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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

BSM               Báňské stavby Most 

ČHMÚ           Český hydrometeorologický ústav 

DJŠ                 Doly Jana Švermy 

DTS                Dopravní a technické služby 

DÚK s.p.        Doly a úpravny Komořany, státní podnik 

DVIL k.p.       Doly Vladimíra Iljiče Lenina, koncernový podnik 

FMPE             Federální ministerstvo paliv a energetiky 

GP                  Generální partner 

GŘ                  Generální ředitelství 

KNV               Krajský národní výbor 

KPÚ                Komplexní pozemková úprava 

MěNV             Městský národní výbor 

MUS a. s.        Mostecká uhelná společnost akciová společnost 

ONV               Okresní národní výbor 

OVČSTV        Okresní výbor Českého svazu tělesné výchovy 

OVÚP             Odbor výstavby a územního plánování 

PVC                Polyvinylchlorid 

RPV                Rekultivační park Velebudice 

SčVK              Severočeské vodovody a kanalizace 

SES                 Stupeň ekologické stability 

SHD                Severočeské hnědouhelné doly 

SHR                Severočeský hnědouhelný revír 

VÚHU            Výzkumný ústav hnědého uhlí 

LPE                 Lineární polyetylen 

I. GCM           První golfový club v Mostě 
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Motto:  

 

„Abychom pochopili současnost, je potřeba poznat a pochopit minulost.“  
 
                                                                                                                           JUDr. Hana Jeníčková 
 

1. Úvod 

Nebýt obrovských zásob uhlí pod městem, patřil by dnes Most jistě mezi nejkrásnější 

evropské destinace a jeho urbanistická hodnota by aspirovala na zařazení mezi památky 

světového dědictví Unesco. Tím, že se Mostecko stalo energetickou základnou celého 

státu, ale město utrpělo nenávratné škody a kvůli eskalaci těžby uhlí byla drtivá většina 

původních staveb srovnána se zemí. Vzniklo nové město s panelovou zástavbou, 

obklopené krátery povrchových lomů a hrozivými siluetami velkorypadel. Ve velmi krátké 

době se region stal synonymem měsíční krajiny. 

Mostecko se přesto stále nemůže zbavit nálepky špinavého, zakouřeného a životu 

nebezpečného kraje. Přisuzují mu ji ti, kteří na sever Čech dosud nezavítali, nebo zde už 

nejméně deset let nebyli (Jeníčková 2011). 

Bez energie by nebylo života ani dnešní civilizační úrovně. Energetika současné 

civilizace vychází především z využívání ložisek uhlí, zemního plynu a ropy. Lidé se sice 

postupně naučili využívat energii větru, vody, hlubin země či přímo energii slunečního 

záření. Tyto zdroje však bohužel zatím zdaleka nestačí jejich potřebám.  

Koncovkou v případě těžby uhlí je rekultivace, která není jen kosmetikou 

k vyhlazování vrásek, ale doslova plastickou operací území dotčených těžbou (Štýs 1999). 

Rekultivace nejsou levné. V širokém průměru přijde jeden hektar na milion korun. Jsou 

však zákonnou povinností těžebních společností, které musí financovat průběžné 

rekultivace již během těžebního procesu, a navíc musí vytvářet finanční rezervu pro 

rekultivace, které budou prováděny v období po ukončení těžby (Štýs 2011).     

Krajina je určitou součástí zemského povrchu a je nejen velmi složitým hybridním 

sociálně ekologickým systémem, ale i územní částí životního prostředí lidské populace. 

S člověkem je krajina ve stálé vzájemné interakci a svoji aktivitou ji člověk ovlivňuje a je 

jí ovlivňován. Nejvýraznější transformace krajinného prostředí jsou způsobovány 

rozvojem industriální soustavy. V oblasti severočeského kraje k destrukci a změnám 
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morfologie krajiny dochází při povrchovém způsobu dobývání nerostných surovin. 

Společenský rozvoj a s ním spojené čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů, a to 

zejména dnes lomová těžba, vytváří rozsáhlé zásahy do půdního a horninového prostředí, 

nejen těžbou, ale i jejími doprovodnými produkty, mezi něž patří např. vnější výsypky. 

Jednou z největších na Mostecku je Velebudická výsypka. Leží přibližně 

jihozápadním směrem od města Mostu a představovala v historickém období 

charakteristickou oblast severočeského kraje, s mírně zvlněnou geografickou modelací 

krajiny (Kašpar et al. 1998). Na této ploše došlo nejen k zániku mnoha obcí a její původní 

historické využití je na tomto místě nesrovnatelné se současností, ale také byl výrazným 

způsobem narušen vodní režim v této krajině. 

Mostecko kdysi bylo územím jezer, mokřin a bažin. Kvůli těžbě uhlí byly na dlouhou 

dobu odkloněny vodní toky ze svých koryt a krajina byla částečně odvodněna. Vše 

nasvědčuje tomu, že po doznění těžebního období bude oblast Mostecka opět vybavena 

vysokým podílem vodních ploch. V některých částech však tyto vodní plochy a toky budou 

navždy chybět. Jednou z takovýchto ploch zůstane i rozlehlá oblast jižního Mostecka.  
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2. Cíl práce   

Hlavním cílem této diplomové práce je sledování vodního režimu na Velebudické 

výsypce a následném zhodnocení jeho současného stavu. Vzhledem k tomu, že narušení 

původní krajiny Mostecka přesáhlo plochu větší jak 50 km², zaměřuje se tato práce pouze 

na část tohoto území a to na jižní Mostecko a jeho největší výsypku. 

Dalšími cíli je vytvořit přehled o rekultivaci této výsypky a jejím současném využití, 

dále zjistit způsob, jakým je prováděno zavlažování v areálu golfového hřiště a dostihové 

dráhy mosteckého hipodromu a zda je tato situace vyhovující. Podnět byl vyvolán nutností 

zavlažování travních povrchů v důsledku zpřísňujících se požadavků na jejich kvalitu ze 

strany golfové asociace a Jockey klubu ČR jako jedné z podmínek nutné k provozování 

vrcholového sportu. Současně je zde poukázáno na to, že problém se závlahou a 

nedostatkem vody je nejslabším článkem celé této uskutečněné rekultivace. 

Dílčím cílem bylo monitorování zhutnění povrchu dostihové dráhy pomocí 

pendometru a zjištění způsobu zavlažování dráhy s cílem posoudit, zda je současná situace 

uspokojivá.  

V závěrečné části je ponechán prostor k posouzení vhodnosti využití těchto ploch.  
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3. Metodika             

Před zpracováním této diplomové práce bylo nejprve přistoupeno k získání a 

shromáždění všech potřebných podkladů souvisejících s daným tématem. Teoretické 

poznatky byly použity především ze zdrojů, jakými byly tematické přednášky, odborná 

literatura a časopisy, internet, mapové podklady z Archivu města Mostu a Oblastního 

muzea v Mostě, platná legislativa, firemní dokumentace Hipodromu Most a.s., 

dokumentace bývalé Mostecké uhelné společnosti a.s., a konzultace s technikem 

Hipodromu Most. 

Poté byly zjištěné teoretické a praktické informace uspořádány do rozvržených 

kapitol. 

 Za úvodem navazuje kapitola zabývající se historií města a jeho jižní části. Dále 

jsou popsány krajinné změny území.  Další část práce je věnována současnému stavu této 

lokality. Hlavní část práce se zabývá vodním režimem v této zrekultivované části krajiny. 

Je zde porovnána historická a současná situace. V závěru diplomové práce je provedeno 

zhodnocení situace a navržena doporučení.  

Navrhované řešení zde doporučuje zachovat tradici dostihového sportu na Mostecku 

– tudíž podporovat zde rozvoj dostihového centra a dalších sportovních jezdeckých odvětví 

a také podporuje již vybudované golfové hřiště s ohledem na nutnost řešení současného 

nevyhovujícího stavu s dopravou závlahové vody.  

 V přílohách je uvedena vlastní fotodokumentace a mapové podklady. Přílohy jsou 

zároveň uvedeny v digitální podobě.  
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4. Historie oblasti 

Chceme-li si odpovědět na otázku, odkud a kam kráčíš, mostecká krajino, je třeba se 

poohlédnout do historie. Pokud tuto krajinu obývali lovci a rybáři, bylo Mostecko územím 

jezer, mokřin a bažin. Příchodem zemědělců se tato krajina postupně měnila v žírné, 

intenzivně využívané zemědělské území se zanedbatelnou lesnatostí. Přibližně posledních 

200 let zde dominuje těžba, energetika a průmysl. Posledních 100 let se zde postupně 

devastovaná část území mění díky dobré proporcionalitě lesnických, zemědělských, 

hydrologických a rekreačních rekultivací v nový typ postindustriální krajiny, jejíž základní 

charakteristikou bude vysoký podíl vodních ploch a lesů, mírné a teplé klima. Toto 

pánevní území se proto postupně stává opět jezerní krajinou s vysokým volnočasovým 

potenciálem (Štýs 2011). 

 

4.1 Historický vývoj města 

Město Most za dobu své sedmisetleté existence prošlo dlouhým vývojem. Z původně 

zemědělského sídla se nejprve změnilo na město královské, které se stalo obchodním a 

průmyslovým centrem Podkrušnohoří. Nálezem ložisek hnědého uhlí a s rozvojem těžby se 

nastartoval proces krajinných změn. Tyto změny měly za následek narušení původní 

krajiny Mostecka a to zásadním způsobem. Kvůli přesunům obrovského množství nadložní 

zeminy došlo k zániku mnoha starých urbanizovaných území. Staré královské město, které 

muselo ustoupit těžbě, bylo nahrazeno novým a okolní krajina se změnila k nepoznání 

(Kašpar et al. 1998).   

Hustě zalesněné a z české strany těžko přístupné krušnohorské pásmo nelákalo 

nejstarší obyvatele naší země k trvalejšímu osídlení. Krajina pánevní oblasti Mostecka 

však prošla bouřlivým vývojem. Kraj patřil díky dobrému klimatu a úrodnosti půd již od 

pravěku k nejhustěji osídleným územím střední Evropy. Nejstarší známé výrobky, 

vytvořené člověkem, na českém území vznikaly na lokalitě Písečný vrch nedaleko Bečova 

u Mostu. Tady se těžil již ve starším a středním paleolitu křemenec pro výrobu kamenných 

čepelí. V místech dnešního lomu Československé armády se rozprostíralo někdejší 

Komořanské jezero, které bylo obklopeno četnými močály a bažinami. Přesto přitahovalo 

již v období mladšího a pozdního paleolitu člověka – sběrače a lovce. Ale teprve 
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v neolitickém období se zde člověk usazuje natrvalo a stává se z lovce zemědělcem. Ten 

již do podstaty krajiny likvidací lesů, částečnou regulací vodního režimu a obděláváním 

půdy zasahoval výrazněji. Ze záznamů židovského obchodníka Ibrahíma Ibn Jakuba víme, 

že ještě v 10. století n. l. bylo Mostecko krajinou mokřin, močálů a jezer. Mezi 

jednotlivými sídly a na trase obchodních cest byl bezpočet mostů, odtud dostalo město svůj 

název – Most (obr. 1). 

  

obr. 1: S MEMORIÆ – nejstarší dochovaná kronika města, zdroj: Státní okresní archiv Most 

Teprve během následujících století zde docházelo k vysoušení území a postupnému 

zmenšování Komořanského jezera, za účelem získání zemědělských pozemků. K velké 

intenzitě kolonizace mosteckého kraje došlo ve 13. stol., kdy se rozvinul v bohaté 

královské město. V letech 1238 – 1248 zde Václav I. nechal vybudovat kamenný hrad na 

vrcholu kopce Hněvína (obr. 2) a město se tak stalo důležitou součástí nové sítě 

královských mocenských opor. Hradní družina střežila zemskou hranici, obchodní cesty i 

postupně se rozvíjející město na úpatí. Na přelomu 15. a 16. století byl hrad výrazně 

pozdně goticky přestavěn a opevněn. Vážnosti městu také dodávala mincovna s povolením 

k ražbě mincí od roku 1300 (obr. 2). Svůj politický význam město ztratilo s nástupem 

Habsburků na trůn, změnou formy řízení státu a odbouráváním privilegií královských 

měst. Oblast Krušných hor se stala v dějinách několikrát i bojištěm a to v době husitských 

válek a během třicetileté války (Pokorná et al. 1996, Pokorná et al. 2000). 
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obr. 2: Mince města Mostu vyražená v místní mincovně a hrad Hněvín, zdroj: Státní okresní archiv 

Most a archiv Oblastního muzea v Mostě 

 

4.1.1 Změny spojené s těžbou uhlí 

K proměnám krajiny v souvislosti s těžbou hnědého uhlí dochází od roku 1613, kdy 

dostal mostecký měšťan Weidlich od císaře Matyáše privilegium na dobývání uhlí na 

pozemcích města Mostu a nedaleké Havraně. Jednalo se však o malé doly, čemuž 

odpovídala i míra devastace (Štýs et al. 1997, Valášek et Chytka 2009). V roce 1762 začal 

těžit uhlí mostecký měšťan Ondřej Král bezprostředně pod úpatím vrchu Hněvína. Na 

protest radních byl však nucen již po osmi letech těžbu ukončit (Štýs et al. 1997).  

K většímu rozvoji těžby dochází až během druhé pol. 19. století, kdy se mostecké 

uhlí stává hlavním zdrojem energie a stimulem průmyslového rozvoje nejen Mostecka a 

Čech, ale i celého tehdejšího rakousko - uherského mocnářství. V počátcích převažovala 

těžba hlavně hlubinná, teprve rozvoj povrchové těžby je spojen se stále více viditelnějšími 

destrukcemi v krajině. Ty kulminovaly v období po 2. světové válce, kdy se postupně 

pánevní oblast stala nechvalně známou měsíční krajinou (Valášek et Chytka 2009).   

Neplánovaná „generálka“ likvidace města Mostu proběhla v noci z 19. na 20. 

července 1895 (došlo ke katastrofě vyvolané průvalem jemných a vodou nasycených tzv. 

kuřavkových písků do vyrubaných prostor dolu Anna a tím došlo ke vzniku propadlin a 

k následné destrukci povrchu území celé městské čtvrti v prostoru mosteckého nádraží). 

Byla vážně poškozena budova nádraží, úsek železniční trati a řada okolních obytných 

domů. Tehdy možná nikoho nenapadla myšlenka těžit přímo v prostoru města. S tou přišel 
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až v roce 1962 Ústřední výbor KSČ a konečné rozhodnutí o plánovité likvidaci původního 

města Mostu padlo roku 1964 v souladu s usnesením vlády č. 180/64. Byl tak zrušen 

ochranný pilíř a rozhodlo se o zničení historického jádra královského města. V minulosti 

zaniklo mnoho historicky cenných měst, ale většinou byla příčina nějaká přírodní 

pohroma, vojenské tažení, nebo požár. Nikdy však nezaniklo žádné město takovýmto 

způsobem. Tato historická událost se stala smutným světovým unikátem a varováním. Byla 

výslednicí převahy domýšlivého velikášství nad kulturními hodnotami a nad vztahem 

člověka k přírodě (Štýs et al. 1997). Přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie (obr. 3), 

který se stal symbolem likvidace starého Mostu - mediálně zviditelněná „záchrana 

památky“, měl zastřít skutečnost, že v historickém Mostu byla odstřelena dvacítka 

měšťanských domů s gotickými jádry, což je počet, jakým se může u nás pochlubit už jen 

Praha.  

 

obr. 3: Přesun Děkanského kostela, zdroj: fotogalerie pana Michala Hornofa 

Stavba budovy krajského a okresního soudu včetně věznice na I. náměstí také 

pohltila deset domů, mezi nimi i krásnou renesanční radnici z 16. století (obr. 4). Soudní 

budova byla dána do užívání 4. 10. 1883. 

Civilizační úroveň každé společenské etapy bude v budoucnu hodnocena nejen podle 

toho, co poskytovala přítomným generacím, ale hlavně podle toho, co zanechala 

potomkům. A to nejen ve sféře hmotných statků, ale především v komplexní oblasti 

životního prostředí (Štýs 2000). 

V posledních letech je snaha měsíční krajinu ve vytěžených prostorech opět přetvářet 

rozsáhlými rekultivačními úpravami. V 70. letech se přešlo od dílčích rekultivací 

k dlouholeté a cílevědomé rekonstrukci v celé pánevní oblasti (Pokorná et al. 2000).   
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obrázek 4: Starý Most – renesanční radnice na I. náměstí z 16. století a budova krajského a 

okresního soudu, zdroj: fotogalerie pana Michala Hornofa 

 

4.1.2 Historie jižního Mostecka 

Z hlediska geologického se Velebudická výsypka (obr. 5) rozkládá na jihovýchodním 

okraji severočeské terciérní pánve, v oblasti výchozů terciérních vulkanických hornin a 

jejich efuzivních ekvivalentů, reliktů křídových sedimentů a metamorfované zóně 

terciérních sedimentů. Je to oblast, která tvoří severní linii Českého středohoří. 

 

obrázek 5: Umístění Velebudické výsypky v SHR (Kašpar et al. 1998) 
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Skladba podloží pod vlastní vrstvou navážek je z hlediska přítomných zemin a 

hornin relativně jednoduchá. Jedná se o deluvio-eluviální kvartérní sedimenty ležící na 

terciérních vulkanitech a tufitických jílovcích. Kvartér je zde zastoupen zeminami typu 

ornice, hlíny s proměnlivým podílem štěrku (úlomky vulkanitů) a písku, kterými byl 

ukládaný materiál překryt ve fázi rekultivace (Stöhr et al. 2007). 

Vlastní osídlování krajiny s prvními historicky ověřenými údaji, pocházejí již z 11. 

stol., nejstarší osady jsou historicky evidovány z údajů ze 13. stol. Nacházela se zde ves 

Velebudice s nejstarší zprávou z roku 1227, ves Skyřice jejíž staré osídlení je podle údajů 

z archivu města Most doloženo prehistorickými nálezy z doby kamenné a bronzové. Další 

byla ves Židovice s nejstarší zprávou z roku 1381 s farním kostelem, který zde byl již před 

rokem 1351. Dále ves Kamenná Voda s nejstarší zprávou z roku 1450 a s barokní kaplí na 

návsi z konce 18. stol., a také ves Stránce s nejstarší zprávou z roku 1437 a s původně 

barokním zámkem a kostelem z let 1773 (Pokorná et al. 1996). 

