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Anotace: 

Obsahem předložené práce je využití rekultivačních ploch na Mostecku pro 

sportovní aktivity. V úvodu práce je popsána historie a vývoj těžby. Další část je 

věnována rekultivacím, jejich historii, vývoji a typům, ale hlavně přibližuje, které 

zrekultivované plochy může veřejnost využívat ke sportovním aktivitám.  Poslední 

část je věnována rozhovoru s ředitelem společnosti DTS Vrbenský, která mimo 

jiných aktivit provozuje i rekultivace na Mostecku Ing. Ivanem Balášem, MBA. 

 

Klíčová slova: rekultivace, těžba, hnědé uhlí, sportovní aktivita, důl  

 

Summary: 

The subject of the submitted thesis is the use of the reclamation landscapes 

in Most region for sport activities. The introduction of the thesis describes the 

history and the development of coal mining. The next part is targeted at the 

recultivation, its history, development and recultivation types but mainly it shows 

which reclamation landscapes can the society use for sport activities. The last part 

includes an interview with Ing. Ivan Baláš, MBA, the director of DTS Vrbenský. 

This company among other activities also runs recultivation projects in Most 

region. 
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1 ÚVOD 

 

Je zajímavé v dnešní době sledovat, jak se ze zničené krajiny, jež zůstala po 

hnědouhelném dolování na Mostecku, stává opět oblast plná zeleně a vodních 

ploch, kam se začíná stahovat mnoho druhů různé zvěře. Rodí se zde pro ně 

opravdový život, který je pro většinu fauny v ostatních krajích České republiky 

běžný. Konečně se nemusí bát jezdících monster s rypadly, spousty hlučných 

nákladních aut a horníků, kteří plnili každodenní práci na dole. Díky rekultivacím, 

které následují po skončení těžby, vznikla místa, která dnes mohou i lidé využívat 

k mnoha aktivitám. 

Všechny bývalé doly a lomy na Mostecku zná moje generace už jen jako 

uměle vytvořenou zeleň, která nahradila dříve vypleněnou přírodu kvůli těžbě. Až 

na jediné místo, které bylo možno vidět jako aktivní důl, ze kterého v současné 

době vzniká obrovská vodní plocha. Zbytková jáma lomu Ležáky byla pomalu 

zaplavována a uměle vznikající nádrž rostla obyvatelům Mostu před očima. Dnes 

už je nazývaná jako Mostecké jezero a mělo by se zde budovat rekreační 

středisko, kde by rodiny měly trávit dovolené. 

Bakalářská práce se věnuje historii těžby na Mostecku, ale hlavním cílem 

jsou zrekultivované plochy, které mohou lidé využívat ke sportovním aktivitám, ať 

už jako aktivní sportovci nebo jako diváci.  Aktivně se mohou lidé věnovat běhání, 

jízdě na kole, in-line bruslení a golfu. Z vodních sportů mohou zkusit windsurfing 

nebo jízdu na vodních lyžích. Kdo si chce odpočinout, může jít sledovat 

prohánějící se formule, automobily, motocykly nebo divácky nejatraktivnější 

závody trucků. Kdo nemá rád zvuk řvoucích motorů, zkusí štěstí a vsadí si na 

svého favorita na dostihovém závodišti. Proto bych moc rád přiblížil široké 

veřejnosti, kam mohou lidé ve volných chvílích zamířit, jaký sport tam mohou 

provozovat a udělat něco pro své zdraví. Konečnou fází bude rozhovor s ředitelem 

společnosti, která zajišťuje rekultivace na Mostecku a v okolí Ing. Ivanem 

Balášem,  MBA. 
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2 HISTORIE TĚŽBY NA MOSTECKU 

 

Těžba hnědého uhlí byla, je a bude na Mostecku tou největší prioritou. 

Dolování zničilo krajinu, muselo ustoupit skoro celé město a v dolech byla 

zaměstnána většina obyvatel města Most. Tento průmysl ovlivnil život na celém 

Mostecku a jeho dopad pozorujeme i dnes.     

Začátek těžby v oblasti se datuje na středověk. Důkazem je dochovaný 

záznam z roku 1403 o prodeji podílu na dole měšťanem Duchcova Mstislava 

v obci Kringwald skupině horníků. Další zmínka je z let 1550 až 1580, kdy se 

dolovalo u Jirkova, Hrobu a na Pětipesku. Osecký klášter měl velký podíl na 

dolování uhlí. V jeho kronikách se píše o těžbě jílovitých hornin. V roce 1763 byl 

sepsán text o uhelném dole, patřící klášteru ve Střimicích u Mostu. Byl vydán také 

zákon, v němž se píše, že lidé mohou těžit uhlí pro topné účely. Využívalo se 

pouze kusové uhlí, moury a drobné uhlí se spalovalo a popílek byl využíván 

v zemědělství jako hnojivo [13].   

 

Obrázek 1 – Bourání starého Mostu [12]  

Od 17. století se začala objevovat těžba zatím jen na povrchových 

výchozech uhelných slojí, kde se udělala nehluboká jáma, a díky rumpálu se 

dostávalo uhlí na povrch. Toto dolování se nazývalo selské a byl mu učiněn konec 

v roce 1789. Důvodem bylo propůjčení dolovacího práva a dohled báňského 
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úřadu. Sídlil od roku 1783 v Jáchymově. Napoleonské války dočasně přerušily 

slibně se rozvíjející hornictví. Nedostatek dopravy a odbytových možností způsobil 

stagnaci průmyslu. Na začátku 19. století převažovala hlubinná těžba nad 

povrchovou, která přišla na řadu v pozdějších letech. Po válkách vznikla říční 

doprava uhlí po Labi, která znovu nastartovala hornictví. Po říční dopravě se 

začala rozvíjet také železniční síť, která napomohla většímu odbytu uhlí a také 

zesílení zájmu o hornické podnikání se zahraničím. Díky tomu vznikaly těžařstva, 

akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, které už disponovaly 

se zárodky pozdějších technicky vybavených podniků. Na konci 19. století se 

začínají objevovat první větší povrchové doly. Nemohly se zdaleka rovnat velikosti 

dnešním dolům. Rozvoj hornictví a dalších jemu příbuzných průmyslů vzbudil 

velkou poptávku po pracovní síle a populační bum. Do města se tlačili jak 

německy hovořící lidé, tak obyvatelé z českých vesnic, které byly přeplněné. Příliv 

českých obyvatel byl tak mohutný, že vedl k částečné bohemizaci této oblasti. 

