířky 1000 mm. Úplná rekonstrukce dolu byla 

ukončena v roce 1961. S novým vybavením dosahoval lom těžby v rozmezí 2,500 až 

3,400 mil. t/rok. 

Nová technologie (1958) 

V důsledku příznivých báňských podmínek v pilíři města Mostu stoupaly těžby uhlí 

v 80. letech až na hodnotu přesahující 7 mil. t/rok (maximální těžba 7,518 mil. tun 

v roce 1986). 

Před douhlením sloje v prostoru starého města Mostu bylo rozhodnuto o rozšíření 

lomu do těžebního pole Kopisty, vyznačujícími se především výrazným nárůstem 

příkryvného poměru a zhoršenými báňsko-geologickými podmínkami. Lom byl v roce 

1983 dovybaven technologickým celkem řady TC 2 s rypadlem KU 800                      

a zakladačem ZP 6600. Mostecká část lomu byla postupně vyuhlována v letech 1990 

a 1991, těžba skrývky i uhlí byla ukončena v roce 1993. Další těžba skrývky a uhlí 

pokračovala v kopistském poli. V roce 1995 bylo rozhodnuto o útlumu těžby lomu, 

v důsledku tohoto rozhodnutí byl zastaven provoz technologického celku TC 1          

a v roce 1996 byl dočasně zastaven i provoz celku TC 2. 
  

Po krátkém zvýšení poptávky po uhlí v letech 1995 a 1996 bylo rozhodnuto opět 

prodloužit životnost lomu do roku 2000 a proto byl v roce 1997 zprovozněn 

technologický celek TC 2. Po krátké době byla však těžba uhlí k 31.8.1999 ukončena 

a dále se prováděla pouze těžba sanační skrývky. 

Lom Most 
 
Pro rozvoj těžby a zajištění potřebného množství uhlí bylo rozhodnuto rozšířit těžbu 

do pilíře města Most. Pokračováním lomu Ležáky se tak stal lom Most, jeho otvírka 

probíhala řadu let souběžně s těžbou základního závodu. O likvidaci staré části 

města Mostu v důsledku otvírky tohoto nového lomu rozhodl tehdejší ÚV KSČ již 

v roce 1962. 

Palivový kombinát Ústí, státní podnik 
 

Magistrát města Mostu 

zpracoval: Ing. Jiří Kloš www.pku.cz 
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