Většina vznikajících vsí měla charakter zemědělský až do 18. století. Pak se začíná 

rozvíjet horní činnost a na ní navazující pozvolná evoluce krajinného a sociálního prostředí 

celé této oblasti. O výskytu uhlí se vědělo již dávno, ale feudální společnost ho neuměla 

využít. První zprávy o dolování se začínají objevovat po roce 1740, bylo to tzv. selské 

dolování kdy v malých mělkých šachtičkách (do 20 m) pracovali sedláci z okolních vsí 

v rámci svých robotních povinností. V této oblasti nejstarší hornickou činností byl důl 

Karla Scheitbauera Franz-Kail-Klements-Ladislaus a Karl Josefzeche. Byl v provozu mezi 

rokem 1800 - 1854 a těžilo se primitivním způsobem rumpálem z ručních šachtiček. 

V první polovině 20 stol. byla v pánevní oblasti úspěšně těžena uhelná substance 

z řady okrajových oddělených pánviček. Důvodem byly zpravidla velice výhodné úložní 

poměry s nízkým překryvným poměrem a relativně vysoká kvalita těženého uhlí. 

Příkladem v bezprostřední blízkosti města Mostu byly doly Hrabák, Benedikt a důl 

Marianna, který se nacházel v oblasti Velebudické výsypky. Zde se těžilo ještě po válce 

(Hrabák vyuhlil např. v roce 1922 - 1963 cca 9,7 mil. tun uhlí, Marianna v roce 1913 - 

1963 cca 4,9 mil. tun uhlí). Prostory dolů Hrabák a Benedikt jsou již zrekultivovány, 

prostor pánvičky Marianna včetně obce Skyřice zmizel pod zeminami Velebudické 

výsypky. 
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Vznik dolu Marianna (obr. 6) je datován k roku 1907 a to přejmenováním hloubené 

jámy Prokop z roku 1902 tehdejším majitelem Baldaufem. Ve stejném roce nový majitel 

Robert Bernt uzavřel hlubinu a otevřel západní část ložiska (lom tzv. Lišnické pole). Lom 

byl v provozu až do roku 1913. Těžba z lomu byla překopem dopravována do těžné jámy a 

odtud vyvážena na povrch. Dále bylo uhlí dopravováno visutou lanovkou do železniční 

stanice Židovice. 

 

obr. 6: Důl Marianna - situace v roce 1963, archiv SHD (Kašpar et al. 1998)       

V roce 1921 další nový majitel - Česká obchodní společnost zahájila znovu souběžně 

s lomem i hlubinnou těžbu ve střední části ložiska (nadloží již dosahovalo značných 

mocností). Hlubinně byla dobývána uhelná sloj komorováním ve dvou patrech, v místech 

poblíž hranice lomového dobývání byla sloj dobývána komorováním v 1. patře.  
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Za okupace přešel důl Marianna do majetku Sudetenlandische Bergbau A. G., která 

v roce 1940 otevřela nový lom ve východní části. Tento lom byl nepřetržitě v provozu i po 

ukončení těžby hlubinou (v r. 1941) až do roku 1954, kdy pro skluz nadložních zemin pod 

provozními budovami dolu Marianna byl uzavřen. V letech 1952 - 1954 byl otevřen znovu 

lom v západní části ložiska (do r. 1962 byly vytěženy uhelné zásoby lomovým způsobem). 

V roce 1963 byly zbytkové zásoby zařazeny jako nebilanční (životnost lomu nebyla 

prodloužena mimo jiné z důvodů možného narušení výsypkového hospodářství velkolomu 

Jan Šverma, které probíhalo v této oblasti souběžně od roku 1955). 

Rozvoj průmyslu přinesl v této oblasti nejen zvýšení těžby uhlí, ale přetvořil 

definitivně i strukturu společnosti. Klesá význam zemědělství, mění se sociální vztahy a 

složení obyvatelstva, velký význam je již přikládán profesi horník. Hornictví se tedy 

vyvíjelo až do první světové války bez podstatnějších krizových jevů, což s sebou 

přinášelo neustálou poptávku po pracovních silách. Rozvojem hornictví sem přicházeli lidé 

i z vnitrozemí. Vzrůst přistěhovalců, kteří pracovali zejména v hornictví a zemědělství 

představoval nárůst počtu obyvatel a změnu národnostního a sociálně ekonomického 

složení (Kašpar et al. 1998).      

 

4.2 Krajinné změny v území 

Pojem „krajina“ (landschaft, paysage, landscape) má starogermánský původ. Ve 

vědeckém názvosloví se tento termín používá od konce 18. století. Byl užíván nejdříve 

jako termín zeměpisný (tj. popisující část zemského povrchu s jeho charakteristickými 

přírodními a kulturními prvky a s jeho charakteristickou scenérií), později ekologický a ve 

20. století se stal jedním ze základních termínů užívaných v geografii. V raném středověku 

označoval pozemek obdělávaný jedním hospodářem (Sklenička 2003). 

 Krajina může být definována z různých pohledů. Jeho jednoznačná definice dosud 

prakticky neexistuje (Semorádová 1989). Nejobecnější je pohled člověka z nějaké 

rozhledny – je to prostor, který se před ním otevírá.  

 Krajina je část prostoru na zemském povrchu, zahrnující komplex systémů, 

tvořených vzájemnou interakcí horniny, vody, vzduchu, rostlin, živočichů a 
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člověka, která svou fyziognomií vytváří zřetelnou jednotku (Forman et 

Godron1993). 

 Krajina je heterogenní část zemského povrchu, skládající se ze souboru vzájemně 

se ovlivňujících ekosystémů, který se v dané části povrchu v podobných formách 

opakuje (Hadač 1982). 

 Krajina je územní (prostorová) jednotka s homogenním nebo charakteristicky 

heterogenním systémem fyzikálních a biotických prvků uvnitř přirozených hranic 

(Kvasničková 1988). 

 Krajina je konkrétní část zemského povrchu, prostorová jednotka s vlastní 

strukturou, funkcí, se souborem ekosystémů. Je to část zemského povrchu s 

charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a s 

civilizačními prvky (Kantor 1982). 

 Krajina je část zemského povrchu, vyznačujícího se specifickou zeměpisnou 

polohou, strukturou krajinných složek, vztahů a procesů a tvárností - krajinným 

obrazem (Horký et Vorel 1995). 

 Krajina je dána přirozeným ohraničením určitého území s určitým charakterem a 

vlastnostmi bez ohledu na to, je-li toto území zeměpisně homogenní (Michálek et 

al. 1994). 

Obecně lze říci, že krajinou rozumíme topograficky vymezenou část povrchu 

zemského (topografie je nauka o mapování, o tvarech a zákonitostech zobrazení terénu, 

topo-místo, místní) se shodným mezoklimatem a s podmínkami pro vytvoření přímo se 

ovlivňujících společenstev organismů, vzájemně podmiňujících svoji existenci 

(Pustějovský 1994). 

Zdravá krajina je účelným činitelem hygienickým v zajištění zdravého rozvoje 

tělesných i duševních sil člověka (Drlík et Štýs 1964). 

Geograf  J. B. Jackson napsal o krajině (Jackson in Zube, 1970, Jackson in Meining, 

1979b)  ,,Pojem mi stále uniká. Jedním důvodem proto možná je, že setrvávám ve vidění 

krajiny jako jednotky ne scénické či ekologické, ale jednotky politické či kulturní, měnící se 

v průběhu historie.“ Dále uvádí: ,,Došel jsem k bodu, kdy místo abych se pokoušel hledat 

rozdíly mezi krajinami, snažím neobjevit jejich společné rysy…a více mě zajímá…to 

všeobecné, co pravděpodobně vězí za onou rozmanitostí.“  
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 Ke krajině též uvádí Zonneveld I. S., ve své publikaci z roku 1995: Land Ecology. SPB 

Academic Publishing, Amsterdam: ,,Krajina je část prostoru na zemském povrchu, 

zahrnující komplex systémů, tvořených vzájemnou interakcí horniny, vzduchu, rostlin, 

živočichů a člověka, která svou fyziognomií vytváří zřetelnou jednotku.“  

A zákonodárce ke krajině uvádí tuto definici: ,,Krajina je část zemského povrchu 

s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených ekosystémů a 

civilizačními prvky.“ (§ 3 písm. K, z. č. 114/1992 Sb.) 

V mnoha pracích, zabývajících se krajinou, její ochranou, rozvojem, využíváním, 

nebo jenom romantickým obdivem, nalezneme pojem Genius Loci, který tyto 

charakteristiky obsahuje. Každá krajina má svůj charakter, který vychází z místních 

podmínek fyzikálních, ale i kulturních a historických. Člověk v přírodě vytváří svůj svět, 

jakousi identitu krajiny, která přetrvává v čase. Tato identita může být obtížně vnímatelná, 

nebo mít hodnotu jen pro jediného pozorovatele, naopak může být natolik silná, že láká 

turisty z celého světa. Je to pojem, který je závislý na jednotlivém vnímajícím, ale i na 

generacích minulých a současných, na tradicích, mýtech, legendách, či kultech (Sklenička 

2003). Duši krajiny tvoří sami lidé. Tím je hlavně myšleno původní obyvatelstvo, které si 

cení svého kraje a jeho hodnot. 

Na základě různých vědeckých postupů se dnes dá téměř přesně určit, jak člověk 

svými fyzickými zásahy může ovlivnit krajinu, nezjistí se ale, co tyto zásahy mohou 

způsobit v srdcích lidí. „ Proč lidé lezli na vrcholy kopců a pohledem sledovali linii 

obzoru? Co jim to dávalo? Řekl bych, že pocit identity – tady jsem, to je můj kraj, sem 

patřím“ (Cílek 2005). Dnešní mládež dřívější „měsíční krajinu“ znát již nemůže a senioři 

asi zapomněli, jak to zde dříve vypadalo. Sejde z očí, sejde z mysli (Štýs 2011). 

Archeologové nám zjistili, že se lidé v této krajině natrvalo usadili díky dobrým 

podmínkám k životu již v období neolitu. Byl tu dostatek vody a hlavně rozsáhlé 

Komořanské jezero plné ryb. Krajina byla jako lesostep velmi přístupná, ve které nemuseli 

bojovat s lesem, a navíc se zde naši dávní předci setkali i s velmi úrodnými půdami. Jako 

celek se (v poledovém období) jednalo o jezerní krajinu lesostepní povahy. S rozvojem 

kolonizace tohoto území byla spojována nutnost rozšíření zemědělsky využívaných 

pozemků, čemuž dopomohlo mimo jiné i vysušení Komořanského jezera. Historici nám 

toto území charakterizují jako intenzivně obhospodařovanou zemědělskou oblast. A až na 
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včetně některých objektů a obydlených obcí a místní vodoteče Srpina a Židovický potok. 

V roce 1964 byl zasypán lom u Skyřic, v roce 1975 byla zlikvidována obec Stránce, pak 

v roce 1976 obec Židovice, poté v roce 1983 obec Kamenná Voda a v roce 1984 došlo 

k zasypání části sadu u obce Vtelno.  

Krajina tak ztratila svůj původní ráz. Produktem těžby v této oblasti s lomovým 

dobýváním je vytvoření novotvaru (vnější Velebudické výsypky), která trvale přetvořila 

krajinu. Ukončením zakládání však neskončila úloha horníků, ale nastoupila poslední fáze 

těžebního procesu sanace a rekultivace mající za úlohu zahladit následky báňské činnosti a 

vytvořit nové území trvalé kvality (Kašpar et al. 1998).     

 

4.2.1 Tvorba následné krajiny a rekultivace 

Lomy a rozsáhlé výsypky nejsou jen devastací krajiny, ale pro spoustu zemědělců a 

lesníků (kteří pracují mezi horníky), také důlním pracovištěm. Jejich výrobkem je nová 

krajina, která si mnohdy nezadá s tou, která zde byla před zahájením těžby. Každého 

člověka totiž nejprve zaujme to, co je pro lidské oko nepřirozené, a to jsou právě tyto 

úseky měsíčních krajiny zasažené těžbou (Štýs 1990). 

Základním úkolem tvorby následné krajiny prostřednictvím rekultivace, bylo 

navrácení funkce krajinného systému na plochy devastované důlní činností (a to tvorbou 

lesních kultur, zemědělských pozemků, vodních ploch a toků, ale i území určených 

k rekreačním účelům). Rekultivační proces, který představuje práce jak technického, tak 

biologického charakteru, vycházející z kompozičních záměrů, funkčních vazeb území a 

tvarování terénu. 

Práce technického charakteru – (první fáze rekultivačního procesu) byly řešeny 

v rozsahu terénních úprav celého území s navážkou zúrodnitelných zemin a substrátů, 

zejména v oblastech severovýchodní části Velebudické výsypky. Byly zde tvořeny plochy 

pro zemědělské obhospodařování. Součástí vylepšení půdních poměrů stanoviště byly 

základní půdní meliorace (orba, vápnění aj.), kterými se vylepšovaly mechanické, 

fyzikální, fyzikálně chemické a biologické podmínky pro efektivní průběh půdotvorných 

procesů. Rozsáhlá hydrotechnická a hydromeliorační opatření, jejichž smyslem je 

optimalizace vodních poměrů v pedosféře, zde představují nejen stabilizační a záchytné 

vodní nádrže, ale také soustavu odvodňovacích a závlahových systémů s dvoupásmovou 
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čerpací stanicí závlahových vod. Zvláštním způsobem zde byla řešena plocha dostihového 

závodiště. Drenážním systémem a řešením povrchové vrstvy závodní plochy v několika 

vrstvách měla být zajištěna funkčnost odvodnění a vyšší biologický potenciál. 

Komunikační systém plní základní funkci propojení jednotlivých provozních ploch 

s cílem zpřístupnění rekultivovaných pozemků, ale také s výhledem trvalého využití tohoto 

systému pro konečný záměr rekultivace. Hustota a struktura těchto komunikací byla 

zvolena se zřetelem k charakteru území. Jsou to hlavně komunikace pro pěší, hospodárnice 

(provozní komunikace), ale i příjezdové komunikace navazující na současný dopravní 

systém veřejné sítě v prostoru Čepiroh a Velebudic. 

Práce biologické povahy – (představují finální atribut v rámci celého rekultivačního 

cyklu) v rámci rekultivace tohoto komplexu jsou uplatněny prostřednictvím všech 

základních druhů rekultivace: 

 Lesnická rekultivace -  plocha 334 ha, vodní plochy 6,8 ha, ostatní plochy 44 ha.  

 Zemědělská rekultivace - charakter orné půdy (celkový rozsah cca 74 ha) a charakter 

zatravnění (rozloha cca 98 ha). 

 Účelová rekultivace s charakterem zejména parkových úprav s rekreačním a 

sportovním účelem představuje rozsah 229 ha. 

Zemědělská rekultivace - byla provedena v agrotechnické alternativě s překrytím 0,3 

– 0,4 m ornice (s pěstební péčí osmiletou pro zakládání orných půd, a s tří až pětiletou 

pěstební péčí pro zakládání pastvin a luk). Před zahájením rekultivace bylo aplikováno 

organické hnojení, při setí kultur oproti rostlým půdám byl aplikován o 30 % zvýšený 

výsev. Základem osevního postupu byly víceleté pícniny a jetelotravní směsi, které jsou 

nezastupitelné při tvorbě a zvyšování půdní úrodnosti. Střídání plodin je základním 

předpokladem k efektivnějšímu využití živin, k atraktivnímu ovlivňování půdy rozdílným 

kořenovým systémem, který mechanicky a biochemicky omezuje výskyt jednotlivých 

skupin plevelů, škůdců a chorob.  

Lesnická rekultivace – je založena převážně na svahových partiích a plní zejména 

funkci ochranného lesa s významem lesních porostů jako stabilizujícího prvku 

v ekologických soustavách. Při tvorbě krajiny tohoto rekultivačního komplexu, jakým je 

stavba „Rekultivačního parku Velebudice“, zalesněná plocha představuje kladný vliv 



  Ing. Ludmila Kapletová: Hodnocení vodního režimu Velebudické výsypky      

 

2012 Stránka 20 

 

zejména na hydrické, stabilizační a protierozní funkce nejen vlastního stanoviště, ale i 

okolní krajiny. Biotechnická etapa lesnických rekultivací byla realizována vhodnou 

úpravou plochy před výsadbou, výběrem vhodných dřevin ve vztahu k stanovišti, 

zalesňováním a zejména péčí o založené porosty a jejich výchovu (představuje období 10 – 

12 let). Skladba dřevin schopných přizpůsobovat se atypickým podmínkám devastovaných 

území s významem melioračním, cílovým a pomocným byla aplikována převážně ve 

skladbě sortimentu dřevin javor (Acer), jasan (Fraxinus), lípa (Tilia), dub (Quercus), olše 

(Alnus), topol (Populus), modřín (Larix), borovice (Pinus). 

Péče o založené lesní kultury (v prvních letech po výsadbě) spočívala zejména 

v každoročním kypření, ochraně před zvěří a škodlivým hmyzem, likvidaci konkurenční 

buřeně (neužitečného lesního porostu), ale i vylepšování kultur ve zvýšeném rozsahu až 30 

% a jejich přihnojování. Od pátého roku byla aplikována výchova rekultivačních kultur 

s prováděním řezů nežádoucích výhonů a odstraněním pomocných dřevin a nežádoucích 

jedinců. Podstatou procesu během výchovných zásahů bylo nejprve podpořit rychle 

rostoucí dřeviny a po zapojení kultur převést porost na cílovou formu. 

Zemědělské a lesnické rekultivace na Velebudické výsypce (nový krajinotvorný 

prvek - obr. 8), byly citlivě vyváženy s rekultivací charakteru parkových a ostatních ploch. 

Strategie obnovy ekosystémů byla založena na využití znalostí místních podmínek a na 

zvolené koncepci rekultivačního procesu, který předurčil budoucí krajině její nový ráz. 

Tvorba územně technické struktury krajiny na Velebudické výsypce v souvislosti s tvorbou 

rekultivační koncepce, respektovala základní zásadu tvorby nového krajinného prostředí 

s tím, že různé krajiny by měly být vybaveny různým zastoupením odlišných forem 

rekultivace. Tato forma je podřízena výslednému záměru vytvoření území sportovního a 

rekreačního potenciálu (Kašpar et al. 1998).       

 

obr. 8: Zemědělská a lesnická rekultivace - pohled na dnešní krajinu z nejvyššího vrcholu 

Velebudické výsypky (tréninkové dráhy) k Počeradům, zdroj: vlastní fotografie 
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4.2.2 Rekultivační park Velebudice  

Terénní úpravy vzniklého novotvaru a zalesňovací práce v rámci rekultivačních prací 

byly zahájeny na nejnižších etážích Velebudické výsypky v roce 1965. Její využití začalo 

být cíleně koncipováno DÚK s. p. od roku 1973 se záměrem výstavby koňské dostihové 

dráhy na hlavní etáži (v roce 1975 byl potvrzen územní studií ONV Most). Z tohoto 

záměru vycházela i v roce 1986 Hydroprojektem Praha zpracovaná urbanistická studie (již 

řešila úpravy formou komplexního řešení výstavby pod názvem „Rekultivační park 

Velebudice“, a to na celé výsypce, jako architektonický celek, který odpovídá 

příměstskému rekreačnímu zázemí města Mostu, s dominantním umístěním závodní 

dostihové dráhy). Způsob zakládání a tvarování výsypky měl plně respektovat její budoucí 

využití. Na základě stabilitních posudků byla plocha rozdělena do pěti ploch s možností 

uplatnění hospodářského, sportovního a rekreačního zázemí, jehož rozsah byl aktualizován 

v roce 1995 urbanistickou studií projektové organizace Hydroprojekt Praha a. s. (Kašpar et 

al. 1998).     