Populační růst vedl k architektonické a urbanistické přeměně Mostu a jeho okolí. 

Začaly se budovat dělnické a hornické ubytovny a kolonie a obyvatelé na 

vesnicích začali přistavovat patra na svých domech, která pak pronajímala 

horníkům. Ve 30. letech patřilo Mostecko mezi nejindustrializovanější části Evropy. 

Obrovská chemická továrna, která vznikla za 2. světové války v Záluží, vyráběla 

mimo dalších aktivit benzín z hnědého uhlí. To bylo vytěženo nedaleko Stalinova 

závodu, jak byl dříve chemický závod nazýván. Dnes je znám jako Chemopetrol 

Litvínov. Dodnes tvoří dominantu severovýchodně od Mostu [3], [14].  

Po 2. světové válce zaznamenalo Mostecko nejzásadnějších změn 

vyvolaných člověkem v celé své historii. Definitivním koncem tisícileté historie 

královského města Most bylo první zarytí rypadla a spuštění dopravníku. Proběhlo 

mnoho bilancí a výpočtů, zda se likvidace města vyplatí. Velikost vytěženého 

ložiska byla 100 milionů tun uhlí. Z toho vyplynula aktiva 5,4 miliard korun a pasiva 

3,6 miliard korun. Zisk činil 1,8 miliard korun, proto se z finančního hlediska těžba 

vyplatila, ale kulturní a historická hodnota města je nevyčíslitelná. Jednou 

z významných staveb, která se zachovala, je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pro 

záchranu kostela bylo vypracováno celkem 11 variant. Nakonec byla vybrána 

možnost, kdy kostel byl dán na podvozky, které se pohybovaly po kolejích. Stavba 
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byla posunuta o celých 841 metrů. Přesun trval 500 hodin. Stál více, než kolik byla 

hodnota uhlí vytěžená z místa, kde kostel stál, celých 130 milionů korun [14]. 
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3 REKULTIVACE 

 

Rekultivaci považujeme za jednu z forem krajinného plánování, kdy dochází 

k navrácení poškozené nebo zcela zničené krajiny do původního stavu. Při tom je 

snaha odstranit či zmírnit nepříznivé dopady na životní prostředí změnou 

fyzických, chemických nebo biologických vlastností. Nejčastěji je předmětem 

rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin nebo průmyslovou 

výrobou. Hlavním cílem rekultivačních procesů je uvedení postižené oblasti do 

takového stavu, ve kterém by mohl fungovat jako soběstačný ekosystém a který 

by byl i esteticky přijatelný. Výsledkem po té může být vznik polí a lesů, 

vybudování rekreačního zázemí městských aglomerací, nebo záměrný vznik 

„nové divočiny“ [2]. 

 

Obrázek 2 – Rekultivace na Mostecku [10] 

Už za Rakousko – uherské monarchie byla povinnost rekultivovat těžbou 

narušené území. V roce 1854 byl vydán v říšském zákoníku Obecný horní zákon, 

který nařizoval vrátit pozemky poškozené těžbou do původního stavu nebo aspoň 

jemu podobného. První dochovaný záznam o organizované rekultivaci v severních 

Čechách je z roku 1908 [11].  
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V šedesátých letech dvacátého století se rozmohla povrchová těžba, s čímž 

je spjata také větší devastace území. V tomto období u nás vzniká rekultivační 

škola, která má za úkol zrekultivovat zasažené plochy těžbou hnědého uhlí. Dříve 

byl kladen důraz zejména na zemědělské plochy a řídilo se podle zásady „hektar 

za hektar“ [11]. 

Zákon č. 168/1993 Sb. z roku 1992 nařizuje těžebním společnostem si 

vytvářet určitou rezervu, která pak bude použita na rekultivaci krajiny po vytěžení 

uhlí. Problémem této legislativy je, že platí až od roku 1992 a nevztahuje se na 

území vytěžené před tímto rokem. Nejsou tedy na ně vytvořené žádné finanční 

rezervy. Proto musel rekultivaci těchto ploch zajistit stát. Celkový dluh na 

rekultivacích v severních Čechách je vyčíslen na neuvěřitelných 11 miliard korun 

[11]. 

Samotné rekultivace mají různý charakter. Rekultivace jsou buď lesnické a 

zemědělské, které se provádějí nejčastěji, nebo rekultivace vodohospodářské a 

ostatní. 

Nejdříve bude popsána rekultivace vodohospodářská. Jedná se o 

rekultivaci, kdy vznikne vodní nádrž zatopením zbytkové jámy povrchového lomu. 

Nádrže se využívají k akumulaci vody a následně k jejímu pozdějšímu využití. 

Dnes se počítá s tím, že lomy na Mostecku, které ještě fungují, budou zatopeny a 

stanou se ohromnou zásobárnou všestranně využitelné vody. Budou cenné nejen 

pro oblast pod Krušnými horami, ale také v celostátním měřítku. Za 

vodohospodářské rekultivace v Mostě jsou dnes považovány nádrže Benedikt, 

Matylda a nově vznikající jezero Most [1].  

Dalším typem jsou lesnické rekultivace. „Smyslem lesnických rekultivací je 

efektivní založení žádoucího typu porostu lesních dřevin na devastovaných 

plochách určených k zalesnění. Podílí se hlavně na obnově ekologických a 

mnohých mimoekonomických, ale i ekonomických funkcích krajiny. Základní 

koncepce zalesňování je motivována v těchto průmyslových oblastech na prvním 

místě společenskou potřebou, spočívající v rychlé návratnosti ploch 

k hospodářskému využívání, v úpravě krajinného a životního prostředí.“ Tento typ 

rekultivace je součástí skoro všech zrekultivovaných oblastí [1].  
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Dále je rekultivace zemědělská. Je to zpětné přetváření krajiny na louky 

nebo pastviny, ale třeba také vinice a ovocné sady. Důležitým prvkem u tohoto 

typu rekultivace je návoz kvalitní orné půdy, která je základem pro kvalitní úrodu. 

Tento typ rekultivace je hojně využíván a důkazem toho je například v Mostě 

úprava čepirožské výsypky na zahrádkářskou kolonii nebo úprava dolu Šmeral 7 

na vinici [2]. 

