
  

Těžba těsnících jílů  

Těsnění dna budoucího jezera 

Provedlo se stavebním způsobem navezením, rozprostřením a zhutněním 2 x 20 cm 

a 1 x 40 cm vrstvy jílů, po zhutnění byly vrstvy překryty krycí vrstvou zeminy, aby 

nedošlo k jejich proschnutí a ztrátě těsnicích schopností. 

 

Po zkušenostech z předchozích vybudovaných vodních ploch na rekultivovaném 

území je opevnění břehu rozhodující stabilizační opatření bránící výraznému 

poškození břehové části. Byly voleny formy opevnění od kamenného záhozu přes 

vlnolamy a rozrážeče z lomového kamene, opevnění geotextilií s překryvem jemným 

kamenivem až po hydroosev v plochých částech. 

Stavba opevnění břehové linie 

Obvodová komunikace je o šíři 4 m v celkové délce 9 815 metrů 

Pro odclonění možných průsaků kontaminovaných podzemních vod z prostoru 

skládek chemických závodů do budoucího jezera byla vybudována podzemní těsnící 

stěna. Je realizována pomocí lehké konstrukce – PE folie v kombinaci s bentonitovou 

rohoží vetknutou 1 m do nepropustného jílového podloží. 

Severozápadní svah – přísyp podzemní těsnící stěny 

Rozvod monitorovací sítě a drenáže  

Vlnolamy a rozrážeče z lomového kamene 

Nadmořská výška spodní hrany opevnění není jednotná, koresponduje s tvarem 

stávajícího terénu. Celé opevnění je od základové spáry odděleno geotextilií. Od kóty 

195 m n.m. je až ke kamennému opevnění proveden biologický nástřik – hydroosev, 

který je před případným odplavením ochráněn perforovanou geotextilií 

Přípravou pro budoucí rekreační aktivity byla realizace technického opatření pro 
přístaviště lodí, které bylo vybudováno v rámci sanačních prací ve východní části 
zbytkové jámy lomu Ležáky – Most. Toto technické opatření slouží jako základ 
stavby přístaviště lodí, jejíž investorem je Magistrátu města Mostu 

Technické opatření pro přístaviště lodí 
Pohled na hutněnou plochu C2 severní část 
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Magistrát města Mostu 

Rozhodnutí o zastavení lomu 
 
Restrukturalizace uhelného hornictví po společenských změnách v roce 1989 vedla 

k útlumu těžeb hnědého uhlí z 87 mil. t v roce 1989 na 57,9 mil. t v roce 1995, to je 

pokles o 33,4%. V návaznosti na Usnesení vlády ČR z 9.12.1992 č. 691 byl v lomu 

Ležáky – Most zahájen proces útlumu k 1.7.1995. 

 

Aktivní těžba uhlí byla zastavena 24.8.1999, od 1.1.2004 byla lokalita Ležáky 

prodána státnímu podniku Palivový kombinát Ústí a na tento podnik přešla 

povinnost dokončit likvidaci lomu. 

Sanace lomu 
 
Nedílnou součástí hornické práce je sanace a rekultivace zbytkové jámy. V případě 

lomu Ležáky - Most bylo od počátku počítáno s hydrickou rekultivací a se vznikem 

jezera. Důvodem bylo, že zemina potřebná alespoň pro částečné zasypání zbytkové 

jámy nebyla k dispozici a její dovoz by byl finančně a časově náročný. K provedení 

záměru rekultivace zbytkové jámy lomu byl zpracován v dubnu 1996 společností 

Hydroprojekt a.s. „Technický  projekt likvidace lomu Ležáky“ a Dokumentace E I A. 

 

Z komplexního vyhodnocení navržených variant vyšla jako nejpříznivější varianta 

vytvoření Jezera Most napuštěním vodou z řeky Ohře. 

 

Nezbytným předpokladem pro vytvoření jezera bylo dotěsnění části dna jezera, které 

nebylo vnitřní výsypkou utěsněno, výstavba opevnění břehové linie, odclonění 

možných průsaků kontaminovaných podzemních vod a výstavba přivaděče vod 

z řeky Ohře. 
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