Rozdělení ploch (obr. 9) s následným využitím:  

 Plocha 1 – dostihové závodiště (rozloha 82 ha) 

Na této ploše byla vybudována závodní dostihová dráha s travnatým povrchem, 

živými překážkovými ploty, s výsadbou okrasné zeleně a zatravněnými tribunami pro 

40 000 diváků (zde probíhaly v rámci rekultivačních prací pěstební péče od roku 1990). 

V roce 1998 se dokončilo základní komunikační propojení a byly vybudovány základní 

inženýrské sítě pro možnost dotvoření areálu provozními a sociálními stavbami 

investičního charakteru. Rekultivační práce byly ukončovány od roku 1999 

s předpokladem vytvoření jezdeckého sportoviště s mezinárodními parametry po 

dokompletování chybějícím zázemím stavebního investičního charakteru. Dostihová dráha 

měla umožňovat uskutečnění všech druhů rovinných cvalových dostihů, dostihů přes 

proutěné překážky i dostihy překážkové (steeplechase).  

Veřejnosti byla dráha představena 13. září 1997. Prezentační den s oficiálním 

uvedením dostihového areálu do částečného provozu se stal úvodním historickým 

okamžikem tohoto unikátního díla.   
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obr. 9:  Rekultivační park Velebudice – rozdělení ploch (Měsková 1995)        

 Plocha 2 – lesopark (rozloha 152 ha) 

Hlavním účelem této plochy bylo poskytnutí sportovního a rekreačního zázemí 

obyvatelům města Mostu. Ve východní části se nacházela uzavřená skládka komunálních 

odpadů (byla převrstvena skrývkovými zeminami DJŠ). Rekultivační práce s parkovými a 

lesními výsadbami (včetně komunikačního propojení) probíhaly od roku 1989, další část 

v okolí skládky byla rekultivována od roku 1995. Celkový návrh rekultivačních prací na 

tomto území již byl koncipován s umožněním dotvoření golfového areálu (s 18 golfovými 

dráhami) budoucím uživatelem ve dvou časových etapách a fotbalového areálu s realizací 

dvou fotbalových hřišť. 

 Plocha 3 – zázemí pro chov dostihových koní (rozloha 145 ha) 

Podle navržené koncepce měl tento prostor v budoucnu soustřeďovat účelovou 

zástavbu pro vybudování zázemí pro chov dostihových koní i objektů pro bydlení. 

Rekultivační práce byly koncipovány v souladu s touto perspektivou (na plochách 

určených k zastavění bylo provedeno zatravnění, ostatní plochy byly zalesněny). Součástí 

plochy je dostihová tréninková dráha na ploše 43 ha. Komunikační propojení bylo 

provedeno v základním rozsahu pro zajištění příjezdu k závodišti. 
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 Plocha 4 – zemědělské a lesní pozemky (rozloha 360 ha) 

Zahrnuje zbývající rozsah pozemků dotčených výsypkou až k vodoteči Srpina. 

Kromě komunikačních a vodohospodářských úprav byla základem rekultivace obnova 

lesního a zemědělského půdního fondu se začleněním zachovaného přírodního biotopu 

s cílem dotvoření krajiny navazující na okolní přírodní část krajinného prostředí. 

Rekultivační práce byly realizovány postupně od roku 1986 (v návaznosti na postup 

ukládání skrývkových zemin důlním provozem s ukončením sypání v roce 1995). 

 Plocha 5 – naučný park (rozloha 45 ha) 

Rekultivace s dominantním umístěním vodní plochy byla v roce 1997 ukončena 

pěstebními zásahy a předána k možnosti dalšího využití pro případný botanicko - 

zoologický park města Mostu. Území je velmi cenné z přírodního hlediska, bylo vytvořeno 

specifické biocentrum územního systému ekologické stability. Součástí území je také 

centrální čerpací stanice užitkové vody (je v provozu a je důležitým faktorem pro pěstební 

péči na rekultivovaných plochách RPV).     

Hlavní smysl rekultivačního procesu (v této oblasti Velebudické výsypky) byl pojat 

MUS a.s. jako tvorba krajiny, která se stane člověku opět vyváženým a vhodným, 

ekonomicky potenciálním, esteticky působivým a z hlediska rekreace hodnotným životním 

prostředím.  

Obohacení území o nový krajinný útvar s pozměněným reliéfem a jiným utvářením 

krajinných složek (s dominantou závodní dostihové dráhy jako sportovně rekreačního 

zázemí pro město Most) se tak stává vkladem báňské společnosti pro nové generace, 

s možností vytváření nových vazeb v sociálně ekonomické a ekologické sféře. Eliminace 

všech negativních faktorů způsobených devastačními vlivy báňské činnosti byla v oblasti 

Velebudické výsypky provedena tak, aby byl zajištěn vznik ekologicky hodnotného území 

začleněného do centrální oblasti lomové činnosti Stavebního historického průzkumu 

způsobem, vyznačujícím se žádoucími estetickými parametry.  

Krajinný celek, který se stal přírodní součástí mostecké krajiny, je přínosem MUS 

a.s. zejména obyvatelům této oblasti. Báňská organizace tím prokazuje, že kvalitní 

zahlazení těžební činnosti je reálným fenoménem respektujícím nejen požadavky dané 

zákonnými normami, ale řešícím i požadavky životního stylu konce 20. století způsobem a 

rozsahem, který překonává možnosti běžných investorů (Kašpar et al. 1998).   
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4.2.3 Souhrnný přehled přípravy a realizace RVP     

Využití Velebudické výsypky se záměrem výstavby RPV bylo plánovitě 

připravováno DVIL k. p. od roku 1973. V roce 1975 byla na ONV Most projednána 

územní studie na využití Velebudické výsypky (obr. 10), kde byl určen způsob využití 

části výsypky pro vybudování dostihové dráhy (náhrada dvou zaniklých dostihových drah 

ve Starém Mostě – obr. 11, a menší provinční v Líšnici).  

 

obr. 10: Územní studie (původní návrh MUS a.s.) na rekultivaci RPV (Beneš 2004)  

Na základě dokumentace pro úpravy výsypky byla vydána jednotlivá územní 

rozhodnutí. Projektová dokumentace byla zajišťována u různých projektových organizací 

(KPÚ Ústí nad Labem, Sempra Brno, Hydroprojekt Praha), neboť v roce 1979 Báňské 

projekty Teplice projektové práce odmítly. V roce 1981 z iniciativy ONV Most byla 

vytvořena stálá koordinační skupina, která sledovala v pravidelných kontrolních dnech 

postup přípravy a realizace RPV (ONV, MěNV – místopředseda, ONV OVÚP, DVIL k.p., 

GŘ SHD, BSM, OVČSTV, KPÚ). V roce 1982 byly na ploše dostihové dráhy započaty 

rekultivační práce a od roku 1984 byla zahájena spolupráce s Výzkumným ústavem 

hnědého uhlí Most, pro posuzování stability ploch. Bylo zabudováno 90 pevných měřících 

bodů s každoročním vyhodnocováním (Měsková 1995).        
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obr. 11: Dostihová dráha ve starém Mostě, zdroj: Milan Kluc 

 

4.3 Mapové podklady   

Bez historických map (obr. 12) bychom si nemohli udělat představu o tom, jak žili 

naši předkové, o velikosti jejich sídel, nepřečetli bychom si pomístní názvy, ke kterým se 

odkazují zápisy v gruntovních knihách, nevěděli, kudy tekly řeky, kde byly potoky a jiné 

další informace. Jsou prostě důležitou součástí našich dějin. 

 

       obr. 12: Mapa z roku 1946 – říčky Slatina a Srpina a Vtelenský potok, zdroj: oblastní muzeum  

Další mapové podklady upravené v GIS jsou přiloženy v příloze. 
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5. Současný stav řešené problematiky   

Těžba zasahuje do všech krajinotvorných složek a prvků litosféry, pedosféry, 

hydrosféry, biosféry, omezuje technickou infrastrukturu a ovlivňuje charakter sociálního 

prostředí.  

Ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění, 

vyplývá nutnost zajištění sanace a rekultivace všech ploch, které byly dotčeny těžbou. 

Odpovědným subjektem je důlní organizace, která musí odstranit škody vzniklé na krajině. 

Postupy rekultivací akceptují územní plánování, katastr nemovitostí a plány sanací 

(rekultivací) s ohledem na předpokládané ukončení těžby v dotčené oblasti. Rekultivací 

jsou zahlazeny důsledky těžby (lomové, hlubinné) a krajina je navrácena zpět do 

produktivního využití, po ekonomické i sociální stránce. Obecně lze říci, že se jedná o 

soubor sanačních a rekultivačních prací, které respektují technickou i biologickou podstatu 

oblasti. Někdy se volí tzv. dočasná rekultivace (pokud zvolený systém biotechnických a 

technických prací není trvalým řešením krajinotvorby), někdy zase řízená sukcese 

(v případě opuštěných ploch, které jsou ovlivňovány spíše přirozenou sukcesí). Tradiční a 

nejčastěji využívaný postup rekultivace je komplexní soubor prací (zahrnuje terénní 

úpravy, stabilizaci, hydrotechnická opatření, vhodný výběr biotechnického typu 

rekultivace).  

Respektováním požadavků na sanaci postižené oblasti a uvážením prvků biologické 

a technické povahy, lze zvolit adekvátní druh rekultivace. V současné době je při realizaci 

rekultivace zasaženého území podstatné i budoucí využití území. Význam mají rekultivace, 

které jsou podpořeny projekty.  

Vhodně zvoleným postupem se obnovuje funkce krajinného systému (vznikají nová 

biocentra, biokoridory, území se zapojuje do původní krajiny, vznikají nové zemědělské a 

vodní plochy, toky, lesní porosty, areály sloužící pro rekreaci či komerci). Mezi zdařilé 

architektonické rekultivace se často zařazuje i oblast bývalé Velebudické výsypky v Mostě, 

s dominantní plochou dostihového závodiště, golfovým hřištěm, a s další lesnickou a 

zemědělskou plochou (Říhová Ambrožová et al. 2012).  

O její zdařilosti, a zda byl typ rekultivace na tomto území vhodně zvolený, by se dalo 

dlouze diskutovat. 
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Velebudická výsypka byla již od svého vzniku tvarována se záměrem jejího 

budoucího využití jako nového krajinného prvku s rekreačním využitím. Leží 

v jihovýchodní části Mostu. Severozápadním směrem cca 1,5 km je rozsáhlé panelové 

sídliště Most a průmyslová a obchodní zóna Velebudice. Na východní straně parku se 

nachází golfové hřiště, v jejímž středu se rozkládá areál Hipodromu Most. Na východě a 

jihu je část výsypky zrekultivovaná lesnickými a zemědělskými rekultivacemi a jižním 

směrem cca 5 km se nachází elektrárna Počerady. S postupnými rekultivacemi, které v této 

oblasti proběhly, byla zřejmá snaha přiblížit nově vytvořený krajinný reliéf přirozenému 

prostředí.  

Revitalizace prostoru byla řešena převážně lesnickou rekultivací, místně byl 

ponechán porost tzv. řízené sukcesi. Ekologická spontánní sukcese je základním znakem 

biocenózy. Je to zákonitý proces nahrazování jedné biocenózy druhou. V současné době 

naprostá většina biologických rekultivací probíhá formou řízené sukcese. Po urovnání 

terénních nerovností je navezen substrát s příznivějšími fyzikálními vlastnostmi, nebo 

ornice. Pak jsou vysázeny kultury nejrůznějších dřevin s ohledem na lokalitu, popř. je 

nastartován zemědělský či jiný vegetativní pokryv místa (louka aj.) nebo vodní díla. Ve 

všech těchto případech je realizována též ekologická sukcese. Proto také uživatelé 

rekultivací tento typ biologických technologií považují jako přírodě blízký přístup, jejímž 

cílem je především komplexní zapojení takto postiženého území do okolního přírodního 

prostoru, s ohledem na jeho sociálně ekonomický potenciál a územní plánování. Takto do 

značné míry konstruovaná ekologická sukcese je prizmatem rekultivačního cíle 

manipulována směrem k cílenému stavu, který je však zcela odlišný od přirozených 

klimaxových stádií (Beeby 1993). 

Lokalita spadá do povodí Ohře a pod povodí řeky Bíliny. Vodní režim v území je 

silně ovlivněn antropogenní činností a jeho přirozený tok byl odkloněn a upraven. 

Přirozené vodní toky se zde již nevyskytují. Plocha areálu dostihového závodiště se 

nachází téměř v nejvyšší části Velebudické výsypky až 60 m nad původním terénem 

(nejvyšší bod tréninkové dráhy až o 75 m). V současné době se zde nachází několik 

menších vodních ploch vzniklých zadržováním dešťové vody v terénní depresi na 

nepropustných vrstvách navážek (viz. přílohy). Ekosystémy, které se zde nachází, jsou 

vzniklé lidskou činností nebo sekundární sukcesí. V západní části výsypky (v blízkosti 

Čepiroh) leží uměle vytvořená vodní plocha s částečně vyvinutou litorální vegetací 
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(obr.13) a je nejcennějším ekosystémem celého území (ploše lze přiřadit stupeň ekologické 

stability 3-3,5). Za stabilní se dají také považovat původní plochy s nálety dřevin a luční 

porosty (SES 2,5-3). Méně stabilními plochami jsou ekosystémy nově založeného lesa 

(rekultivované výsypky, narušená luční společenstva, ladem ležící pole) a zemědělská 

rekultivace (trvalý travní porost SES 2-2,5). 

 

obr. 13:  Vodní plocha v západní části výsypky, rybářsky využívaný rybník s částečně vyvinutou 

litorální vegetací, zdroj: vlastní fotografie        

K odvodňování velké plochy výsypky byl v minulosti realizován podzemní i 

povrchový systém meliorací a přívod užitkové vody z přivaděče z Ohře pro zavlažování 

dostihové dráhy. Hladina podzemní vody nebyla v oblasti výsypky zjištěna. Nejbližším 

vodním tokem je Srpina. Během základního inventarizačního přírodovědného průzkumu 

provedeného v roce 2006 panem Vítem Tejrovským a Čestmírem Ondráčkem bylo v této 

oblasti zaznamenáno celkem 121 rostlinných taxonů (žádný druh není chráněný podle 

vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění). Z živočišných taxonů zde byly 

zaznamenány 3 druhy obojživelníků (dva z nich - skokan skřehotavý (Pelophylax 

ridibundus) a ropucha obecná (Bufo bufo) patří mezi zvláště chráněné), 3 druhy plazů 

(trvale se vyskytující - všechny tři patří mezi zvláště chráněné druhy, ještěrka obecná 

(Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilit) mezi silně ohrožené, užovka obojková 

(Natrix natrix) patří mezi ohrožené druhy), 39 druhů ptáků (5 zvláště chráněných - 

bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), 

rorýs obecný (Apus apus), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a vlaštovka obecná (Hirundo 

rustica) patří mezi ohrožené, pouze územím příležitostně protahují), z nich pouze 19 druhů 

zde hnízdí a nepatří mezi zvláště chráněné. Dále se zde vyskytuje 13 druhů savců (jeden je 

zařazen mezi zvláště chráněné a ohrožené druhy - netopýr vodní (Myotis daubentonii). 



  Ing. Ludmila Kapletová: Hodnocení vodního režimu Velebudické výsypky      

 

2012 Stránka 29 

 

Obce Židovice, Stránce, Skyřice a Kamenná Voda musely ustoupit tomuto 

„novotvaru“, pouze obec Vtelno (která si zachovala svůj původní vzhled) přišla o část 

svých sadů. Dnes se v obci nachází památková zóna, kde jsou v lapidáriu zachráněné 

památky z Mostu a jeho okolí. Lapidárium vzniklo koncem 70. a počátkem 80. let. Je zde 

vytvořený nový areál, v němž dominuje kostel (jeho autorem je litoměřický stavitel 

Octavio Broggio). Nyní jeho okolí doplňují plastiky sv. Floriána z Chanova a Kopist, 

smírčí kříže ze zaniklých okolních obcí a podstavec pod sousoší z Konobrže. 

Z přírodního hlediska se jedná o krajinu nepůvodní a téměř celou přeměněnou 

lomovou činností s následnou tvorbou výsypek. Přes uvedenou devastaci a výrazné změny 

reliéfu lze v současné době charakterizovat území jako sekundárně stabilizované, s mírně 

členitým reliéfem zvýrazňujícím ráz kulturní krajiny, obsahující dva sportovní areály, 

zalesněné plochy (zapojený smíšený les), vodní a luční plochy, stráně a další prvky. 

 

5.1 Rekultivační park Velebudice  

Původní záměr z roku 1973, byla výstavba koňské dostihové dráhy a zázemí pro 

chov dostihových koní. V roce 1986 již toto území Hydroprojekt Praha představil jako 

architektonický celek pojmenovaný „Rekultivační park Velebudice“. Území bylo 

rozděleno do pěti ploch (viz. 4.2.2). Hydroprojekt Praha svou urbanistickou studii ještě 

aktualizoval roku 1995. 

Na ploše 1 vzniklo dostihové závodiště a v současné době patří mezi nejlepší 

závodiště v České republice. O závodiště se stará akciová společnost Hipodrom Most a.s. a 

v současné době jejími akcionáři jsou Czech Coal Services a.s. (65,17 %) a město Most 

(34,8 %). Nepatrnou část procenta (spíše symbolicky) si stále drží spoluzakladatelé 

projektu Equi Bořeň Svinčice spol. s r. o.  

Na ploše 2 (která byla nazvána jako „lesopark“) je vybudované golfové hřiště. Jejím 

majitelem je I. Golfový klub Most o. s. Klub vznikl v roce 1993 díky zájmu města a snahy 

o povznesení golfu prvními nadšenci v Mosteckém regionu. Bylo vybudováno v poměrně 

krátké době devítijamkové hřiště na zajímavém golfovém terénu. Klub celou svou délkou 

sousedí s Hipodromem. V současné době se hřiště rozšiřuje.  
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Největších změn od původního záměru došlo na ploše 3 (zázemí pro chov 

dostihových koní). Z původně zamýšlených 9 zimních stájí došlo k výstavbě jen jedné (za 

pomoci Ministerstva pro místní rozvoj z fondu na zahlazení škod po důlní činnosti 

v Ústeckém a Karlovarském kraji) a to na zcela jiném místě, než měly stáje původně stát 

(leží v těsné blízkosti plotu dostihového areálu, kde mělo být původně parkoviště přívěsů). 