Posledním typem rekultivací jsou rekultivace ostatní. Jejich hlavním cílem je 

vytvořit rekreační a funkční zeleň. Jde o navrácení krajiny do její dřívější podoby 

vytvářením parků, sportovních areálů nebo jen komunikací. Jedním z míst, které 

bylo takto zrekultivováno, byl bývalý důl Vrbenský, kde vznikl závodní okruh, 

mostecký Autodrom. Dalším zdárným příkladem se považuje Hipodrom, který stojí 

na Velebudické výsypce [2]. 

Na Mostecku se můžeme setkat s každým z výše uvedených typů 

rekultivací, které dopomáhají uměle vytvořit novou krajinu. 

 

3.1 Velebudická výsypka 

 

Velebudickou výsypku proslavil hlavně nově vzniklý moderní dostihový 

areál, přejmenovaný na Hipodrom. Golfový areál, který byl vybudován, začíná 

nabírat na oblíbenosti golfistů. Další zajímavostí na této výsypce je, že zde byla 

vystavěna první úspěšně využívaná průmyslová zóna [1]. 

Pod Velebudickou výsypkou byla hnědouhelná sloj, která se tvořila v období 

třetihorního miocénu zhruba před dvaceti miliony let. V letech 1955 – 1995 se 

začaly sypat skrývkové zeminy na Velebudickou výsypku. Byly přepravovány 

podnikovou elektrifikovanou železnicí, na níž navazovalo celkem 26 km 

provozních kolejí. Ukládalo se pomocí dvou kolejových zakladačů typu Z1650/51 a 

Z1650/56. Byl zhotoven projekt, podle kterého mělo být na výsypce uloženo 260 

milionů m³ zemin s ročním ukládáním 9 milionů m³. Ve skutečnosti bylo na 

výsypku uloženo 242,3 milionu m³ nadložních zemin. Sypání zde probíhalo 

postupně ve čtyřech etapách přímo na sebe. Došlo zde tedy k převýšení až o 75 

metrů od původního území, na ploše 784 hektarů. V blízkosti nově vybudovaného 



Jakub Černý: Využití rekultivačních ploch na Mostecku pro sportovní aktivity 

 

2013  8 
 

Mostu vznikl kopec, který svým vzhledem zcela určitě nepřipomínal zemskou 

krajinu [1].  

Odborníci dospěli k závěru, že výsypka má obrovskou přednost a tou je její 

velikost. Které město má k volnému užití až 800 hektarů půdy? Dalším pozitivem 

bylo její umístění v blízkosti města, ale problémem bylo, že esteticky kopec určitě 

nevypadal a svými vlastnostmi nepřispíval ani ekologickému potenciálu přírody, 

ani potřebám obyvatel. Jeho nepříznivá geomorfologie a malá stabilita vede řadu 

let až desetiletí k sesuvům a poklesům terénu. Povrch je tvořen nestandardní 

směsí zemin většinou třetihorního původu, jako jsou jíly a jílovce doplňované písky 

a částečně i sprašemi a ještě zde nebyl žádný vodní režim. Zcela zde chyběly 

běžně se vyskytující půdy. Takové prostředí je charakteristické nestandardním 

klimatem, pro které je typické přehřívání a vysoušení. Přirozená vegetace se tedy 

na výsypce objevuje jen málo a osidlování zvířenou probíhá jen velmi pomalu, 

protože zde panuje téměř stepní charakter. Geologové, ekologové, půdoznalci, 

hydrologové, klimatologové, zoologové i botanici takováto území označují jako 

počáteční stadium geologického prostředí, půdy, vodního režimu, mikroklimatu, 

rostlinných a živočišných společenstev. Na první pohled je možné ho přirovnat ke 

krajině z doby ledové [1].  

Projektanti rekultivace Velebudické výsypky měli výhodu v jistotě, která 

vycházela z předchozích zkušeností s rekultivacemi. Ty jsou již propracovány 

z koncepčních i technologických hledisek do té míry, že je možné úspěšně 

zrekultivovat jakýkoliv výsypkový biotop. Je to jen otázka času a peněz. Vycházelo 

se hlavně z toho, že se jedná o výsypku v těsné blízkosti města. Druhým důvodem 

byla snaha společnosti EQUI Bořeň - Svinčice vytvořit rovinové i překážkové 

dostihy a parkur a chovat zde uznávaná koňská plemena, jako jsou anglický 

plnokrevník a český teplokrevník. Z jejich aktivity ve spolupráci s městem, těžební 

společností, s projektanty Hydroprojektu a francouzskými dostihovými specialisty 

vznikla v sedmdesátých letech minulého století strategie využití Velebudické 

výsypky, která vycházela z představy výstavby příměstského parkového, 

sportovního, a rekreačního areálu, jehož součástí měl být areál Hipodrom, 

zemědělská rekultivace orientovaná na zázemí Hipodromu, golfový areál a využití 

zbylého prostoru pro další volnočasová zařízení [1].  
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3.1.1 Hipodrom 

 

Mostecký Hipodrom patří mezi špičkové projekty takzvané české 

rekultivační školy a je součástí rekultivace Velebudické výsypky. V roce 1973 byl 

zpracován projekt se záměrem zbudování areálu zdraví a odpočinku, jehož 

dominantou měla být dostihová dráha. Smyslem a cílem zrekultivování 

Velebudické výsypky bylo navrátit nevyužitým plochám jejich původní společenský 

význam. Většina dostihových okruhů je postavena na urovnaných přírodních 

terénech. Proto je výstavba mostecké dráhy celosvětovým unikátem, zejména její 

provedení od základů. Dráha měla splňovat požadavky, aby byla dostatečně 

pružná a pevná. Trávník kolem celé dráhy lze na jakémkoliv místě zavlažovat 

nebo odvádět z něj vodu díky drenážnímu systému, který zde byl vybudován [8]. 

Hipodrom se jako jediný v České republice může pyšnit přímou dráhou pro 

rovinové dostihové závody o délce 1200 metrů. Šířka vnějšího oblouku dráhy je 30 

metrů a 1800 metrů a šířka vnitřní dráhy má velikost 20 metrů. Byly zde 

vybudovány také zcela ojedinělé tréninkové dráhy, které jsou buď travnaté, nebo 

písčité a uložené mimo dostihovou dráhu. To nemá žádné závodiště u nás [8]. 

Za hlavního pořadatele dostihů je HIPODROM MOST a.s. Závodit se 

v Mostě začalo už v září roku 1997. Každoročně se zde pořádá osm dostihových 

dní, ve kterých se představí na šest set koní, to řadí Hipodrom mezi nejlepší 

závodiště v naší republice. Dostihy jsou velmi atraktivním sportem pro všechny 

věkové kategorie [8]. 
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Obrázek 3 – Hipodrom [vlastní, 2013] 

Areál se nevyužívá pouze k dostihům, ale také se zde konají parkurové 

závody, hlavně juniorských jezdců. Tato disciplína je velmi zajímavá, neboť divák 

může sledovat spolupráci koně a jezdce, která musí být dokonalá. V roce 2005 se 

jel první závod, dalším bylo Mistrovství ČR v parkurovém skákání a drezúře 

juniorů. Konalo se zde v roce 2008 Mistrovství ČR v parkurovém skákání dětí, 

juniorů a seniorů. Parkurové závody se zde dostaly na vysokou úroveň. 

Společnost se během posledních pěti let činila a nechala vystavět kolbiště s věží 

pro rozhodčí, drezúrní obdélník s možností využití pro další jezdecké disciplíny 

nebo také slouží jako výcviková místa pro rekreační ježdění, pro začátečníky i 

pokročilé a hippoterapii [8]. 

V roce 2008 byla rozšířena škála sportovních aktivit o in – line dráhu. Je 

dlouhá 3370 metrů s kvalitním asfaltovým povrchem. V délce 1,5 kilometru je 

dráha obousměrná o šířce 5 metrů. Ve zbývajících 1870 metrech je dráha 

v jednom směru o šířce 3 metrů. Dráha celou svojí délkou opisuje celý dostihový 

okruh. Pořádají se zde závody a bruslaři přijali dráhu s velkým zájmem a 

nadšením [8]. 
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Hipodrom ročně přiláká kolem sta tisíc návštěvníků, kteří využívají areál ke 

sportovním, kulturním a společenským aktivitám a splnil tak původní myšlenky, 

proč se takový areál stavěl [8]. 

  

3.1.2 Golfové hřiště Most 

 

Golfové hřiště a současně I. Golf Club Most vznikly v roce 1993. Klub se 

zařadil k prvním v porevolučním období. Golfové hřiště vzniklo na zrekultivované 

Velebudické výsypce v Mostě. Nejdříve vznikla první část hřiště s šesti jamkami, 

které bylo v krátké době rozšířeno na devíti jamkové. V roce 1999 bylo 

znormováno tak, aby vyhovovala hráčům, kteří hledají zajímavý golfový design. 

Hřiště svým zvlněným profilem připomíná typickou atmosféru skotského linksu. 

První jamka, kterou se vždy začíná, sousedí celou svou délkou s Hipodromem a 

v blízkosti je také další zrekultivovaná plocha a tím je koupaliště Benedikt. 

Mostecko je v tomto směru výborně situováno, ať už pro jedince nebo také i 

rodiny, které si dělí své zájmy mezi golf a další sportovní aktivity, jako je například 

jízda na in – line bruslích, dostihy, tenis nebo koupání [7]. 

V současné době by v sousedství mělo vzniknout další 18 – ti jamkové 

hřiště. Problémem je, že by vznikl zároveň druhý golfový klub v blízkosti a 

nemuselo by to dělat dobrotu. Ale jestliže se zástupci obou klubů domluví, mohlo 

by vzniknout na Mostecku moderní 27 jamkové hřiště, které by uspokojilo jak 

širokou veřejnost, tak i amatérskou a profesionální špičku [1].   

Vybudované golfové zázemí neslouží pouze jen k odpočinku a relaxaci po 

turnajích, ale také i k pořádání klubových setkání. Je zde k dispozici klubovna, 

driving range, putting a chipping green. Dále cvičná jamka, lze si zapůjčit hole a 

zaparkovat přímo u klubovny. Lze využít za poplatek i služby trenéra. V zimě 

mohou návštěvníci využít indoor golfový simulátor [7].  
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Obrázek 4 – Golfové hřiště [7] 

 
 

3.2 Lom Vrbenský 

 

Málokdo ví, že dříve než se začal lom využívat jako sportovní areál, byl 

rekultivační akcí. Stal se nadstandartní součástí dlouhodobé a systematické 

obnovy území dotčeného těžbou uhlí. Podle původního rekultivačního programu 

měla být výsypka částečně zalesněna a na terasách, kde dnes stojí autodrom, 

měly být vysázeny ovocné sady. Později byla tato představa upřesněna a sady 

měl nahradit multifunkční sportovně – branný areál. Konečným a definitivním 

rozhodnutím byla výstavba autodromu v kombinaci s centrem bezpečné jízdy – 

polygonem [1].  
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Území výsypky, na kterém je dnes postaven autodrom, se v minulosti 

extenzivně využívalo jako zemědělský pozemek, ale i zde se vyskytovalo uhlí. 

Původně bylo těženo hlubině, a to od roku 1886 dolem Matylda. Způsobem, 

kterým se zde těžilo, bylo komorování. To po sobě zanechává stopy v podobě 

trychtýřovitých propadlin. Území bylo dříve využíváno jako ovocné sady, pro jeho 

svahující se terén. To vedlo v šedesátých letech minulého století k návrhu, že by 

jako rekultivace mohla vzniknout kombinace ovocných sadů a lesa. V pozdějších 

letech se v této oblasti značně zhoršila kvalita ovzduší. Hlavní příčinou byly důlní 

exhalace z otevřeného lomu Vrbenský. Lom používal pro transport uhlí a zeminy 

parní lokomotivy. Dalším problémem bylo hoření a čouzení hnědouhelné sloje. 

K čistotě ovzduší nepomáhaly ani odpadní látky vypouštěné z nově vzniklých 

elektráren [1].  

Tyto nepříznivé podmínky vedly rekultivátory ke změně představ, ke kterým 

přispěl i zájem svazu pro spolupráci s armádou o nový branně – sportovní areál. 