Projekt navrhoval 6 stájí po pravé straně při vjezdu do areálu a zbývající 3 stáje na pravé 

straně za prvním parkovištěm (v těsné blízkosti tréninkové dráhy). Také původně 

navržených 7 kolotočových zařízení pro pohybování koní nebylo vybudováno (v současné 

době je zde jeden přenosný, jehož vlastníkem je trenér pronajímající si zdejší stáj). 

Nedošlo ani k vybudování navržených prostorných výběhů - za původně navrženými 

zimními stájemi - pod tréninkovou dostihovou dráhou. Zpočátku se vybudovala jen menší 

v blízkosti dráhy v areálu a až v loňském roce, díky změně ve vedení hipodromu, se 

konečně podařilo vybudovat několik větších výběhů. Dalším velkým problémem je, že zde 

nebylo vybudováno hnojiště (hnůj se měl vozit na hnojiště do nedalekých Svinčic), což je 

pro samostatný zemědělský areál téměř nepostradatelná součást. 

Objekty pro bydlení nebyly dosud zamýšleny, jelikož stále dochází k sedání 

výsypky. "Dneska klesání po těch padesáti letech je asi 1 centimetr za rok. To znamená, že 

založení staveb je tady dost problematické. Základy zasahují až do hloubky sedmi metrů, 

aby se uchytily do pevné vrstvy. Výsypka se stabilizuje někdy po padesáti letech, ale jsou 

tady i prostory, které jsou celkem čerstvé, kde se přestalo sypat v 90-tých letech, to 

znamená, že tam je to ještě hodně čerstvé“ (Kuchyňková 2003 ex. Štětková 2003).  

V roce 2003 uvedl Hipodrom a.s., že se připravují také rekultivace mladších ploch. 

„V projektu je to od pastvin, kde by mohly být chovy ovcí, až po komerční činnosti, jako je 

golf, bobová dráha, letní scéna spojená s fotbalovými hřišti, až po autocamping. Ten je 

umístěn ve spodní části Velebudické výsypky, kde je krásný rybník“(Kuchyňková 2003 ex. 

Štětková 2003). Do dnešní doby se vybudovalo pouze golfové hřiště a kvůli bobové dráze 

se uskutečnila pracovní cesta do sousedního Německa (k její výstavbě však nedošlo).  

Na ploše 3 také došlo (za finanční podpory města Mostu) k vybudování in-line dráhy 

pro bruslaře. Splňuje parametry dle požadavků asociace in-line bruslařů pro pořádání 

závodů. Z dalších změn (které na ploše 3 byly provedeny) je výstavba parkurového 

závodiště a k němu přiléhající opracoviště koní. Stojí zde také základy parkurové haly, 
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jejíž výstavba několik let čekala, zda se najde investor, který by ji dokončil. V roce 2010 

byly základy „zakonzervovány“ a od její výstavby se definitivně upustilo. Nyní se používá 

jako plocha pro skladování balíků sena. 

Jedinou plochou vybudovanou podle původního záměru je plocha 4. Jsou na ní lesní 

a zemědělské a ze strany Hipodromu je tato plocha v současné době nevyužívána. 

Na ploše 5, kde se měl nacházet naučný park je vybudován krásný rybník, o kterém 

by nikdo nevěřil, že je umělým dílem. Je často využíván rybáři. Bývalý ředitel Hipodromu 

pan Miroslav Suchý nechal v jeho blízkosti budovat brokovou střelnici se sedmi střelišti. 

Střelnice vyplňuje plochu mezi rybníkem, základní čerpací stanicí a spodní částí areálu 

Hipodromu. Pan Suchý také uvedl v článku pro Severočeský metropol ze dne 19. 10. 2008, 

že se do budoucna uvažuje i o stavbě brokového parkúru (obr. 14). Doufejme, že nové 

vedení hipodromu od takových aktivit ustoupí. 

 

 

obr. 14: Návrh střelnice s brokovým parkúrem a legenda s popisem střelišť, zdroj: Hipodrom Most 

Plocha 6, která sloužila jako zázemí pro připravovanou výstavbu a do budoucna se 

počítalo s vybudováním zázemí pro pracovníky Hipodromu, je v současné době prázdná a 

nevyužitá. Jsou zde zavedeny inženýrské sítě a přípojka pitné vody. V její blízkosti měly 

stát také bytové jednotky a dětské hřiště (Lenka Městková 2009, in verb.).   
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5.2 Hipodrom  

Mostecký hipodrom, který byl v rámci rekultivace vybudován MUS a.s. na výsypce 

lomu J. Švermy je doslova světovým unikátem (Štýs 2006) a patří mezi špičkové projekty 

tzv. české rekultivační školy (která je s respektem uznávána na celém světě). V souvislosti 

s úvahami o využití Velebudické výsypky byl v roce 1973 zpracován záměr vybudování 

rekultivačního parku jako areálu odpočinku a zdraví, jehož dominantou se stane dostihová 

dráha. 

Konstrukce dráhy byla provedena tak, aby splňovala požadavky na ní kladené (byla 

dostatečně pevná a pružná). Protože dráha byla vybudovaná na umělém zrekultivovaném 

tělese se značným převýšením a v blízkosti nebyl žádný zdroj podzemní či povrchové vody 

(z kterého by se dala čerpat závlaha na dráhu), musely být nejdůležitější součástí stavby 

Hlavní výtlak závlah, Základní rozvody závlahové vody a Základní odvodnění, které je na 

ploše dostihového závodiště řešeno soustavou sběrných a svodných drénů (protkaných po 

celé ploše závodiště). Voda je svedena z výsypky dolů k čerpací stanici, odkud odchází 

trubním kanálem do jezírka. Díky tomuto precizně vyřešenému odvodňovacímu systému je 

téměř nemožné, že by na ploše závodiště docházelo k trvalému zamokření. Pomocí 

drenážních systémů a pravidelným zavlažováním v době sucha měl být udržován travní 

porost v dobrém stavu. Právě toto řešení se však po letech neukázalo tím nejvhodnějším. 

Jako jediné závodiště v České republice má mostecký Hipodrom (obr. 15) přímou 

dráhu pro rovinové dostihy o délce 1200 m, šířka vnějšího oblouku dráhy je 30 m a jeho 

délka je 1800 m (vnitřní dráhy mají šířku 20 m). Zcela ojedinělé je také vybudování 

rozsáhlé tréninkové dráhy, která je umístěna mimo dostihovou dráhu a ostatní česká 

závodiště ji nemají. Zde mělo být možno na rozloze 43 ha bez problémů trénovat buď 

na písčité, nebo travnaté dráze. Skutečnost je, ale podstatně jiná. Již několik let se písčitý i 

travnatý povrch tréninkové dráhy téměř neudržuje a její stav je značně neuspokojivý. 

(písková dráha je jednou týdně uvláčena, v některých místech chybí písek a vylézá 

podklad, jinde zase prorůstají kořeny a travnatý povrch je suchý a místy také chybí). 

O areál se stará akciová společnost Hipodrom Most a pořádání dostihů je hlavním 

předmětem jejich činnosti. Byla založena dne 22. února 1996 společně MUS a. s., EQUI 

Bořeň Svinčice, spol. s r.o. a Městem Most. První dostihový den byl uspořádán v září 1997 

a až do roku 2010 se zde každým rokem konalo osm dostihových dní. Loňský rok byl pro 
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hipodrom jedním z nejtěžších v historii (výrazně i sem zasáhla ekonomická krize), proto 

muselo závodiště zavést mnoho úsporných opatření, aby mohlo pokračovat ve své činnosti. 

Jedním z těchto opatření bylo i snížení počtu dostihových dnů na 7 (ne na úkor počtu 

dostihů – nově jich bude v každém dostihovém dni 8). Do dalších let se uvažuje jen o 6 

dostihových dnech. 

 

obr. 15: Letecký pohled na areál Hipodromu Most, zdroj: foto Ladislav Šeiner 

Nedostatek financí lze připisovat nejen úbytku partnerů (výrazně se snížil objem 

financí, které jsou ochotni dávat za reklamu), ale významnou roli hrají i vysoké náklady 

spojené se zavlažováním závodní dráhy. V loňském roce také došlo ke změnám mezi 

majiteli akcií společnosti. Novým akcionářem se stala skupina Czech Coal Services, která 

vlastní nadpoloviční většinu akcií (65%). Pro loňský rok poskytla Hipodromu Most a.s. 

deset milionů korun na jeho provoz. Závodiště se snaží přilákat co nejvíce startujících do 

jednotlivých dostihů, proto pro rok 2011 snížilo cenu startovného (Miroslav Suchý III. 

2011, in litt.), protože v minulých letech se často stávalo, že v dostizích startovala jen 

polovina koní z povoleného počtu. 

Mimo dostihů je areál závodiště využíván také k pořádání parkurových závodů. 

Prioritou mosteckého hipodromu je pořádání jezdeckých akcí se zaměřením na juniorské 

jezdce. V roce 2005 se poprvé na mosteckém kolbišti skákala soutěž ve stupni obtížnosti T 

(výška 150 cm), dále také Mistrovství ČR v parkurovém skákání a drezúře juniorů. Od 

roku 2008, kdy zde proběhlo Mistrovství ČR v parkurovém skákání dětí, juniorů a seniorů, 
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se zde také odehrály dva republikové seriály (Česká parkurová extraliga a Český skokový 

pohár). V roce 2011 proběhly tři dvoudenní parkurové závody (také sníženo z původních 

čtyř) a dva Hobby dny pro děti. 

Další akce, které se zde pořádaly, bývaly výstava mysliveckých trofejí, cyklistické 

závody Extrem bike Most, střelecké závody Perazzi Tour, nově i mistrovství ČR ve střelbě 

na asfaltové terče a farmářské trhy. Konaly se tu pravidelné dny seniorů a horníků, 

přespolní běh žáků, vytrvalostní závody Endurance day, In line závody a in-line tábor pro 

děti (ten se konal v roce 2010 poprvé a i přes nepřízeň počasí, kdy silně pršelo, měl velký 

ohlas). Hipodrom nebyl pořadatelem této akce (pouze poskytl prostory), přesto se zde pro 

velký zájem v loňském roce tábor opakoval. Pro letošní rok bude řada z těchto akcí pro 

úsporná opatření zrušena. 

Pro rozšíření sportovních aktivit návštěvníků areálu byla v červenci 2008 

zprovozněna in-line dráha (obr. 16). Je dlouhá 3370 m s kvalitním asfaltovým povrchem. 

1,5 km dráhy je obousměrný a 5 metrů široký, ve zbylých 1870 metrech pokračuje dráha 

pouze v jednom směru (šířka 3 m). In-line dráha má zajímavý tvar podle dostihové dráhy 

(z vnějšího okruhu jí opisuje). Svými parametry vyhovuje pořádání závodů (obsahuje dvě 

500 m rovinky a požadavek asociace je 250m). Celá první třetina se táhne do mírného 

kopce (celkové převýšení dráhy je 1 m na 100 m), odměnou je však nádherný výhled na 

České středohoří a také na Most. Její velkou výhodou oproti jiným drahám je to, že okolo 

nejsou žádné stromy, ani cesty, takže její povrch je čistý, bez spadaných listů, větví a 

kamínků. Další výhodou oproti bruslařské dráze na Benediktu nebo na Matyldě je omezení 

vstupu na dráhu pouze pro bruslaře a koloběžky. Vstupné je zde pro návštěvníky zdarma. 

Finanční prostředky na její výstavbu (5,5 mil. Kč) poskytlo Město Most, které je jedním 

z akcionářů závodiště. Dráha byla přijata s velkým zájmem a nadšením ze strany bruslařů. 

Dále zde bylo vybudováno zázemí pro závodníky (letní ustájení ve třech dvorech, 

paddock, šatny, sedliště, vážnice, bar s občerstvením a sauna), pro diváky je tu postavena 

otevřená zastřešená tribuna (s 1500 místy a restaurací), konibar (s multifunkční kuchyní a 

grilem) a dětský koutek. Pro nájemníky hipodromu je zde postavena jedna zimní 

zastřešená stáj pro 30 koní s koupelnou a soláriem, administrativní budova s kulturním 

sálem a dílna. Dále je zde věž rozhodčích a VIP klub. K novým službám hipodromu 

přibylo i zdarma připojení pomocí wi-fi na internet. 
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obr. 16:  Trasa in-line dráhy kolem dostihového závodiště, zdroj: vlastní fotografie 

Hipodromem a.s. byla také (od roku 2003) provozována Jezdecká společnost 

Hipodrom Most. Bylo to občanské sdružení pro děti a veřejnost. Jedním z úsporných 

opatření roku 2011 bylo i zrušení této společnosti, která pak přešla pod soukromý sektor. 

Hipodrom ročně přiláká kolem jednoho sta tisíc návštěvníků, což plně svědčí 

o splnění původní myšlenky přeměny výsypky v areál sportovního, kulturního 

a společenského vyžití široké veřejnosti. Naprostá většina evropských dostihových drah je 

vybudována na urovnaných přírodních terénech. Proto nejen u nás (ale i v evropském 

měřítku) je stavba mostecké dostihové dráhy (zejména její provedení od základů) téměř 

unikátní záležitostí. Letošní dostihová sezóna je zatím zajištěna, ale zůstává otázkou, jak se 

situace bude vyvíjet do budoucna. Zda budou i nadále probíhat úsporná opatření, nebo 

přijde někdo s nějakým novým nápadem pro oživení areálu, nebo zda jej budou akcionáři i 

do dalších let dostatečně finančně podporovat. 
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5.3 Golf  

Území s golfovým hřištěm je situováno ve východní části Velebudické výsypky 

jihovýchodně od Mostu a celou svou délkou přímo sousedí s areálem Hipodromu Most a.s. 

Jedná se o pozemky katastrálního území Židovice u Bečova a Skyřice.  

Golfové hřiště (obr. 17) vzniklo díky zájmu města a snahy o povznesení golfu 

v Mosteckém regionu. Na místech, kde doposud byly jen navážky suti z důlních činností, 

byla vybudována esteticky proměněná a kultivovaná krajina, která má sloužit široké 

veřejnosti. Vedle takových staveb, jako je mostecký Hipodrom a Autodrom, je i golfové 

hřiště jedno z prvních, které bylo vybudováno na kopcovitých rekultivovaných výsypkách. 

Začalo se zakládat v roce 1992 a znormováno bylo v roce 1999. V roce 1993, kdy 

byly majitelem pozemku Doly Ležáky, bylo vybudováno 6 jamek. V roce 1996 pozemky 

přešly do majetku Statutárního města Mostu a hřiště bylo rozšířeno z 6 na 9 jamek. Areál 

má v pronájmu I. Golf Club Most (založený v roce 1993) a dnes má již 436 členů. 

V současné době má hřiště devět jamek normovaných a jednu tréninkovou, která není 

v normě.  

Samotné hřiště je zhruba pět kilometrů dlouhé, nejdelší jamky měří 490 m a naopak 

nejkratší má pouhých 124 m. Z jedné strany je kryto lesem a ostatní strany poskytují 

nádherný výhled do kraje. Pro hráče je zde zajímavý mírně zvlněný terén, který připomíná 

typickou atmosféru skotských hřišť. Do hřiště nezasahují téměř žádné stromy. Jeho 

výhodou je, že se zde dá hrát téměř po celý rok. Byla tu vybudována centrální klubová 

budova s občerstvením, která dnes neslouží jen k odpočinku a relaxaci, ale využívá se i 

k organizační práci a schůzím představenstva. Návštěvníci si zde můžou zapůjčit vozíky, 

hole i bagy. Poskytovány jsou i služby trenéra a k dispozici je i cvičný bunkr. V roce 2009 

byly služby navíc rozšířeny o golfový simulátor (indoor) na profesionální úrovni (lze ho 

využít ve dnech s nepříznivým počasím). Je možné si vybrat téměř jakékoliv hřiště 

(světového významu) a hrát v jeho virtuálním prostoru. V naší republice existuje již řada 

klubů, které dávají přednost tomuto modernímu pojetí golfu, stále zdokonalují svou činnost 

a přicházejí s novými nápady využití. Hrají nejen mezi sebou, ale také pořádají soutěže a 

turnaje mezi kluby a členy z různých klubů, ale také na mezinárodní úrovni. Přestože jsou 

možnosti prakticky stejné jako na klasickém hřišti, nedá se tímto způsobem nahradit 

zážitek ze hry v překrásném terénu.   
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V plánu bylo rozšíření golfového hřiště na 18 jamek. V roce 2007 byl podán návrh 

na rozšíření golfového hřiště o 18 nových jamek na konečných 27 jamek (v záměru je 

počítáno s novými jamkovišti, odrazišti i bunkry). Rozšíření mělo být dokončeno v roce 

2009. Pro nedostatek financí se toto rozšíření oddálilo (v loňském roce se podařilo získat 

finance z národního programu "15 ekomiliard ", z kterého se platí různé revitalizační akce) 

a v roce 2012 by mělo být rozšíření o 83 ha a 18 jamek dokončeno (obr. 17). Plánuje se 

zde také výsadba 2000 ks stromů a keřů. Pro vlastní provoz golfového hřiště je napojen 

rozvod užitkové závlahové vody zatím na stávající, připojený k hipodromu. Do budoucna 

se plánuje řešit jiný vlastní zdroj. 

I. GCM má od roku 2010 zajištěn pronájem pozemků na 30 let dopředu zdarma (tedy 

do roku 2040). V Ústeckém kraji se nachází pouze pět devítijamkových hřišť a jedno 

osmnáctijamkové Ústí nad Labem – Terasy. V roce 2012 se mostecké golfové hřiště díky 

tomuto rozšíření zařadí mezi největší golfová hřiště v České republice.  

 

 

obr. 17: Letecký pohled na areál I. GCM, zdroj: foto Ladislav Šeiner, a letecký pohled na areál 

golfového hřiště s vyznačením rozšíření, zdroj: Stöhr 2007 
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6. Vodní režim   

 Bez vody není života  

 Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina 

 Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné 

 Je proto nezbytné tyto udržovat, chránit a podle možností rozhojňovat 

Značné terénní a klimatické rozdíly na malé ploše nejen ovlivňují, ale přímo určují 

hydrologické poměry Mostecka. Horská deštivá oblast je prameništěm krátkých vodnatých 

toků. Suchá střední a jižní část Mostecka (území je v dešťovém stínu hor) je na vodu velmi 

chudá. Nejvodnatějším a nejdelším tokem Mostecka je řeka Bílina, která pramení na 

úbočích Krušných hor jihovýchodního svahu sv. Anna na Chomutovsku. Její celková délka 

je 81 km, mosteckým okresem protéká v délce asi 26 km. Bílina je znehodnocena 

odpadními vodami (Bárta 1973), ale v posledních letech se její stav výrazně zlepšil. 