V roce 1976 došlo k výrazné přeměně plánů. Motoristický sport měl v Mostě 

bohatou historii. První rychlostní závod motocyklů kolem pivovaru se uskutečnil 

v roce 1947. Po té se zde začaly jezdit také automobilové závody, což mělo za 

následek, že na jedné z výsypek byl vybudován nový, bezpečnější, rychlostní 

automobilový okruh. Na Velebudické výsypce však již tehdy vzkvétala myšlenka 

vybudování moderního dostihového areálu. Nejlepším místem tedy byla výsypka 

na území bývalého lomu Vrbenský – Matylda. Rypadla jí tvarovala do 

monotónních teras, které odpovídaly tvaru takovéhoto speciálního areálu. 

Slučovalo se to i s myšlenkou sportovně- branného areálu, s jehož výstavbou se 

zde počítalo. Území disponovalo plochou o velikosti 140 hektarů, což byla 

dostatečná velikost s poměrně dobrou stabilitou [1].  

 S výstavbou autodromu se začalo už v roce 1978. Z rekultivačních 

prostředků se však nepodařilo zrealizovat celou jeho výstavbu. Provedly se zde 

rozsáhlé terénní úpravy, hydrotechnické práce. Část výsypky byla pokryta vrstvou 

ornice a následně zde byla vysazena tráva a ozeleněna stromy a keři. Součástí 

rekultivačního procesu byla i výstavba obslužných komunikací včetně tunelu, 

kterým byl vytvořen vjezd do celého areálu. Rekultivační práce se zasloužili pouze 

o stabilizaci a přípravu území, všechno ostatní pak bylo vystavěno pod hlavičkou 
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autodromu. V roce 1982 byl odstartován první závod. Statisícové návštěvy nebyly 

žádnou zvláštností. V Mostě vznikl v krátké době automobilový okruh, který se stal 

prvním v celé střední a východní Evropě [1].  

 

Obrázek 5 – Zrekultivovaný lom Vrbenský [vlastní, 2013] 

V roce 2003 vláda České republiky rozhodla o náhradě za důlně ekologické 

škody minulých období. Autodrom využil této pomoci v podobě finančních 

prostředků k výstavbě Polygonu Most a to na ploše 13 hektarů, které měly být 

k dispozici pro výstavbu sportovně – branného areálu. Nezbytné bylo udělat 

rozsáhlé terénní úpravy, ale především důkladnou hloubkovou stabilizaci této 

části. V návaznosti na předchozích činnostech vznikly ostatní složky této stavby. 

První etapa rekultivace byla provedena během roku 2004 a to v rozsahu 120 

milionů korun. V druhé etapě měly být vybudovány kluzné plochy, které by měly 

simulovat nepříznivé podmínky na silnicích a učit řidiče jejich předcházení a 

zvládání. Mostecký polygon je dnes nejmodernějším výcvikovým a testovacím 

centrem bezpečné jízdy ve střední Evropě [1].   

Celý areál mosteckého autodromu dokazuje, jak účelně koncipovat 

příměstskou rekultivaci. Vedle hipodromu, areálu Benedikt a areálu kolem vodní 
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plochy Matylda, se stal autodrom další sportovně – rekreačním centrem na 

Mostecku. Přesně zapadá do regionální koncepce rekultivační obnovy uhelnou 

těžbou devastovaných ploch s hlavní orientací na sport, rekreaci a cestovní ruch 

[1].  

  

3.2.1 Autodrom 

 

Nedělní datum 14. srpna 1983 již zůstane navždy zapsán zlatým písmem 

v dlouholeté historii motoristického sportu nejen na Mostecku. Tímto dnem vznikla 

první speciální závodní dráha v Československu, kterou si vysnilo mnoho generací 

závodníků a funkcionářů. Více než čtyřkilometrový okruh se pyšní dvaceti 

zatáčkami a nikoho nenechá na pochybách, že jde o technickou trať, kde jezdec 

musí být ve střehu a nemá chvilku klidu [4]. 

Superlativy nešetřil technický komisař FIA při zahájení provozu autodromu, 

který se nebál zařadit mosteckou trať po jezdecké stránce mezi nejbezpečnější 

v Evropě, kde by se mohly jezdit i vrcholné automobilové závody, které snesou ty 

nejpřísnější měřítka. Na srpnovou premiéru dorazilo na sto tisíc diváků, kteří 

sledovali rychlé vozy Interserie. Nepřišli sledovat jen vynikající jezdce a rychlá 

auta, ale také hlavně nově vybudovaný areál a byli z toho všeho doslova nadšení. 

Zdevastovaná plocha po těžbě se tak vrátila k novému využití, což přivítali všichni 

motorističtí fanoušci [4].  

Velmi rychle se otevření mosteckého autodromu dostalo do povědomí 

mnoha tisíc nadšenců z celé republiky, ale také i ze zahraničí. Hlavně z tehdejší 

NDR, kde patřil motoristický sport k jedněm z nejoblíbenějších. Doby, kdy se na 

okruhu pořádaly pouze dva závody ročně, jeden v květnu a druhý v srpnu, který 

zároveň celou sezónu končil, jsou zcela zapomenuty. V současné době se o 

sezónách nedá vůbec mluvit. Okruh je využíván v průměru 280 dní v roce. 

Rekordem je však rok 1988, kdy se na dráze jezdilo plných 302 dní [4]. 

 Autodrom neslouží jen automobilovým a motocyklovým závodům, konají se 

zde další zajímavé akce. Trénují zde jezdci, testují se nové stroje a jejich 

součástky, jako například pneumatiky. Mnohé firmy zde prováděly své vlastní 

akce. Na diváckém svahu se konaly oblíbené burzy s náhradními díly. Trať také 
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sloužila cyklistickým závodům, běžcům a také bruslařům na kolečkových bruslích. 

Všechny akce, které se zde konaly, jsou zaznamenány v archivu, který funguje už 

od samotného vzniku autodromu. Asi nejnavštěvovanější v poslední době jsou 

závody tahačů FIA – CZECH TRUCK PRIX. Další závody, které se zde pořádaly 

nebo pořádají, jsou závody veteránů, které nabírají na oblíbenosti u fanoušků, 

dále závody rychlých vozů Interserie, závody Česká pojišťovna – Škoda Octavia 

Cup, závody historických formulí 1 nebo obrovsky populární závod European 

LeMans series a mnoho dalších [4].  

Zmíníme se také o vlastním provozu a vzniku autodromu, který si zasluhuje 

velkou pozornost. Svojí roli měla i politická situace, která panovala v zemi 

v devadesátých letech minulého století. V létě 1990 skončil Svazarm a zůstal tedy 

jen mostecký Automotoklub. V roce 1993 došlo k personálním změnám a 

předsedou klubu se stal Jiří Kroužek, který představil novou koncepci klubu a 

fungování autodromu. O rok později byla vytvořena obchodní společnost, která 

měla zajistit homologaci okruhu, která končila 31. 12. 1993. Nikdo ale nevěřil, že 

by se taková věc mohla zvládnout za tak krátkou dobu. Za pomoci města Most, 

AMK BS a Jiřího Kroužka se dokázalo nemožné. Rekonstruovat se začalo 

v prosinci a během pěti měsíců bylo hotovo. Na květen totiž byla naplánována 

nejtěžší zkouška. Dorazila inspekční prohlídka Mezinárodní federace 

automobilového a motocyklového sportu, v čele s presidentem komise silničních 

závodů FIA panem Claudem Denisem, který po projetí tratě řekl: „Mostecký okruh 

má světové parametry a dnes už mu chybí jen světové závody. Jsem velmi mile 

překvapen, že se v Mostě za tak krátkou dobu podařilo provést rekonstrukci 

v takovém rozsahu“[4]. Od roku 1992 mohou diváci vidět závody toho největšího 

kalibru a tím jsou závody tahačů, které v dnešní době lákají desetitisíce fanoušků 

na divácký svah a jistě tomu bude i v následujících letech. Na začátku však bylo 

mnoho lidí proti startu těchto monster, protože autodrom byl postaven na výsypce 

povrchového dolu a jejich hmotnost dělala všem starosti. Do dnes se na trati nic 

nestalo, i když se trucky řítí velkou rychlostí a mají váhu okolo pěti tun [4]. 

Zájem motoristických fanoušků rozhodně patří i našemu nejlepšímu 

závodnímu seriálu a tím je Česká pojišťovna – Škoda Octavia Cup. Měl premiéru 

v roce 1997 a jezdí se dodnes. Tyto závody jsou u diváků velmi oblíbené, protože 
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mohou vidět na trati stejné vozy, které jezdí po našich silnicích nebo je dokonce 

někdo má doma ve své garáži [4]. 

 

Obrázek 6 – Autodrom [vlastní, 2013] 

Jedním z nejdůležitějších dnů autodromu byl Dopravní den České 

pojišťovny a Škoda Auto. Areál navštívilo až několik tisíc fandů. Zlatým hřebem 

byla návštěva týmu formule 1 West McLaren Mercedes. V čele byl šéf stáje Ron 

Dennis a s ním přicestovala dvojice celosvětově známých jezdců Mika Häkkinen a 

patron mosteckého autodromu a hradu Hněvín David Coulthard. Po této akci byl 

rok zakončen dnem otevřených dveří, kde si majitelé cestovních vozů mohou 

projet celou trať a vyzkoušet jak se cítí opravdový závodník [4]. 

Hned po dnu otevřených dveří se celý autodrom přeměnil ve staveniště. 

Jednou z akcí byla přestavba zatáčky na konci cílové rovinky, kde byl nainstalován 

zpomalovací retardér. Zároveň se zvětšilo parkoviště, které nemělo vyhovující 

velikost. Byly rozšířeny boxy a na nich bylo postaveno tiskové středisko, kde našel 

své místo i archiv, kde se skrývá celá minulost motoristického sportu na Mostecku. 

Ve druhé etapě se provedla demolice stávající správní budovy a byla postavena 
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nová s moderní restaurací a sociálním zařízením. Byla to velmi nákladná akce, ale 

potřebná pro vývoj tohoto pěkného a náročného sportu [4].  

V roce 2003 začala vznikat dnes už nedílná součást autodromu a tím bylo 

centrum bezpečné jízdy Polygon. Plánem výstavby areálu pro výcvik bezpečné 

jízdy se představitelé AUTODROMU MOST a. s. začali zabývat už na konci 

devadesátých let. Důvodem nebyl jen fakt, že podobná cvičiště jsou součástí 

většiny závodních okruhů na světě, ale také větší hustota provozu na českých 

silnicích a zvyšující se počet dopravních nehod.  Expertní výzkumy došly k závěru, 

že na vině tohoto stavu je nízká úroveň dovedností, minimální zkušenost, 

přecenění svých sil a nedodržováním základních pravidel silničního provozu. 

Řidiči často chybují v analyzování situace kolem sebe, v přizpůsobení způsobu 

jízdy stavu vozovky a také meteorologickým podmínkám a ke zlepšení těchto 

nedostatků by měl dopomoci právě Polygon [5]. 

Výstavba a provozování podobných center je dnes už zaběhlé v celé 

západní Evropě. U některých států se absolvování kurzu bezpečné jízdy stává 

nedílnou součástí výukové koncepce autoškol. Soukromé společnosti, státní 

instituce i bezpečnostní složky nechávají své zaměstnance proškolovat, aby 

zvládli momenty v krizových situacích, které se jim mohou na silnici přihodit. 

Areál Centra bezpečné jízdy se nachází na třinácti hektarech pozemku 

stávajícího diváckého svahu, který byl dříve mimo motoristickou sezónu zcela 

nevyužitý. S možností využití závodního okruhu patří jednoznačně k největším a 

nejmodernějším výcvikovým a testovacím zařízením svého druhu v České 

republice, kde se pořádají různé firemní akce. K výstavbě mosteckého Polygonu 

pomohl stát dotací. Byla vyčíslena částka 15 miliard korun na místa, která byla 

postižená těžbou, a měla se stát rekultivacemi. Stát přispěl 130 miliony na sanaci 

tehdejší výsypky, kde mělo vzniknout výcvikové středisko. Sám Autodrom dal na 

výstavbu budov, položení asfaltu a výstavbu cvičných ploch pro simulování situací 

z běžného provozu 120 miliónů korun [5]. 

Areál je určen pro všechny řidiče, kteří tráví ve svém dopravním prostředku 

byť i jen nepatrnou část svého pracovního či osobního života. Vzhledem k 

velkorysým rozměrům jeho cvičných ploch je možné školit nejen řidiče osobních 

automobilů a motocyklů, ale také nákladních automobilů, autobusů a dokonce i 
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speciální techniky. Provoz Polygonu je umožněn celoročně díky nejmodernějším 

technologiím, které se zde využívají. I v létě lze simulovat povrch uklouzaného 

sněhu nebo ledu. Technologie disponuje také výhřevem, který v zimě zabraňuje 

zamrznutí a je možno provádět výcvik i za velkých mrazů [5]. 