Nejdelším přítokem Bíliny je Srpina dlouhá 26 km (odvodňuje velmi suchou část jižního 

Mostecka). Přijímá další méně vodnaté potoky Srpinku, Vtelenský, Slatinický potok, 

Moravěvský, Korozlucký a Zaječický potok. Řeka Bílina a další potoky jsou dnes jen 

výjimečně ve svých původních korytech. V minulých desetiletích zde docházelo 

k překládání, regulaci a dalším úpravám vodních toků. 

S rozvojem hnědouhelného hornictví na Mostecku muselo být sice zlikvidováno 

Komořanské jezero, ale náhradou byl na řece Bílině (a jejích přítocích) vybudován systém 

vodních nádrží, které zajišťují ochranu povrchových dolů před povodněmi a také slouží k 

vodárenským účelům. V důsledku báňské činnosti a následné rekultivace vznikly další 

vodní plochy, které mají na Mostecku svůj specifický ráz. Jedná se o rekultivované a 

zatopené zbytkové jámy po povrchových hnědouhelných dolech. Nejznámějšími z nich 

jsou vodní nádrž Benedikt a Matylda (bývalý Důl Vrbenský). Slouží jako nádrže pro 

rekreační účely. Nádrž Elisabeth slouží jako odkaliště z mostecké čistírny městských 

odpadních vod. Nádrže Saxonie a Venuše pak jako plaviště popelových odpadů (Štýs et 

Větvička 2008).   

Rybníky jsou většinou malé (jen několik hektarů) např: Černý rybník, Zaječický, 

Hamerský. Nejmenší, stálé vodní plochy na Mostecku, jsou důlní propadliny vyplněné 

vodou (pinky). Při projektech vodních rekultivací na bývalých těžebních místech vznikají 

další menší vodní plochy (Bárta 1973). 
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Podnebí Krušných hor i podhorského údolí je ovlivněno dosahem atlantského 

proudění určujícího výši a chod srážek, teploty, oblačnost i sluneční svit. Klimatické 

poměry Podkrušnohoří jsou navíc určeny závětrnou polohou v dešťovém stínu strmých, do 

českého vnitrozemí zlomených Krušných hor. Návětrné krušnohorské svahy a vysoko 

položená parovina jsou velmi větrné, chladné s vysokými srážkami a velkou oblačností. 

Patří k nejdeštivějším oblastem v ČR – 900 až 1000 mm srážek ročně. Nachází se v mírně 

chladné oblasti, kde je průměrná letní teplota 12 - 15°C. Mrazové dny začínají zhruba 

v polovině listopadu a trvají až do začátku března (zaznamenané minimum je - 33°C).  

Celá střední a větší díl jižní části Mostecka jsou klimaticky mírně suché, nejjižnější 

oblasti jsou suché. Zdejší oblast patří k nejsušším v ČR, příčinou je výrazný vliv dešťového 

stínu. Roční průměrné srážky nepřesahují 450 mm. V letních dnech zde stoupají teploty 

v průměru nad 25°C. Oproti vyšším polohám, je v těchto místech doba trvání vegetačního 

období delší až o pět týdnů, tedy od posledního dubnového týdnu - první polovina října 

(Bárta 1973). 

Při hodnocení a popisu vodního režimu na Mostecku nelze opomenout změny, 

způsobené hlavně povrchovou těžbou hnědého uhlí. Regulovány a upravovány byly nejen 

toky, ale byl změněn i jejich směr. Příkladem je řeka Bílina, jejíž směr byl změněn na 

několika místech (všechny její levostranné (horské) přítoky rovněž). V této souvislosti je 

nutné se zmínit o vodním díle „Podkrušnohorský přivaděč“, do kterého je zaústěno několik 

krušnohorských toků. Byl budován po etapách od roku 1961 do roku 1982 a slouží k 

zásobování průmyslu a energetiky Chomutovska a Mostecka povrchovou vodou a jako 

ochrana hnědouhelných dolů před účinky povodní (seznam.cz 2012).      

V příštích letech zde budou postupně (v časové návaznosti na ukončení těžby) 

zaplavovány vytěžené prostory po lomech Ležáky - Most, Čs.armáda, Vršany - Šverma a 

směrem východním i po Lomu Bílina. Podzemní vody v Mosteckém regionu, stejně jako 

všude jinde v naší zemi, mají velký význam pro koloběh vody v přírodě. Na to, jak je 

podzemní voda hluboko pod terénem, jak mocná je její zvodeň, jakým směrem a jakou 

rychlostí proudí a jaké je její chemické složení, má bezprostřední vliv okolní horninové 

prostředí, které může být propustné (např. písky, štěrky) nebo nepropustné (např. jíly, jako 

v našem případě Velebudická výsypka) (Štýs et Větvička 2008).   
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6.1 Vodní režim na dostihové dráze 

Dostihové závodiště vzniklo na umělém zrekultivovaném tělese se značným 

převýšením a v jeho blízkosti chybí zdroj podzemní či povrchové vody (ty byly 

odkloněny). Z tohoto důvodu bylo nutné vybudovat velmi nákladný závlahový systém na 

dostihovou dráhu. Proto nejdůležitější součástí stavby byl Hlavní výtlak závlah, Základní 

rozvody závlahové vody a Základní odvodnění. 

 

6.1.1 Hlavní výtlak závlah 

Název stavby byl RVP – plocha 1 – hlavní výtlak závlah. Místem stavby byl k. ú. 

Velebudice, Čepirohy, okres Most. Investorem byl SHR – Rekultivační výstavba, k.ú.o. 

Most. Nadřízeným orgánem investora byl SHR – GŘ, koncern Most. Ústřední orgán 

investora -   FMPE Praha a Generální projektant byl Hydroprojekt. Vyšší dodavatel stavby 

byl -  SHR – Báňské stavby Most, k. p. Datum předání dokumentace byl březen 1997. 

Technické údaje: 

 Hlavní přívodní řad – ocelové potrubí D x  t  630 x 10 mm….….........1 230 m 

 Hlavní výtlak závlah – ocelové potrubí D x t  630 x 10 mm………….1 210 m 

 Uklidňovací nádrž – objem …………………………………………..1 800 m³ 

 Sací potrubí základní ČS - potrubí D x t  630 x 10 mm 2 x 55 m …….110 m 

 Přívodní potrubí do uklidňovací nádrže - potrubí D x 426 x 9 m………90 m 

Hlavním účelem stavby bylo zabezpečit výstavbou hlavního přívodního řadu provoz 

závlah na dostihové dráze a užitkovou a požární vodu pro zázemí dostihové dráhy a farmu 

koní. Hlavní výtlak měl zabezpečovat závlahovou vodou park (plocha 2), zemědělské 

pozemky (plocha 4 a v budoucnu i plánované závlahy budoucích sadů na části 

Velebudické výsypky (cca 350 ha). Vybudovaly se výše uvedené výtlačné řady a objekty, 

tvořící zázemí základní čerpací stanice (příjezdová komunikace, zpevněné plochy, přípojka 

pitné vody, žumpa, sací potrubí a terénní a sadové úpravy u této čerpací stanice). Součástí 

stavby byla i uklidňovací nádrž (obr. 18) a přívodní potrubí do této nádrže. 

Jako podklad pro zpracování projektového úkolu stavby byla použita architektonicko 

- urbanistická studie akce RPV, kterou zpracoval Hydroprojekt v červnu 1986. V této 
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studii bylo provedeno orientační umístění hlavních objektů akce, které bylo při zpracování 

projektového úkolu dodrženo. 

 

 

obr. 18: Průřez uklidňovací nádrží, zdroj: Hydroprojekt Praha 1986         

V rámci zpracování vlastního projektového úkolu bylo provedeno zaměření části 

zájmového území mezi základní čerpací stanicí a manipulačním domkem závlah. 

V tomto území se měly umístit všechny objekty připravované stavby. Inženýrsko – 

geologický průzkum pro celý komplex staveb RPV provedl n. p. Geoindustria, avšak 

konečné výsledky nebyly do ukončení prací na přípravné dokumentaci zpracovány. 

Majetkoprávní poměry nebyly v rámci zpracování přípravné dokumentace 

zjišťovány, neboť byly součástí přípravné dokumentace akce RPV – příprava území - 

plocha 6: v rámci této stavby bylo provedeno i odlesnění a úprava území, ve kterém se 

umístily objekty, tvořící zázemí základní čerpací stanice a výtlačné řady. Při realizaci 

přípojky pitné vody došlo ke křížení s přivaděči užitkové vody a kabely, jejichž 

provozovatelem byly SčVK se sídlem v Teplicích OZ 08, Most. Tato přípojka byla 

napojena na vodovodní řad pro objekt Občerstvení Čepirohy.  

Stavba byla částečně prováděna na výsypce (výtlačné řady), částečně již mimo 

prostor výsypky (objekty zázemí základní čerpací stanice). Proto při návrhu výtlačných 

řadů (které jsou umístěny na výsypce) se vycházelo ze zásady, že se musí použít nedělivé 

potrubí. Vzhledem k tlakům, které byly v navrženém potrubí vyvozeny základní čerpací 

stanice a průměrům potrubí se výtlačné řady provedly z ocelového potrubí. 
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Přesto, že v rámci projektového úkolu nebyl proveden korozní průzkum v trase 

výtlačných řadů, dalo se předpokládat, že řady budou uloženy do prostředí, kde může 

docházet ke korozi jak prostou půdní korozí, tak korozí bludnými proudy. Proto se pro 

ochranu řadu zřídila stanice katodické ochrany. Její umístění nebylo v rámci PÚ provedeno 

(předpokládalo se, že bude umístěna v blízkosti manipulačního domku závlah). 

 

obr. 19: Výkres čerpací stanice s uklidňovací nádrží, zdroj: Hydroprojekt Praha 1986           

V rámci stavby bylo provedeno napojení základní čerpací stanice (obr. 19) na hlavní 

příjezdovou komunikaci do areálu dostihového závodiště. Podle požadavku odboru 

dopravy ONV Most se napojení provedlo naproti místu napojení Dělnické ulice, která se 

nachází v průmyslovém areálu Velebudice. Na příjezdovou komunikaci navazují vlastní 

zpevněné plochy základní čerpací stanice. Dalším objektem stavby je uklidňovací nádrž, o 

užitném objemu cca 1 800 m³. Předpokládalo se, že uklidňovací nádrž bude nutno těsnit 

fólií. Nádrž je dotována vodou z přivaděče užitkové vody Js 700 mm. Vodu do tohoto 

přivaděče dodává čerpací stanice Stranná, která je umístěna na řece Ohři pod nádrží 

Nechranice. Přívodní potrubí do uklidňovací nádrže je vedeno přes základní čerpací 

stanici, ve které je prováděno měření množství odebrané vody. Uklidňovací nádrž má 

vypouštěcí zařízení (požerák s lávkou) a odběrný objekt, na který je napojeno sací potrubí 
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(pro vysokotlakou a středotlakou část ČS). V rámci zpevněných ploch se provedlo i jejich 

odvodnění (otevřené a zatrubněné kanály), do jednoho z těchto kanálů je napojen i odpad 

od vypouštěcího zařízení uklidňovací nádrže. Povrchové vody ze zpevněných ploch a voda 

od vypouštěcího zařízení jsou svedeny do sběrné šachty, kudy se odvádí trubním kanálem 

do rybníka v naučném parku (plocha 6). 

V připravované stavbě bylo řešeno i napájení rybníka v naučném parku. 

Z přívodního potrubí do uklidňovací nádrže se provedla odbočka se šachtou a uzavíracím 

orgánem, která se napojila do šachty na jednom z kanálů, které tvoří odvodňovací systém 

zpevněných ploch. Tento systém je napojen na výše uvedený trubní kanál do rybníka. Jak 

bylo již uvedeno, přípojka pitné vody pro základní čerpací stanici se napojila na vodovodní 

řad pro objekt občerstvení Čepirohy.  

Hlavní přívodní řad je napojen na výtlak středotlaké části základní čerpací stanice. 

V místě křížení s plánovanou příjezdní komunikací do prostoru závodiště je potrubí řadu 

uloženo v délce 40 m do ocelové chráničky D x t 1 020 x 14 mm. Řad měl být ukončen u 

manipulačního domku závlah, kde se měl napojit na prodloužení tohoto řadu, které je 

součástí stavby. V místě tohoto napojení se na řadu měla osadit uzavírací klapka DN 600 

se servopohonem. Klapka měla být ovládána z manipulačního domku. Potrubí řadu je 

vloženo v nezámrzné hloubce na pískové lože tloušťky 10 cm. Navrhlo se uložit hlavní 

přívodní řad do společné rýhy s hlavním výtlakem závlah. Jak již bylo uvedeno 

v předchozí kapitole, navrhlo se zřídit pro ochranu přívodního řadu (a současně i hlavního 

výtlaku závlah) stanici katodické ochrany. Tato stanice měla sloužit k ochraně vnějšího 

povrchu ocelového potrubí před nepříznivými vlivy půdní koroze a bludných proudů. 

Stanice měla být ze sklolaminátového kiosku (o rozměrech cca 2 x 2 x 2,3 m), ve kterém 

měl být umístěn usměrňovač, kabelové elektrické přípojky, anodové uzemnění 

stejnosměrných kabelových rozvodů a spojovacích objektů. V trase ocelových výtlačných 

potrubí měly být instalovány nadzemní objekty (kontrolní měřící vývody a propojovací 

objekty). Stanice katodické ochrany měla být umístěna v blízkosti manipulačního domku 

závlah (Hydroprojekt Praha 1987).       

Zpevněné plochy u základní čerpací stanice navazují na vlastní příjezdovou 

komunikaci k ČS a uklidňovací nádrži. Vlastní plocha sloužila pro montáž a dopravu 

čerpací techniky, armatur a větrníků. Součástí zpevněných ploch je i jejich odvodnění. 
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Odvodňovací kanály jsou převážně umístěny podél vnějších okrajů zpevněné plochy. Jsou 

jednak otevřené, jednak i kryté. Na krytých se zřídily kontrolní, vtokové a lomové šachty. 

Do jedné z lomových šachet se vyústil i odpad od vypouštěcího zařízení (požeráku) 

uklidňovací nádrže. Odvodňovací kanály jsou svedeny do hlavní sběrné šachty, odkud 

pokračuje trubní kanál, který odvádí povrchové vody do rybníka v naučném parku (tento 

kanál nebyl součástí připravované stavby). Součástí zpevněných ploch je vjezd do suterénu 

základní čerpací stanice včetně opěrných zídek (Hydroprojekt Praha 1987).       

Přípojka pitné vody pro čerpací stanici je napojena na řad, zásobující objekt 

občerstvení Čepirohy. Přípojka z polyethylenového potrubí (LPE) D x t 32 x 3,4 (pro tlak 

PN 6) délky 240 m kříží výtlačné řady a kabely, jejichž správcem bylo SČVaK, OZ 08, 

Most. Na vodovodní přípojku se zřídila vodoměrná šachta. Přípojka je ukončena 

v sociálním zařízení základní čerpací stanice.  

Žumpa s odpadem - zhledem k předpokládanému malému množství splaškových vod 

ze sociálního zařízení základní čerpací stanice se navrhlo akumulovat tyto vody v žumpě o 

užitném obsahu 12,0 m³. Použila se žumpa dle typizační směrnice Hydroprojektu AKU- 

1 800/ 3 600. Žumpa je umístěna v těsné blízkosti zpevněných ploch. Vody do žumpy jsou 

ze sociálního zařízení odváděny potrubím z kameninových trub DN 150 mm; v místě 

křížení se zpevněnými plochami se potrubí obetonovalo.  

Terénní a sadové úpravy u čerpací stanice pozůstávají z urovnání terénu na ploše cca 

2 200 m², která navazuje těsně na objekt základní čerpací stanice. Na takto upravené ploše 

se rozprostřela ornice a provedlo se osetí travním semenem. Současně se provedla výsadba 

zeleně (cca 20 ks stromků).  

Přívodní potrubí do uklidňovací nádrže je napojeno na nově vybudovaný řad 

užitkové vody DN 70 C, který je dotován z čerpací stanice Stranná (umístěna na řece Ohři 

pod údolní nádrží Nechranice). Potrubí přívodního řadu se provedlo z ocelových trub D x t 

426 x 9 mm, má délku 90 m a je uloženo v nezámrzné hloubce. Součástí přívodního řadu 

je i odbočka z ocelových trub D x t 219 x 6 m délky 30 m. Touto odbočkou se přes 

armaturní šachtu a vodoměr přivádí užitková voda do jednoho z kanálů, tvořících systém 

odvodnění zpevněných ploch. Touto vodou je dotován rybník v naučném parku (nemá 

vlastní přítok vody).  
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Příjezdová komunikace k čerpací stanici je napojena na příjezdovou komunikaci do 

areálu dostihového závodiště. Napojení je provedeno proti místu napojení Dělnické ulice 

příjezdovou komunikaci. Komunikace je délky 170,0 m a šířku vozovky má 4,0 m 

s krajnicemi 2 x 0,50 m. Krajnice jsou zpevněny štěrkovou drtí v tloušťce 15 cm. 

Odvodnění komunikace se provedlo jednostranným zpevněným příkopem délky 170,0 m .       

Sací potrubí středotlaké a vysokotlaké části ČS spojuje uklidňovací nádrž s čerpací 

stanicí. Obě potrubí jsou provedena z ocelových trub D x t 630 x 10 mm. Potrubí jsou 

uložena v nezámrzné hloubce. Délka potrubí je 2 x 55 m. 

Uklidňovací nádrž je umístěna v těsné blízkosti základní čerpací stanice. Jelikož 

nebyly známy stavebně - geologické poměry na staveništi nádrže, předpokládalo se, že 

nádrž bude nutno těsnit. Těsnění se provedlo buď fólií Natex nebo fólií Izofol. Folie se 

uložila na vrstvu štěrkopísku o tloušťce 30 cm, aby se zabránilo předpokládanému 

promrzání dna nádrže (při nutném vypuštění v zimním období) uložily se na štěrkopísek 

ještě izolační desky Polsid tloušťky 5 cm. Na tyto desky se provedla betonová mazanina tl. 

8 cm vyztužena opět svařovanou folií. Svahy nádrže jsou pro zvýraznění přírodního 

charakteru kryty hrubým štěrkem o tl. 15 cm. Aby bylo možno zajistit případné průsaky, je 

součástí nádrže i kontrolní drenážní systém. Vypouštěcí zařízení (požerák s ocelovou 

lávkou) umožňuje úplné vypouštění nádrže (např. v případě zajištění průsaků a oprav). 

Konečně je součástí nádrže i nápustný a odběrný objekt (pro přívodní a sací potrubí).  