Návštěvou tohoto areálu by měl projít každý moderní motorista, neboť se 

zde setká s dlouholetou zkušeností a odpovídajícím vzděláním lektorů, 

celosvětově osvědčenou metodikou výcviku a technologicky vyspělým areálem a 

tyto aspekty dopomáhají řidičům předcházet a minimalizovat možné nebezpečí, 

které může kdykoliv přijít [5]. 

 

3.2.2 Sportoviště Matylda 

 

Matylda je uměle vytvořené neprůtočné rekultivační jezero, situované 

v severozápadní části města Mostu, je součástí obvodu II. Souš a leží pod dvěma 

mosteckými vrchy Hněvín a Širák. Vodní nádrž vznikla rekultivací. Zatopila se 

zbytková jáma lomu Vrbenský. V některých mapách ji můžeme nalézt jako Vodní 

nádrž Vrbenský, jak byla původně nazývaná. Dnes se jmenuje Matylda, podle 

původního dolu, který na tomto místě za dob první republiky těžil. Jezerem 

Vrbenský je nazývána menší vodní plocha zhruba 500 metrů severně od Matyldy. 

Jezero Matylda ze severu ohraničuje silnice I/13 a z jihu Autodrom Most na 

rekultivované výsypce tohoto dolu. Začátek vzniku vodní nádrže se datuje na rok 

1986, kdy byly upraveny těsnící vrstvy na dně tvořící se nádrže. V roce 1992 se 

začala napouštět pomocí Nechranického přivaděče. V posledních letech se takto 

každoročně dopouští voda. Po úplném napuštění má nádrž rozlohu 38,7 hektaru a 

průměrnou hloubku 3,5 až 4 metry a je možno jí využívat k rekreaci, vodním 

sportům i rybaření. Břehy jsou udělány plážovou a parkovou úpravou a vstup do 

vody je možný po betonových molech [9].  

Další aktivitou, kterou nabízí vodní nádrž je rybaření. V lovné sezóně se 

sem sjíždějí rybáři z širokého okolí. Provozují se zde i vodní sporty, jako je vodní 

lyžování a ježdění na skútrech. Asi nejdůležitější částí Matyldy je nově 

vybudovaný asfaltový okruh, který lemuje celou vodní nádrž. S délkou 4 kilometry 

patří k nejdelším na Mostecku, přičemž šířka je 5 metrů. Nejvíce je využíván pro 
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cyklistiku, běh a jízdu na in – line bruslích. Na dráze nejsou stanovena žádná 

pravidla, proto se zde můžeme setkat s pejskaři, dětmi a kočárky. Musí se věnovat 

tedy větší pozornost a ohleduplnost vůči ostatním lidem, kteří také využívají dráhu 

k jakýmkoliv účelům. Dráha má téměř nulové převýšení a proto je vhodná hlavně 

pro rekreační sportovce. Jsou zde na začátku okruhu k dispozici i skříňky, do 

kterých si můžou odložit věci, aby je netížily při sportování [9]. 

Součástí areálu je sociální zařízení, stánky s občerstvením a sezónní 

autokemp, který je hlavně využíván v době konání motoristických závodů na 

nedalekém Autodromu [9].  

 

3.3 Lom Benedikt 

 

Mostecký rekreační areál, dnes oáza oddechu a letních sportů, byl ještě 

v 19. století místem, kde se do výše tyčily těžní věže. Byla zde dvě ložiska, 

označená jako Benedikt a Elisabeth. Uprostřed pánvičky Elisabeth vznikl hlubinný 

důl a těžilo se zde převážně chodbicováním. V roce 1959 se stala celá pánev 

povrchovým lomem a tím bylo zapříčiněno vytěžení celého ložiska. Vzniklá jáma 

byla po ukončení těžby zatopena a využívána k rekreaci, ale objevil se velký 

problém [6].  

Silná propustnost dna nádrže zapříčinila zaplavení vtelenské kanalizace. 

Další problém byl, že se ohromné množství vody vypařovalo a to mělo za 

následek potíže s kvalitou vody. Během let 1989 – 1995 bylo do nádrže napuštěno 

téměř 1,5 milionu m³ vody. Areál Benedikt nebyl po rekultivačních pracích 

připraven na funkci, kterou měl plnit jako vodní nádrž. Téměř celé dno nebylo 

schopno zadržet vodu. V tělese hráze vedoucí podél Vtelna pak naprosto selhala 

podzemní těsnící stěna. Město Most si nechalo udělat geofyzikální a hydrologické 

průzkumy a na jejich výsledcích začalo jednat [6]. 

Odborníci vypracovali několik možných návrhů, jak by bylo možné nádrž 

sanovat. V roce 1999 vznikl plán, jak bude tento příměstský rekreační areál 

vypadat. Realizace nové podoby sportovního areálu Benedikt se začala pomalu 

naplňovat. Území mělo být rozděleno na dvě části. Západní přírodní klidovou zónu 
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a část východní tvořenou jezerem, které bylo obklopeno plážemi, sportovišti a 

dětskými hřišti. Areál měl být využíván celoročně [6]. 

Výstavba nového celku probíhala tak, že se nejdříve snížila hladina a byly 

zasypány vzniklé mokřiny mezi oběma částmi. V části západní tedy bylo 

zachováno přirozené biocentrum, v části východní byly upraveny břehy pro 

rekreaci. Finální fází byly terénní úpravy okolí a následně byla vystavěna dětská 

hřiště a soustava sportovišť. Okolo areálu vznikly pěší a cyklistické stezky. 

Mostečtí obyvatelé se v roce 2000 konečně dočkali sportovně – rekreační klidové 

zóny, která městu dlouho chyběla [6].  

   

3.3.1 Sportoviště Benedikt 

 

Lom, který vznikl po těžbě hnědého uhlí, se začal v roce 1970 rozsáhle a 

náročně terénně upravovat. Byla postavena těsnící hydrologická clona a v roce 

1973 se začala navážet ornice na plochy, které byly určené k ozelenění. 

Pěstování vegetace zde trvalo celých 12 let. Vodní plocha, která byla součástí 

rekultivační akce, se nechala z části zasypat. Tím se zmenšila plocha vodní 

hladiny a nedocházelo k tak velkým výparům, s čím byl v minulosti velký problém. 