Hlavní výtlak závlah byl napojen na vysokotlaké pásmo čerpací stanice a byl 

ukončen tam, kde měl být manipulační domek závlah. V budoucnu se tento řad prodloužil 

a měl zásobovat závlahovou vodou park (plocha 2), zemědělské pozemky (plocha 4) a 

ovocné sady (měly být založeny na části výsypky, kde se v té době dokončovalo její 

dosypávání). Výtlak o celkové délce 1 210 m je proveden z ocelového potrubí D x t 630 x 

10 mm. V místě křížení s plánovanou příjezdní komunikací do prostoru dostihového 

závodiště je výtlačné potrubí v délce 40 m uloženo do ocelové chráničky D x t  1 020 x 14 

mm. V místě prozatímního ukončení řadu se měla osadit uzavírací klapka DN 600 se 

servopohonem (napájení mělo být z manipulačního domku závlah). Předpokládala se 

aktivní ochrana řadu (společně s hlavním přívodním řadem) proti nepříznivým vlivům 

půdní koroze a bludných proudů zřízením stanice katodické ochrany. Hlavní výtlak závlah 

je uložen ve společné rýze s hlavním přívodním řadem. 
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Vlastní stavba je úzce spjata s dalšími stavbami, které jsou součástí RPV. Ve stavbě 

RPV - plocha 1 – HTÚ - 4. část (tribuna) se vybudovala přípojka vlastního napájení a 

přípojka pitné vody pro staveniště této stavby. Tyto objekty se měly využít (provedením 

odboček) i pro připravovanou stavbu. Provozovatel stavby byla TJ Svinčice, státní statek 

Most. Protože se jednalo o ojedinělou stavbu na dosud nestabilizované výsypce, nebylo ji 

možno srovnávat s jinými stavbami. 

Národohospodářské cíle, které byly sledovány realizací jednotlivých staveb akce 

RPV byly bez jakýchkoliv pochyb celospolečenským zájmem, který se projevil v konečné 

fázi přeměnou devastované krajiny na kvalitní příměstskou zeleň s možností vybudování 

potřebného sportovně – rekreačního areálu. Realizaci tohoto záměru podporovala i ta 

skutečnost, že město Most nemělo v té době ve své blízkosti dostatečné plochy zeleně a 

rekreační areál. Navrhovaná stavba byla v souladu s dokončeným plánem sídelního útvaru 

Most, který byl schválen Radou Severočeského KNV.  Byl tedy v souladu s dlouhodobou 

koncepcí rozvoje této oblasti. Navrhované investice měly umožnit rozvinout jezdecký 

sport a chov koní, jak pro sport dostihový, tak pro účely rekreační v celostátním měřítku. 

Vrcholné orgány dostihového sportu počítaly ve své koncepci, že realizací tohoto areálu 

vzniknou reálné předpoklady uspořádat zde mimo běžných dostihových závodů v průběhu 

sezóny i závody s mezinárodní účastí. Navržená investice vycházela rovněž z poznatků 

tradice tohoto sportu v Mostě a především pak z tehdejšího stavu a rozvoje sportovního 

chovu koní v nedalekých Svinčících (Hydroprojekt Praha 1987). 

        

6.1.2 Základní rozvody závlahové vody 

Název stavby byl RPV – plocha 1 – základní rozvody závlahové vody. Místem 

stavby byl k. ú. Skyřice, okres Most. Investorem byl SHR – Rekultivační výstavba, k.ú.o. 

Most. Nadřízeným orgánem investora byl SHR – GŘ, koncern Most. Ústřední orgán 

investora - FMPE Praha a Generální projektant byl Hydroprojekt. Vyšší dodavatel stavby 

byl - SHR – Báňské stavby Most, k. p. Datum předání dokumentace byl únor 1988. 

Technické údaje: 

 Trubní síť a hlavní přívodní řad …………………………………………10 712 m                           

(z toho ocelové potrubí 10 712 m)             
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 Postřikovače           PU – K 2…………………………………………………...29 ks 

                                  PU – K 3…………………………………………………...46 ks 

                                  PL – S……………………………………….................…. 91 ks 

Hlavním důvodem, který vyvolal potřebu vypracování dodatku projektového úkolu, 

byly změny v architektonicko – urbanistické studii (byly výsledkem studijní cesty) a jejich 

dopad na připravovanou stavbu. Té se nejvíce dotklo rozhodnutí o změně v umístění i 

stavebním řešení kabelového kanálu a návrh na zřízení provozní budovy, ve které se mělo 

kromě jiných provozů umístit i zařízení, které mělo zajistit automatický provoz závlahy na 

dostihové dráze (tím došlo ke zrušení stavby manipulačního domku závlah).  

Zároveň bylo rozhodnuto, že s ohledem na nutnost včasného dodání závlahové vody 

na plochu dostihové dráhy se instalují sezónní přenosné čerpací stanice typu SPS 100/100, 

které dodávaly závlahovou vodu na dostihovou dráhu do doby dokončení základní čerpací 

stanice. Navíc investor stavby doporučil, aby s ohledem na dodatečné rozhodnutí zřídit 

nové výsadby zeleně na ploše 4, byla stavba rozšířena o přívodní řad (navazující na 

některý z přívodních řadů od ČS – součást stavby RPV – plocha 1 – hlavní výtlak závlah), 

který je ukončen v blízkosti těchto výsadeb s možností prodloužení k nově navrhované 

tréninkové dráze (toto se nikdy neuskutečnilo). 

Poslední změna se týkala návrhu materiálu závlahové trubní sítě na dostihové dráze. 

Vzhledem k tomu, že kvalita dodávaných trub z LPE na obdobných dokončených stavbách 

byla stále nevyhovující, seznámil GP dne 25. 11. 1987 zástupce investora a dodavatele 

akce s rozhodnutím provést detailní rozvod závlahové vody po dostihové dráze z ocelových 

trub. Navíc byla tato záměna vyvolána i skutečností, že vzhledem k očekávaným délkovým 

změnám LPE vlivem kolísání teploty ve štěrkopískové vrstvě (cca 20 cm pod úrovní terénu 

dostihové dráhy) by bylo nutno na potrubí osadit velké množství kompenzátorů, které jsou 

úzkoprofilovým materiálem (díky tomuto rozhodnutí dochází v dnešní době k obrovským 

ztrátám nátlakové vody do potrubí – až 50 %). 

Hlavním účelem stavby bylo zabezpečit výstavbou detailního rozvodu závlahové 

vody po ploše dostihového závodiště závlahu tohoto prostoru. V rámci připravované 

stavby se vybudoval detailní rozvod závlahového potrubí po ploše závodiště, část hlavního 

přívodního řadu a přívodní řad do prostoru výsadeb zeleně na ploše 4. 
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Jako podklad pro zpracování změny projektového úkolu stavby byl použit schválený 

projektový úkol stavby, zpracovaný v únoru 1987. Současně byla jako podklad použita i 

upravená architektonicko – urbanistická studie, vypracovaná v prosinci 1987. Měření, 

potřebné k vypracování změny projektového úkolu bylo již provedeno v rámci ostatních 

staveb, tvořících komplex akcí RPV. 

Předběžný inženýrsko – geologický průzkum pro celý komplex akcí provedl n. p. 

Geoindustria. S ohledem na charakter objektů, které připravovaná stavba obsahovala, byly 

tehdejší poznatky o složení výsypky dostačujícím podkladem pro vypracování změny 

projektového úkolu. 

Technické řešení stavby vycházelo ze skutečnosti, že stavba byla prováděna na 

výsypce, u které stále docházelo k postupné konsolidaci, což se projevovalo sedáním.  

Proto se při návrhu potrubí vycházelo z podmínky, že může být pouze nedělivé potrubí. 

Vzhledem k navrženým průměrům, očekávaným délkovým změnám LPE vlivem střídání 

teploty ve štěrkopískové vrstvě (cca 20 cm pod úrovní terénu dostihové dráhy) a kolísavé 

kvalitě dodávaných trub z LPE se navrhlo vybudovat veškeré řady vybudované v rámci 

navrhované stavby také z ocelových trub (Hydroprojekt Praha 1988).    

U vypracovaného a schváleného projektového úkolu se předpokládalo, že celý 

závlahový provoz na dostihové dráze bude již od počátku řízen programovatelným 

automatem (umístěným v provozní místnosti manipulačního domku závlah). 

Předpokladem automatizovaného provozování závlahy bylo instalování výše uvedeného 

automatu, provedení kabelového rozvodu (měl být uložen v kabelovém kanálu) a osazení 

klapek s elektropohonem na jednotlivých větvích závlahového potrubí na dostihové dráze.  

S ohledem na nutnost včasného dodání závlahové vody (na plochu dostihové dráhy) 

lse navrhlo vybudovat prozatímní objekty nezbytně nutné pro provizorní provoz závlahy 

(do doby dokončení čerpací stanice). Hlavním objektem stavby byl detailní rozvod 

závlahové vody po dostihové dráze. Závlaha byla prováděna ze stabilně osazených 

postřikovačů, umístěných na podzemním závlahovém potrubí. Aby vývody, na kterých 

byly postřikovače osazeny, nebránily plynulému provozu dostihů, byly navrženy tři typy 

postřikovačů s různou délkou dostřiku. 

Intenzita postřiku uvedených postřikovačů byla odvislá na tlaku na hubici 

postřikovače a od profilu hubice. Jednotlivé postřikovače byly sdružovány do sekcí 
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(závlahových větví), odbočujících z hlavního rozvodného potrubí. Každá větev byla 

opatřena uzavíracím orgánem; v rámci stavby se osadily armatury (klapky) s ručním 

ovládáním. Zásadou bylo, že na každé sekci se osadily postřikovače stejného typu. 

V rámci provizorního provozu závlahy se osadily sezónní přenosné čerpací stanice 

SPS 100/100 (nebyly součástí připravované stavby), které čerpaly vodu do hlavního 

přívodního řadu, z kterého byl dotován vodou rozvod závlahové vody po dostihové dráze. 

Hlavním účelem provizorního provozu závlahy bylo dodání dostatku vody pro vytvoření 

travnatého povrchu dostihových drah a prostorů na závodišti včetně navazující zeleně. 

Předpokládalo se, že veškerý provizorní provoz bude prováděn ručně. Po ručním 

otevření příslušné sekce se ručně zapnula jedna z čerpacích stanic SPS 100/100. Po dodání 

příslušné dávky se opět čerpací stanice vypnula, zavřely se sekce, z kterých byla závlaha 

provozována. Poté se opět zapnula čerpací stanice. Při provozování závlahy bylo nutno 

dbát zásady, že odebírané množství nesmí překročit 100 l/s (případně 2 x 100 l/s). V rámci 

výstavby závlahového potrubí se současně osadily i ocelové trubky D x t 108 x 4 mm, 

vyvedené do šachet, v kterých byly osazeny uzavírací orgány. Tyto trubky měly sloužit pro 

uložení silových a sdělovacích kabelů. Současně se zabudovaly i další dvě ocelové trubky, 

v kterých se osadily kabely k čidlům pro snímání půdní vlhkosti.  

Vlastní stavba byla úzce spjata s dalšími stavbami, které jsou součástí akcí RPV.  

Závlahová trubní síť na dostihové dráze – její návrh na dostihové dráze z hlediska použití 

trubního materiálu vycházel ze skutečnosti, že stavba byla realizována na výsypce, která 

postupně konsoliduje, a proto na ní bude docházet k sedání. V souladu se závěry, 

uvedenými v kapitole 2, se navrhlo provést trubní síť z ocelových trub. Síť byla navržena 

jako větevná (jednotlivé větve odbočují z hlavního trubního okruhu D). Vlastní závlaha 

dostihové dráhy byla navržena jako poziční, to znamená, že postřikovače měly být stabilně 

osazeny na vývodech (umístěných na podzemním ocelovém potrubí). 

S ohledem na provoz na dostihové dráze bylo nutno tyto vývody umístit mimo 

vlastní dráhy. Proto jsou závlahové větve (odbočující z hlavního okruhu D), umístěny buď 

v zelených plochách závodiště, nebo pruzích zeleně (oddělujících jednotlivé dráhy 

závodiště). Z tohoto důvodu není rozmístění jednotlivých závlahových větví pravidelné. 

Bylo však nutno zajistit, aby celá plocha závodiště byla v případě potřeby rovnoměrně 

zavlažena potřebnou dávkou (zhruba 6 mm). Osazené postřikovače musely proto mít 
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současně takové dostřiky, aby nevznikala nezavlažená místa. S ohledem na vzdálenosti 

závlahových větví se pro postřik použily tři různé druhy postřikovačů: PL – S, PU – K 2 a 

PU – K 3. 

Při návrhu profilů jednotlivých řadů se vycházelo z požadavku zabezpečit dostatečný 

tlak pro jednotlivé postřikovače. Trubní řady byly převážně uloženy v mělkých rýhách 

šířky 50 cm a hloubky zhruba 20 cm na štěrkopískovém podkladu tloušťky 10 cm. Také 

obsyp trub se provedl pískem. Vrchní část trub leží na štěrkopískové vrstvě, kterou tvoří 

vrchní etáž drenážního systému (vrstva má tloušťku 25 cm). Trouby byly uloženy tak, že 

nad nimi je ještě vrstva štěrkopísku o min. tloušťce 5 cm. Tato vrstva měla chránit uložené 

trouby před atmosférickými vlivy, neboť humózní krycí vrstva (min. tloušťky 20 cm) byla 

na plochu dostihové dráhy ukládána až těsně před zahájením závlahového provozu. 

Jednotlivé závlahové řady jsou uzavřeny klapkami DN 200, PN 16 L 32 112 – 516 

(s ručním ovládáním), které jsou osazeny v šachtách. Šachty jsou umístěny v ozeleňovacím 

pruhu. V rámci stavby se do šachet osadily ocelové chráničky D x t 108 x 4 do prostoru, 

kde se v budoucnu měli osadit irrometry. 

Do těchto trubek se v rámci další stavby měly osadit opět ovládací a silové kabely. 

Součástí závlahové trubní sítě je i napouštěcí řad, z kterého je doplňována okrasná vodní 

plocha (umístěná na ploše závodiště). Napouštěcí řad je opět uzavírán klapkou DN 200, 

PN 16. 

Hlavní přívodní řad – prodloužení v  rámci připravované akce se provedla část hlavního 

přívodního řadu, ze kterého je dotována závlaha na dostihové dráze v délce 120 m. Napojil 

se pod dostihovou drahou na hlavní řad a je ukončen u řadu D (tvoří základní okruh na 

dostihové dráze). Řad je proveden z ocelových trub D x t 630 x 10 mm. Potrubí řadu se 

uložilo na štěrkopískové lože a obsypalo pískem. V místě křížení s dostihovou dráhou je 

řad uložen do ocelové chráničky D x t 1020 x 14. Navržený řad kříží odvodňovací kanál A. 

Hlavní přívodní řad na plochu 4 o celkové délce 1250 m měl sloužit pro závlahu 

tréninkového závodiště a současně se odbočka z něho měla využít i pro závlahu výsadeb, 

které jsou umístěny v těsné blízkosti plochy 4 (Řad byl v délce 700 m proveden 

z ocelového potrubí D x t 426 x 9 mm a v délce 550 m z ocelového potrubí D x t 273 x 6,5 

mm). Potrubí bylo uloženo na štěrkopískový podklad do pískového lože a obsypáno 

pískem. V místě křížení s komunikací do areálu dostihového závodiště bylo potrubí 
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uloženo do chráničky D x t 720 x 12 mm. Na odbočce DN 250 (do prostoru výsadeb) se na 

řadu zřídily závlahové hydranty, z nichž měla být prováděna závlaha výsadeb zeleně. 

Závlaha měla být prováděna pomocí přenosného závlahového potrubí, které se mělo 

instalovat na počátku závlahové sezóny a demontovat se po jejím skončení. Nebýt 

politického převratu v roce 1989, možná by se tento projekt uskutečnil a tréninková dráha 

by nebyla v tak špatném stavu, v jakém se nachází dnes. 

Posouzení vhodnosti - všechny navrhované objekty stavby byly realizovány na 

vlastní výsypce. Pro celou výsypku provedl n. p. Geoindustria inženýrsko – geologický a 

geotechnický průzkum se zaměřením na prostory, kde měly být umístěny objekty 

připravovaného komplexu staveb. Také pro trasu části hlavního přívodního řadu a hlavní 

přívodní řad na plochu 4 se předpokládalo, že u nich bude provedeno ověření základových 

podmínek metodou statického penetračního sondování. Výsledky, získané pomocí této 

metody, měly sloužit pro návrh sanace (úpravy základových podmínek) v trasách výše 

uvedených řadů. Průzkum i sanace byly provedeny ještě před zahájením výstavby obou 

řadů v rámci samostatné stavby. U vlastních řadů na dostihové dráze se nepředpokládalo 

provádět sanaci tras těchto řadů, neboť řady byly uloženy do mělkých rýh (trouby mají 

větší tloušťky stěn a při poruše měl být zajištěn odvod unikající vody) a v podstatě celá 

plocha dostihové dráhy je drenážována. 

I v rámci technického řešení části hlavního přívodního řadu a hlavního přívodního 

řadu na plochu 4 byla navržena některá opatření, která měla částečně eliminovat vliv 

sedání a současně omezit i následky vlastního sedání. Potrubí byla navržena o větší 

tloušťce stěn a současné výkopové rýhy jsou drenážovány. Předpokládalo se však, že i po 

sanaci základové spáry bude docházet k sedání, které bude nutno kontrolovat a případnými 

zásahy jeho vliv eliminovat. Navrhlo se proto navařit na potrubí řadů v určitých 

vzdálenostech kontrolní vývody, které umožňují průběžně sledovat sedání navržených 

řadů. Po vyhodnocení průběžných měření by se v místech zvětšeného sedání učinila 

opatření, která by jeho vliv eliminovala. GP však upozorňil, že i přes navrhovaná opatření 

a kontroly lze očekávat, že na vybudovaných potrubích bude s ohledem na vlastnosti 

výsypky docházet k občasným poruchám. 

Stavební činnost v rámci akce probíhala na dvou oddělených staveništích. Prvé 

staveniště zahrnovalo obvod vlastní dostihové dráhy, v kterém byly umístěny jednotlivé 
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závlahové řady a pruh staveniště, v kterém byl umístěn hlavní přívodní řad – prodloužení. 

Druhé staveniště tvořilo pruh šířky 20 m pro hlavní přívodní řad pro plochu 4. 

Příjezdové komunikace k těmto staveništím byly vybudovány v rámci stavby RPV – 

plocha 1 – HTÚ – 4. část (tribuna). Současně se ke sdruženému zařízení staveniště zřídily 

přípojky elektrické energie, vodovodní a telefonní přípojka. Dohodnutá lhůta výstavby 

byla 27 měsíců. Vyšším dodavatelem stavby byly Báňské stavby, k.p. Most. Zahájení 

stavby bylo v prosinci r. 1988 a ukončení v únoru 1992. Provozovatelem stavby byla TJ 

Svinčice, Státní statek Most.  

Stavba byla realizována na prozatímní nekonsolidované výsypce, kde provádění 

prací bylo v mnoha případech ovlivněno klimatickými podmínkami. S ohledem na tyto 

podmínky bylo nutno počítat i s případnými technologickými přestávkami. Zahájení prací 

na vlastní závlahové trubní síti na dostihové dráze bylo podmíněno vybudováním 

navrženého odvodnění. Změny projektového úkolu byly vyvolány změnou architektonicko 

– urbanistické studie, jejíž úprava byla výsledkem studijní cesty po závodištích v západní 

Evropě a současně i rozhodnutím o zřízení provizorního závlahového provozu 

(instalováním sezónních přenosných čerpacích stanic typu SPS 100/100). Zřízení 

provizorního provozu závlahy bylo vyvoláno skluzem v předpokládané dodávce strojně – 

technologické části základní ČS ze strany k. p. Sigma Hranice. 

Obsahem upraveného projektového úkolu proto byly objekty, které byly nezbytně 

nutné pro zajištění provizorního provozu závlahy. S ohledem na nutnost závlahy nových 

výsadeb na ploše 4 doporučil investor stavby, aby byl naopak navíc zařazen přívodní řad 

(navazující na hlavní výtlak závlah), který byl ukončen v blízkosti těchto výsadeb 

s možností prodloužení k nově navržené tréninkové dráze.  

Z původního projektového úkolu se vypustily kabelové rozvody, kabelový kanál a 

manipulační domek závlah. U závlahové trubní sítě na dostihové dráze se namísto původně 

navrženého potrubí z lineárního polyetylénu (LPE) navrhlo provést tento rozvod 

z ocelového potrubí. Tato záměna byla vyvolána skutečností, že vzhledem k očekávaným 

délkovým změnám LPE vlivem kolísání teploty ve štěrkopískové vrstvě (cca 20 cm pod 

úrovní terénu dostihové dráhy) by bylo nutno na potrubí osadit velké množství 

kompenzátorů, které byly úzkoprofilovým materiálem. U uklidňovací nádrže došlo 

k menším změnám ve skladbě zpevnění nádrže (Hydroprojekt Praha 1988).    
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6.1.3 Základní odvodnění 

Na ploše dostihového závodiště je řešeno odvodnění soustavou sběrných a svodných 

drénů (jsou protkány po celé ploše závodiště). Voda je svedena z výsypky dolů k čerpací 

stanici, odkud odchází trubním kanálem do jezírka. Díky tomuto precizně vyřešenému 

odvodňovacímu systému je téměř nemožné, aby na ploše závodiště docházelo k trvalému 

zamokření (obr. 20 a 21). Zároveň ale odvádí závlahovou vodu z této plochy a ta nemá 

šanci se zde delší dobu udržet. 

 

 

obr. 20: Řez sběrným drénem, zdroj: Hydroprojekt Praha 1987       

 

obr. 21: Řez svodným drénem, zdroj: Hydroprojekt Praha 1987              
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6.2 Vodní režim na golfovém hřišti  

Území golfového areálu (obr. 22) spadá do povodí Ohře a podpovodí řeky Bíliny. 

Vodní režim v území je silně ovlivněn antropogenní činností a jeho přirozený tok byl 

změněn a upraven. Plocha areálu se nachází téměř v nejvyšší části Velebudické výsypky až 

60 m nad původním terénem.  Přirozené vodní toky a plochy se zde nevyskytují. V terénní 

depresi ve východní části této plochy se vytvořila poměrně rozsáhlá vodní plocha 

s podmáčenými břehy tvořícími mokřad. Vznikla zadržováním dešťové vody na 

nepropustném podloží. Výstavba golfového hřiště musela být realizována tak, aby nedošlo 

k žádnému zásahu do vodní plochy (ani souvisejícího mokřadu) vzhledem k výskytu 

zvláště chráněných živočichů vázaných na tento prostor (viz. přírodovědný průzkum 

v kapitole 5). Provozování hřiště by nemělo mít vliv na změnu charakteru odvodnění 

daného území a k narušení vodního režimu, pokud nebude využívat této vodní plochy 

k zavlažování areálu.  

Pro závlahu plochy areálu by bylo potřeba vybudovat rozvod užitkové vody 

v předpokládaném množství 12 l/s při rychlosti 1,5 m/s . Minimální dimenze potrubí z PE 

je DN 100 a doporučovalo se vzhledem k délce taženého potrubí rozvod DN 125.  Tyto 

rozvody byly prozatím napojeny na stávající přivaděč z řeky Ohře pro Hipodrom Most. Pro 

areál by bylo výhodné mít vlastní zdroj závlahové vody a nebýt závislý na dodávky 

z Hipodromu. Hladina podzemní vody však nebyla v prostoru areálu (ani v jeho blízkosti) 

zjištěna. Nejbližší vodní plochou (kromě vodní plochy uvedené výše) jsou nádrže Benedikt 

(cca 1,2 km), nejbližším vodním tokem je Srpina (cca 1,7 km). Vlastní golfové hřiště nijak 

významně neovlivňuje charakter odvodnění oblasti, ale je samozřejmě nutné dodávat 

závlahou doplňkovou vodu. 

 

obr. 22: Území golfového areálu, zdroj: vlastní foto      
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6.3 Vodní režim ve volné krajině 

Intenzivní kultivací, později urbanizací, a hlavně těžebními aktivitami došlo během 

několika posledních staletí k výrazným proměnám vodního režimu v oblasti celé 

Severočeské hnědouhelné pánve. Především těžba celé území vysoušela. Pro průmyslové 

účely musí být proto naopak voda přiváděna ze sousedních povodí. Atypický je i vodní 

režim výsypek. Záleží ovšem na jejich lokalizaci v území, ve vztahu k okolnímu území a 

na charakteru výsypkových substrátů. V případě Velebudické výsypky se jedná o těleso až 

75 m převýšené nad původním terénem. Převažující horninou jsou zde nadložní miocénní 

velmi jemnozrnné jíly, které mají zpočátku fosilní strukturu tvrdých lupků. Ty však velmi 

rychle zvětrávají, ztrácejí dočasnou fosilní strukturu a stávají se fyzikálně těžkými 

půdotvornými substráty s velkou schopností jímat a udržovat vodu.  

Stejně jako území České republiky, které leží na rozvodí tří moří a všechny jeho 

významné toky odvádějí vodu na území sousedních států, tak i Velebudická výsypka 

odvádí všechnu vodu (přirozeně či drenážními systémy) do spodních částí pod výsypkou. 

Z okolí nic nepřitéká a naopak všechna voda odtud odtéká. Důsledkem toho je naprostá 

závislost obou sportovních areálů na tom, co na jejich území naprší (nebo se velmi 

nákladně dopraví zavlažovacím systémem).   

S vodou by se mělo nejen šetřit, ale hlavně se starat o to, aby se srážková voda 

zadržovala co nejdéle na jejím území. Především v rybníčcích a mokřinách, ale i tzv. 

transformací rychlého povrchového odtoku v pomalý odtok podpovrchový (a ne rychlý 

odvod vody pomocí drenážního systému). V souvislostech s vodou v krajině mají 

významnou roli nové lesy, ale především nové vodní akumulace, které se částečně tvoří 

v místech poklesů, kde jsou provedeny lesnické rekultivace. Lesní půda dokáže díky 

velkému objemu kořenové hmoty a drenážování vstřebat velké množství vody (obr. 23).  

V oblasti výsypky byly v minulosti kvůli stabilitě svahů vybudovány tzv. suché 

poldry (obr. 23), které v případě nadměrných srážek regulují odtok vody. Výrazně lepší je 

zalesňování těchto výsypek, neboť stromy svými kořeny zpevňují povrch a účinně brání 

vodní erozi (obr. 24). Také je známo, že jeden hektar listnatého lesa „vyfiltruje“ z ovzduší 

30 až 70 tun jemného polétavého prachu za rok, „vypotí“ 10 až 30 tisíc litrů vody denně, 

čímž zvlhčuje a osvěžuje ovzduší nejen v lese, ale i v širokém okolí.  



  Ing. Ludmila Kapletová: Hodnocení vodního režimu Velebudické výsypky      

 

2012 Stránka 56 

 

  

obr. 23: Vodní akumulace a suchý poldr ve spodní části výsypky, zdroj: vlastní foto      

Zvyšování teplot by tolik nevadilo, kdyby nebylo následováno nedostatkem vláhy, 

nebezpečím sucha a klimatických extrémů. V létě je v lese o 1 až 3 stupně chladněji a 

v zimě o 1 až 3 stupně tepleji než ve volné krajině. Lesní půdy jsou tím nejúčinnějším 

regulátorem vodního režimu, neboť zpomalují povrchový odtok. Lesní porosty v krajině 

plní funkci přírodní klimatizace.  

Prostor Velebudické výsypky zde během poloviny století již dvakrát změnil Genius 

loci tohoto území. Nejprve zde byla zemědělská krajina, kterou protékaly řeky a potoky, 

poté zde bylo odvodněné důlní pracoviště a nyní je zde převýšené území výsypky s dvěmi 

sportovními areály, které kladou vysoké požadavky na zavlažování travnatého povrchu. 

V prostoru výsypky ještě stále není ustálený vodní režim, chybí zde kvalitní půda a 

takovémuto prostředí odpovídá i nestandardní mikroklima, charakteristické přehříváním a 

vysoušením povrchu. Těmto vlastnostem výsypkového stanoviště odpovídá také velmi 

sporá přirozená vegetace. 

 

obr. 24: Sesuv na jižním svahu tréninkové dráhy v únoru 2003, zdroj: VÚHU A.S. Most            
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7.  Výsledky a diskuse   

Není pochyb o tom, že se Velebudická výsypka řadí mezi největší výsypky 

v bývalém Severočeském hnědouhelném revíru. Smyslem a cílem veškerého úsilí (které 

bylo vynaloženo na tuto plochu bezmála 790 ha) bylo navrátit mrtvým plochám 

výsypkových prostorů jejich společenský význam. O tom, zda se toho podařilo dosáhnout, 

by se dalo dlouze diskutovat a každý na to bude mít pravděpodobně jiný názor. Pokud se 

zeptáte jakéhokoliv původního obyvatele tohoto kraje, většinou se setkáte s názorem, že 

nové město Most a okolní zrekultivované plochy ani v nejmenším nemohou nahradit 

zmizelé historické město a původní zemědělskou krajinu plnou polí, luk a lesů.  

Jak již bylo uvedeno v počátku této práce, duši krajiny tvoří sami lidé. Tím je hlavně 

myšleno původní obyvatelstvo, které si cení hodnot svého kraje. V Mosteckém okrese 

z původních obyvatel dnes žije velmi málo. Nejen obyvatelstvo, ale i krajina je mladá, 

nová a rozvíjející se. Ústupem těžby došlo nejen k odlivu pracovních míst, ale také 

finančních prostředků. To je také jeden z hlavních důvodů, proč dnešní kraj vypadá takto 

(málokoho dnes k této krajině váže citové pouto). Je zřejmé, že pokud by se zde zachovalo 

staré historické město, byl by tu zcela určitě velký příliv finančních prostředků v podobě 

cestovního ruchu. Tím by byl také dostatek financí nejen na další nové projekty, ale také 

údržbu stávajících objektů na těchto zrekultivovaných plochách. Zároveň by byl dostatek 

financí k jejich většímu společenskému využití, nejen ze strany občanů Mostecka, ale také 

návštěvníků historického města a turistů. Nedostatek financí je hlavním důvodem, proč se 

nezavlažuje a dostatečným způsobem neudržuje tréninková dráha hipodromu, a proč se 

počet dostihových dnů zde konaných stále snižuje. Před každým dostihovým dnem je 

nutné každý den pravidelně provádět závlahu závodní dráhy, aby byla kvalita travnatého 

povrchu v dobrém stavu. Golfové hřiště našlo dostatek investorů a tak se s finančními 

problémy zatím nepotýká. 

Proto ponechme na úvaze každého z nás, zda bylo nezbytně nutné zbourat staré 

město, a množství uhlí pod ním za to opravdu stálo. Zda by tehdy nestačilo vytěžit zásoby 

pouze v jeho okolí. Také volba výstavby dostihové dráhy na takto převýšeném tělese 

nebyla tou nejvhodnější. Mnohem lepší variantou by bylo vybudovat závodiště v těsné 

blízkosti některé větší vodní ploch (např. místo autodromu, který naopak ruší obyvatele 

Souše svým hlukem). 



  Ing. Ludmila Kapletová: Hodnocení vodního režimu Velebudické výsypky      

 

2012 Stránka 58 

 

7.1 Zhodnocení současného stavu závlahy závodiště 

U hlavního výtlaku závlah došlo k několika změnám. Hlavní čerpací stanice (obr. 25) 

se využívá jen z poloviny z důvodu nevybudování většiny plánovaných objektů. Využívá 

se vysokotlaká část s 6 čerpadly a středotlaká část (také s 6 čerpadly, která měla zásobovat 

tréninkovou dráhu) je odstavena a slouží jako rezervní. Protože je její provoz jen částečný, 

její obsluhu zvládá technik Hipodromu a.s. sám. Pitná voda je tu zavedena, ale nevyužívá 

se a ani žumpa se nevyváží. Uklidňovací nádrž se již šestým rokem na zimu nevypouští. 

Uvnitř čerpací stanice jsou umístěny infrazářiče proti zámraze.  

 

 

obrázek 25: Hlavní čerpací stanice a ovládací panel stanice, zdroj: vlastní fotografie 

V místě napojení hlavního přívodního řadu na prodloužení se osadila klapka DN 600, 

která měla být ovládána z manipulačního domku závlah a se servopohonem. Celý 

závlahový provoz na dostihové dráze měl být již od počátku řízen programovatelným 

automatem, který měl být také umístěn v manipulačním domku. Předpokladem 

automatizovaného provozování závlahy bylo instalování výše uvedeného automatu, 

provedení kabelového rozvodu (měl být uložen v kabelovém kanálu) a osazení klapek 

s elektropohonem na jednotlivých větvích závlahového potrubí na dostihové dráze. Od 

manipulačního domku závlah se upustilo, klapka je bez servopohonu a závlahový provoz 

je řízen ručně.  

V rámci stavby se do šachet osadily ocelové chráničky D x t 108 x 4 do prostoru, kde 

se v budoucnu měli osadit irrometry (obr. 26). Do těchto trubek se v rámci další stavby 

měly osadit opět ovládací a silové kabely. Irrometry měly usnadnit závlahový provoz na 

dostihové dráze, a měly sami automaticky vyhodnocovat stav tvrdosti (zapínat v případě 
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potřeby závlahu na dráze a to jen na místech, kde vyhodnotí zamokření dráhy jako 

nedostačující). Mělo jich být celkem 22 rovnoměrně rozmístěných po celé ploše závodiště.   

   

  

obrázek 26: Irrometr, zdroj: Google.cz 2012 

V dnešní době je závlahový provoz řízen ručně. Voda se musí načerpat do 

uklidňovací nádrže a z té se načerpá do základní čerpací stanice. Pak se natlakuje hlavní 

výtlačná řada na dráhu závodiště, kde jsou na jednotlivých větvích osazeny postřikovače. 

Postřikovače jsou stejného typu SENIOR - VÝSEČ (obr. 27), jsou z mosazi a je jich 

osazeno během zavlažovací sezony celkem 134 kusů. V zimním období se sundávají a 

ukládají do skladu (Kapletová 2009).  

 

 

obrázek 27: Postřikovač SENIOR- VÝSEČ na dostihové dráze, zdroj: vlastní fotografie 



  Ing. Ludmila Kapletová: Hodnocení vodního režimu Velebudické výsypky      

 

2012 Stránka 60 

 

Měření tvrdosti se provádí ručně přístrojem pendometr (obr. 28) a vyhodnocuje se 

podle tabulky platné pro všechna závodiště (tabulka 1 – viz. přílohy). Tato hodnota je 

velmi důležitá pro pořádání dostihů. Optimální tvrdost je „pružná“, nebo spíše „měkká“ a 

tento parametr je jedním z významných ukazatelů (dalším parametrem je rovnost terénu), 

který má vliv na pohybový aparát koní. Může mít také výrazný vliv na výsledek dostihu. 

Proto se tato hodnota začala sledovat a povinně vést od roku 2003 v dostihovém protokolu 

a i na stránkách Jockey clubu.  

 

obrázek 28: Pendometr, zdroj: vlastní fotografie 

Princip měření spočívá v přiložení na travnatý povrch a samovolnému spuštění 

závaží. Kovový hrot na spodní části vnikne do půdy (tolik, kolik mu tvrdost terénu dovolí) 

a v horní části přístroje se na rysce zobrazí hodnota zhutnění travnatého povrchu dráhy 

(tvrdost). 

Celková tvrdost dráhy, měřená v den konání dostihů celkem na 18 místech, se 

následně počítá podle vzorců. Měří se 2 metry a 3 metry od bariéry a to pokaždé na devíti 

místech (v prostoru cíle, pak 200, 400, 600, 800, 1000, 1400, 1600 a 1800 metrů před 

cílem). Každé měření se provádí 3x na stejném místě. Poté se měření dosadí do vzorců, 

provede se průměr a zaokrouhlený výsledek ukáže průměrnou tvrdost dráhy. Ke každému 

dostihovému dni se musí vystavit „Protokol o měření stavu dostihové dráhy“ (obr. 29). 

Tato hodnota je velmi důležitá pro pořádání dostihů. Optimální tvrdost je pružná až 

měkká. Ze zkušeností trenérů dostihových koní je známo, že každý kůň snáší jiné 
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podmínky. Některému činí problém běžet na pevné a tvrdé půdě (hodně je namáhán 

pohybový aparát a šlachy), jiný kůň zase nesnese měkkou, nebo těžkou půdu.  

V případě nevyhovující tvrdosti je na uvážení trenéra (nebo majitele koně), jestli 

svého koně ponechá na startovní listině, nebo z důvodů nevyhovujícího terénu jej škrtne 

z dostihu.  

 

obrázek 29: Protokol o měření stavu dostihové dráhy, zdroj: Hipodrom a.s.       

Další změny, ke kterým došlo je umístění stanice katodové ochrany. Protože se dalo 

předpokládat, že řady budou uloženy do prostředí, kde může docházet ke korozi jak 

prostou půdní korozí, tak korozí bludnými proudy, proto se pro ochranu řadu zřídila tato 

stanice. Její umístění nebylo v rámci projektového úkolu provedeno, avšak předpokládalo 

se, že bude umístěna v blízkosti manipulačního domku závlah. Protože se domek 

nevybudoval a bylo potřeba, aby rozsah stanice obsáhl celou plochu závodiště a i hlavní 

výtlakové potrubí závlah, umístila se nakonec tato stanice na zadní část golfového hřiště. 

V současné době bude problém při případných opravách, jelikož nad touto stanicí je již 

pěstěný golfový trávník.  
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Sklolaminátový kiosek, ve kterém je zdroj napájení pro stanici katodové ochrany, je 

umístěný na protilehlé zadní straně dostihové dráhy.  

Nedodělal se ani přívod závlahové vody na tréninkovou dráhu. V dnešní době a za 

současné situace by nebyly na její zavlažování finanční prostředky (již delší dobu chybí 

finance i na její údržbu). Dráha má rozlohu cca 43 ha, celková délka dráhy je 4885 m a 

šířka 5,4 – 7,2 m. Za dobu své existence byla již jednou upravována. Byla vyprojektována 

na mnohonásobně větší objem dostihového provozu a i přesto, že nebyla tolik využívána, 

vykazuje některé vady. Travnatý povrch zde místy chybí (obr. 30), terén je příliš tvrdý, 

nebo v období dešťů naopak klouže. V pískové dráze ve vrchních částech (je částečně 

z kopce) dochází k prošlapávání až na štěrkové podloží. V některých částech vlivem dešťů 

písek téměř chybí a dochází zde také k prorůstání kořenů od okolních stromů (obr. 31), což 

je velmi nebezpečné nejen pro koně, ale i samotné jezdce.   

 

obrázek 30: Travnatý povrch na dostihové a tréninkové dráze, zdroj: vlastní fotografie 

 

obrázek 31: Pískový povrch na tréninkové dráze, zdroj: vlastní fotografie 
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7.2 Vyhodnocení výsledků šetření hydrologických podmínek 

Dostihové závodiště na Velebudické výsypce bylo zařazeno Jockey clubem do 

kategorie A. Pro tato závodiště platí z pořadatelského hlediska přísnější kritéria. Musí mít 

kvalitní vážnici, šatny, zázemí pro jezdce a pořadatele, tribunu a musí splňovat podmínky 

pro ustájení koní (to znamená, že musí mít dostatek volných boxů pro ustájení startujících 

koní). Také musí mít kvalitní a dostatečně zavlažený travní povrch na závodní dráze.  

Hydrologické podmínky na Velebudické výsypce nejsou z tohoto hlediska příliš 

příznivé. Podle dat poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem (obr. 32) činily 

měsíční úhrny srážek v měřící stanici Kopisty (nejblíže Hipodromu se stejnou 

geografickou polohou) v roce 2006 průměrně 35,9 mm, v roce 2007 to bylo 51,8 mm a 

v roce 2008 tu spadlo průměrně 44,5 mm srážek. Průměrné roční teploty se zde pohybují 

kolem 10 ºC.  

 

obr. 32: Průměrné měsíční úhrny srážek a teploty vzduchu, zdroj: ČHMÚ Ústí n/L 

Vzhledem k půdním vlastnostem na výsypkách (také k nepříznivým hydrologickým 

a povětrnostním podmínkám) je finančně náročné udržet zde kvalitní travnatý povrch 

pomocí umělé závlahy po celou sezónu. Podzemní voda zde nebyla nalezena, množství 

srážek je nedostatečné a rychle odchází odvodňovacím drenážním systémem. 

V blízkosti není žádná větší vodní plocha, proto se voda pro závlahu závodiště musí 

čerpat až z údolní nádrže Nechranice. V roce 2007 bylo na plochu dostihového závodiště 

nakropeno 23 724 m³ (obr. 33, graf č.1) a v roce 2008 to bylo 32 482 m³ vody (obr. 34, 

graf č.2). Při cenách vody (15,- kč/ m³) a elektrické energie, která se musí také počítat do 
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nákladů na zavlažování, tvoří tato částka většinu nákladů spojených s provozem 

Hipodromu. Dalo by se říci, že je to téměř 50% všech provozních nákladů (Slavomír 

Mindoš 2009, in verb.). 

Navíc se provádí pravidelné přihnojování a sekání travního porostu. V současné době 

je kvalita dostihové dráhy v porovnání s jinými drahami v České republice velmi dobrá.  

 

 

obrázek 33: Závlaha dostihové dráhy za rok 2007, zdroj: Hipodrom a.s.      

 

obrázek 34: Závlaha dostihové dráhy za rok 2008, zdroj: Hipodrom a.s.       
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7.3 Posouzení vhodnosti využití ploch 

Na Velebudické výsypce (díky rekultivačním pracím) stojí dnes dostihová dráha, 

s nejdelší přímou dráhou pro rovinové dostihy (na 1200m) v Evropě. Právě díky 

nedostatku finančních prostředků se tato dráha již několik let nevyužívá. Pro Hipodrom a.s. 

by to znamenalo údržbu a závlahu další plochy na dráze a tím zvýšení nákladů na její 

provoz. Díky politickému převratu v roce 1989 nedošlo k realizaci celého plánovaného 

projektu a v následujících letech se už nenašel investor, který by tento velmi nákladný 

projekt dotáhl do konce. 

Podle osobního terénního průzkumu a pravidelných měření v letech 2007-2009 jsou 

zaznamenána místa (obr.35), kde po většinu roku dochází k trvalejším zamokřením. Je 

pravděpodobné, že zde v průběhu let došlo k poškození sběrných či svodných drénů. Část 

pro přímé rovinové dostihy nebyla měřena (Kapletová 2009). 

 

   obrázek 35: Schéma dostihové dráhy, modře jsou vyznačeny trvale zamokřená místa, oranžově 

místa s potřebou závlahy 

Vnitřní plochy oválu jsou méně využívány. Slouží k překážkovým dostihům a ty se 

konají maximálně 2x v dostihovém dni (proto jsou i méně namáhány). Trpí zde pouze 

místa před odskokem a po doskoku za překážkou. Tato místa musí být po každém závodu 

upravována. Prostor vnitřní dráhy je sušší, protože se zde zavlažuje minimálně. 

K tomu, aby byl nadále zachován dobrý stav travnatého povrchu na dostihové dráze, 

je nutné opakovaně sledovat zhutnění dráhy pedometrem a v případě nedostatečné závlahy 

provádět postřik (nejlépe ve večerních a ranních hodinách). Měl by se provádět v méně 

vydatných, ale častějších dávkách z důvodů špatného zadržování vody v půdě (zajistit 

pomalejší odtok drenážním systémem). Také je velmi důležité, aby byl prováděn pouze 

v místech nedostatečně zavlažených (ne po celé ploše stejně vydatně).  
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Nejhůře jsou na tom dvě místa. První je levý spodní oblouk, který je umístěný za 

cílem (zde již koně nejedou v tak silném tempu, ale brzdí, nebo při delších dostizích, kdy 

zde projíždí již chvíli po startu poprvé, nejdou také sprintem), není tento oblouk natolik 

rizikovým místem. Druhým místem, kde se také často drží voda, je pravý horní oblouk 

(horní je proto, že dráha je situována z mírného kopce). Toto místo je daleko rizikovějším. 

V této fázi dostihu koně vyběhnou na kopec, někteří si chvíli odpočinou a pak začínají 

nasazovat rychlejší tempo a finišovat. Pokud v této chvíli kůň došlápne na nezpevněný a 

přemokřený terén, může dojít ke zranění pohybového aparátu a šlach. Dalo by se uvést 

více příkladů, ale např. v roce 2008 zde musel být díky tomuto nedostatku utracen šampión 

vytrvalostních dostihů Ixos, který ve své dostihové kariéře dosáhl 9 vítězství a z celkem 23 

startů byl 20x umístěn do 6 místa. „Dne 12. 7. 2008 musel být utracen po fatálním zranění 

pravé přední nohy v Mostě, které si přivodil v rovinovém dostihu. Ixos se zapsal mnoha 

turfmanům do paměti a nejednomu do srdcí“ (Seznam.cz 2009). 

Hipodrom a.s. dodává závlahovou vodu také pro areál golfového hřiště. Jeho přívod 

závlahové vody je zatím jediným přívodem na této výsypce. V době, kdy I. GCM požaduje 

vyšší dodávky závlahové vody, musí omezit závlahu vlastní dostihové dráhy.  

I. GCM Most se letos rozšíří na 27 - jamkové hřiště. To by mělo splňovat nejpřísnější 

kritéria a svým zařazením by mělo spadat do vyšší kategorie. Umožňovalo by to pořádat 

zde významné sportovní turnaje se zahraniční účastí a s kladným ekonomickým dopadem 

pro město i region. Jediný problém, kromě dostatečného množství členů, který bude muset 

I. GCM vyřešit je vlastní zavlažovací systém. V současnosti je zcela odkázán na dodávky 

závlahové vody z Hipodromu a.s.  

Město Most už s Velebudickou výsypkou počítá ve svém územním plánu. Zdejší 

území má být využíváno pro odpočinkové a navazující aktivity. V minulosti byly 

připraveny MUS a.s. projekty na využití lokality Velebudické výsypky, kde se uvažovalo 

například o zřízení arboreta, fotbalového hřiště, bobové dráhy a hovořilo se i o možnosti 

využít tuto lokalitu pro hipoterapii.  

V současné době by mohlo být ve výhledu několik variant: 

1) Zrušit dostihový areál úplně a provozovat zde jinou činnost, která bude v zájmu 

akcionářů. V tomto případě by celá snaha a veškeré nemalé investice, které byly vloženy 

do tohoto dostihového areálu, přišly nazmar. 
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2) Druhou, také ne úplně vhodnou variantou, by bylo zrušit zde dostihové a 

tréninkové středisko, zachovat pouze dostihovou dráhu s příslušenstvím a pár dní v roce 

zde provozovat pouze dostihy. To by sice částečně snížilo náklady, ale dráha by se 

v sezoně musela stejně udržovat. Také by byla zcela zmařena investice, která byla vložena 

do tréninkové dráhy. Ostatní prostory mimo dráhu by se daly využít k jiným účelům (do 

budoucna např. k výstavbě).  

3) Třetí, asi nejlepší variantou by bylo zachovat zde dostihové a tréninkové středisko. 

To by s sebou, ale přineslo do začátku mnoho investic. Situace, jaká je v současné době, je 

neudržitelná. Areál si na svůj provoz není schopen sám vydělat. Důvodů je zde několik. 

V celém areálu stojí pouze jedna zimní stáj (z plánovaných 9) s 30 boxy. V dnešní době je 

již ke každé větší dostihové stáji budováno kolotočové zařízení. I toto bylo v původním 

návrhu plánováno, ale výstavba se neuskutečnila. Velkým problémem je stav stáje. Stáj je 

poměrně nová, ale pro koně nevyhovující (uvnitř je špatné mikroklima). V roce 2011 byla 

snaha ze strany hipodromu toto odstranit pomocí ventilátorů, které byly umístěny na 

střechy stáje (pomocí proudu vzduchu se sami otáčejí a tím odvádí vlhkost ze stáje). 

Závažným důvodem je také kvalita ploch pro vlastní dostihový trénink. Kolem tréninkové 

dráhy jsou vysazeny stromy a vykopány odvodňovací příkopy (jsou velmi nebezpečné). 

Mnohem lepší by bylo, kdyby zde byly bezpečnostní bariéry, nebo vysazeny živé ploty. 

Zároveň by bylo nutné provést úpravy dráhy (dosypání písku, odstranění kořenů apod.). 

Pokud by se na mosteckém hipodromu do budoucna měl udržet dostihový provoz, toto by 

byla asi první a největší investice, která by měla být provedena. Ve dvorech A i B je 

zavedená voda a neměl by být problém zavést toto i do dvora C, kde chybí. Postupně by se 

daly zateplovat stáje podle případného zájmu o pronájem, který je v současné době 

uspokojivý. Pokud by tyto boxy byly zatepleny, mohly by být pronajaty celoročně, a to by 

za celkem nízké počáteční náklady přineslo Hipodromu a.s. pravidelný příjem financí. 

Velkým přínosem pro areál by bylo, pokud by se podařilo sehnat investora, který by 

dokončil výstavbu parkurové haly. Krytá hala by umožnila po celý rok, bez ohledu na 

nepřízeň počasí, nejen pořádání jezdeckých skokových soutěží, ale i např. westernové 

soutěže, hiporehabilitaci a jízdy pro veřejnost. Dobrým nápadem pro tuto lokalitu, a právě 

tento areál, by bylo např. zřízení centra pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu 

(možno i pobytového).  
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Šetření, která byla v této práci provedena, vedla ke zjištění, že způsob, jakým je zde 

prováděno zavlažování, je velmi nákladný. Výstavba dostihové dráhy na takto převýšené 

výsypce byla ve své době projektem, který odpovídal tehdejší politické i hospodářské 

situaci. V dnešní době by takto navržený projekt asi neměl šanci prosadit se. Zcela jistě by 

bylo lepší umístit plochu dostihového závodiště do nižších poloh v blízkosti větší vodní 

plochy, tak aby náklady na její zavlažování byly minimální. Kvalitní travnatý povrch je 

jedno z nejdůležitějších kritérií dostihových závodišť a golfových hřišť. Také by nebyl 

problém se zavlažováním tréninkové dráhy, o kterém se v tomto případě vůbec neuvažuje.  

Původně navržené potrubí z LPE by bylo lepší variantou, než osazené ocelové, 

protože v místě spojů dochází k velkým únikům závlahové vody a do budoucna bude 

potřebná rekonstrukce potrubí. Způsob měření hutnosti pedometrem je naopak asi lepším (i 

když pracnějším) řešením, protože původně navržený automatický provoz s irrometry by 

byl nákladný a pravděpodobně poruchový. Jediným případným řešením finanční stránky 

závlahy dostihové dráhy při plánované rekonstrukci by byla volba progresivních úsporných 

závlahových zařízení. 

 

8. Závěr 

Rekultivace nejsou levné. V širokém průměru přijde jeden hektar na milion. Jsou 

však zákonnou povinností těžebních společností, které musí financovat průběžné 

rekultivace již během těžebního procesu, a navíc musí vytvářet finanční rezervu pro 

rekultivace, které budou prováděny v období po ukončení těžby.  

Podíváte-li se do učebnice zeměpisu pro 8. a 9. ročník základních škol, zjistíte, že 

Mostecko je „Krajina zcela převrácená naruby, jakoby přenesená z jiné planety. Vodní 

toky změněné ve stoky, lesy zcela zadušené jedovatými zplodinami četných komínů. Dusí se 

však nejen lesy, ale i lidé. Katastrofální stav životního prostředí zvyšuje počet onemocnění 

a zkracuje život ...“. 

Tato práce se zabývala sledováním historie a vodního režimu na Mostecku (hlavně 

v jeho jižní části - oblasti Velebudické výsypky). Snažila se pochopit důvody, které vedly 

k těmto změnám a zda byly opravdu nutné. Poukázala na to, že na této značně převýšené 

výsypce chybí voda a že tato oblast nadále zůstává odvodněnou krajinou. Voda se v této 
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oblasti přesunula do zbytkových lomů, a tak se definitivně narušil vodní režim v krajině. 

Kde se dříve držela voda, nyní není a je naopak na místech, kde nebyla (nebo byla jen 

v menší míře). Je narušena hydrologie, klima srážky i počasí….  Do budoucna je možné, 

že díky zatopení většiny dolů se Mostecko stane opět jezerní krajinou a vodní režim se tu 

opět upraví. Nebude stejný, jako dříve, ale díky většímu výparu z vodních ploch by mělo 

docházet i k větším srážkám (pokud se zde udrží krátký koloběh vody). Kruh času a 

historická paměť Mostecké pánve by se tak mohly uzavřít. 

Město Most se díky autodromu, napuštěnému jezeru Most, rozšiřujícímu golfovému 

hřišti, ale také hipodromu jednou určitě stane vyhledávanou oblastí pro rekreaci a to nejen 

pro české návštěvníky. To by mohlo mít kladný ekonomický dopad na město, ale i 

zabezpečit dostatek financí na rozšiřování, zkvalitňování a údržbu těchto stávajících areálů. 

A tak na závěr jen několik málo vět, které napsal německý badatel Friedrich Bernau 

roku 1896. 

“Dojem kvetoucí někdy roviny jest nejsmutnější. Všude učadlé komíny uhelen, všude 

hořící, nesnesitelný puch vyvinující haldy mouru. Nekonečné uhelné vlaky na tratích drah 

všemi směry krajinu protínající poučí nás o spoustách uhlí zde těženého. Ostatně nebude 

průmysl hnědouhelný ještě asi tak brzy ve svém vývoji omezen, neboť je dosud dosti 

neprohledaných ploch, jež poskytnou hojného výtěžku. Ale postupem doby kdy celkově ještě 

ušetřené pozemky zpustošeny a půda nastávajícím dolováním podzemního svého bohatství 

bude zbavena, tu jeviti budou Severozápadní Čechy přehrozný obraz spousty a budou 

připomínat budoucímu pokolení „rozkvět“ průmyslových odvětví, jež zatím snad báječným 

rozvojem sil elektrických stane se zbytečným.“  
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Graf č.2: Množství závlahové vody použité na plochu závodiště, rok 2008 

 

Příloha č. 3: Vlastní fotodokumentace a ortofografické mapy s přibližnými výměrami 

vodních ploch upravené v GIS 

Mapa č.1: Vodní plochy a nebeská jezírka na ortofotu 

Mapa č.2: Rybník a ustalovací nádrž u čerpací stanice (č.1 a 2) 

Foto č.1: Rybník (č.1) 

Foto č.2: Uklidňovací nádrž u hlavní čerpací stanice (č.2) 

Mapa č.3:Okrasné jezírko uprostřed závodní dráhy (č.3) 

Foto č.3: Okrasné jezírko uprostřed závodní dráhy (č.3) 

Mapa č.4: Vodní plocha v prostoru golfového hřiště (č.4) 

Foto č.4: Vodní plocha v prostoru golfového hřiště (č.4) 

Mapa č.5: Vodní plochy na tréninkové dráze(č.5 a 6) 

Foto č.5: Menší vodní plocha na tréninkové dráze (č.5) 

Foto č.6: Nebeské jezírko na tréninkové dráze (č.6) 

Foto č.7: Nebeské jezírko v lesoparkové úpravě (č.7) 

Foto č.8: Zamokřená místa v lesních terénních depresích (č.8) 

Foto č.9: Zamokřená místa v lesních terénních depresích (č.8) 

Foto č.10: Zamokřená místa v lesních terénních depresích (č.8) 

Foto č.11: Zamokřená místa v lesních terénních depresích (č.8) 

 

Příloha č. 4: Ortofota Velebudické výsypky zpátky do minulosti  

Ortofoto č.1: Rok 2011 

Ortofoto č.2: Rok 2008 
Ortofoto č.3: Rok 2003 
Ortofoto č.4: Rok 1987 
Ortofoto č.5: Rok 1975 
Ortofoto č.6: Rok 1964 
Ortofoto č.7: Rok 1952 
Ortofoto č.8: Rok 1938 