Vznikly dvě menší plochy, u kterých je hladina stabilizována, jedna se využívá 

v létě ke koupání a ta druhá k rybaření [6]. 

 Zasypané území bylo cíleně využito ke zřízení několika sportovišť a 

dětských hřišť. Návštěvníci mohou využít dvě fotbalová hřiště, která se mohou 

využít také jako tenisové kurty. Dále zde vzniklo hřiště na plážový volejbal a 

plážovou házenou. A poslední sportovní plochou je zde hokejbalové hřiště, které 

slouží také jako basketbalové hřiště, jsou tu totiž nainstalované čtyři basketbalové 

koše. V celém areálu je pět dětských hřišť s prolézačkami.  Dále je kolem těchto 

hřišť udělána asfaltová cesta s délkou 2,2 kilometru, kterou mohou využívat lidé 

na kolečkových bruslích nebo cyklistických kolech, ale slouží také pro hezké 

procházky v každém ročním období [6]. 

Restaurace a hospůdky kolem dokola přispívají atraktivitě celého areálu a 

doplňují tak ráz tohoto krajinného celku. Benedikt je také znám díky pečlivě 

udržované zeleni, což z něj dělá hojně využívaný městský areál. Návštěvnost 
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Benediktu z něj dělá úspěšnou rekultivační akci, která je vzorem pro řadu dalších 

v kraji [6]. 

  

 

 
Obrázek 7 – Sportoviště Benedikt [vlastní, 2013] 
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4 ROZHOVOR S ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI 

 

Na začátek ve zkratce například něco o sobě, jak dlouho v DTS pracujete, 

přes jaké posty jste se dostal až na pozici ředitele, atd. 

Na DTS jsem začal pracovat po dokončení vysoké školy v roce 1988. Začínal 

jsem jako mistr vývojové dílny, v roce 1990 jsem přešel na pozici vedoucího úseku 

strojní údržby. Od roku 1998 jsem dále pracoval na pozici hlavního mechanika. 

S ohledem na rostoucí aktivity společnosti mimo pracoviště uhelných společností 

a hledáním nových obchodních příležitostí na externím trhu byla funkce hlavního 

mechanika zrušena a byla vytvořena pozice obchodního náměstka, kterou jsem 

zastával od roku 2005. V roce 2011, v souvislosti se zásadními organizačními a 

strategickými změnami ve společnosti, jsem byl jmenován ředitelem společnosti. 

Ve společnosti tedy pracuji téměř 25 roků.  

 

Jaké významné rekultivace byly zhotoveny společností DTS? 

DTS Vrbenský provádí rekultivace na Mostecku více než 30 roků. Za tuto dobu 

zrekultivovala řádově tisíce hektarů a v rámci rekultivačních prací přemístila 

několik milionů krychlových metrů zemin.  Rekultivační práce byly prováděny ve 

všech lokalitách, kde se v minulosti těžilo hnědé uhlí nebo v místech, kde 

probíhalo ukládání skrývkových zemin. Z těch největších rekultivačních ploch to 

jsou rekultivace v lokalitách Jan Šverma, Obránců Míru a Vršany.  

 

Má společnost nějaké zakázky do budoucna? 

Většina ploch, které byly v minulosti dotčeny těžbou hnědého uhlí, je již 

zrekultivována a probíhá na nich pěstební péče o vysázenou zeleň. Tak, jak 

probíhá těžba v aktivních lomech, vznikají nová území, která jsou průběžně 

rekultivována. Současně probíhá rekultivace zbývajících území v těch oblastech, 

kde těžba byla již dříve ukončena. Největší rozsah rekultivačních prací je 
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v současné době v lokalitě lomu Vršany. Zde bude DTS v letošním roce 

rekultivovat území o rozloze několika desítek ha. 

 

Kolik pracovníků zaměstnává společnost? 

DTS Vrbenský v současné době zaměstnává 94 zaměstnanců. 

 

Jaké stroje DTS využívá pro rekultivační akce? 

Podstatou rekultivačních prací je vytvarování a modelace terénu a následná 

povážka zúrodnitelnými zeminami. Pro terénní úpravy jsou používány střední a 

těžké dozery o hmotnosti 30-50 tun a pro nakládku a přepravu zemin jsou to velká 

hydraulická rypadla a nákladní vozidla či dempry. V oblasti zemních strojů jsou to 

především značky Komatsu a Caterpilar, v oblasti přepravy je to značka Volvo. 

 

Spolupracuje DTS ještě s dalšími firmami nebo si vše realizuje sama? 

DTS je natolik vybavena technikou, že technickou rekultivaci zajišťuje výhradně 

vlastními kapacitami. Po vlastní technické rekultivaci následuje rekultivace 

biologická, tzn., výsadba zeleně. Tuto činnost zajišťuje jedna ze sesterských 

společností Rekultivace a.s. 

 

Kolik finančních prostředků vynaloží ročně společnost na rekultivace? 

Společnost DTS nefinancuje rekultivační práce ze svých zdrojů. Je pouze jejich 

zhotovitelem. 
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Odkud získává společnost finanční prostředky na rekultivace? Je to formou 

dotací od státu? 

DTS není investorem rekultivačních akcí. Prostředky na rekultivace ze zákona 

vytváří těžební společnosti, v jejíchž lokalitách probíhá těžba, nebo jsou hrazeny 

státem v těch případech, kdy území k rekultivaci vznikly před privatizací uhelných 

společností, tzv. program „15 - ti miliard“. Naše společnost tyto zakázky pouze 

realizuje. 

 

Plánuje DTS nějaké výrazné změny ve fungování do budoucna? 

Tak, jak postupně ubývá ploch k rekultivacím, je společnost nucena hledat nové 

trhy pro využití svých kapacit. Zaměřujeme se na spolupráci s velkými stavebními 

společnostmi jako např. Metrostav, Strabag, Skanska, pro které realizujeme zemní 

práce v rámci jejich zakázek a dále hledáme nové trhy, na kterých bychom 

uplatnili naší techniku a zkušenosti s prováděním zemních prací. 

 

Jaká je náplň práce ředitele společnosti, jako je DTS? 

Náplň práce je u většiny vrcholových manažerů velmi podobná. Hlavní náplň 

práce ředitele společnosti vidím ve třech základních oblastech: 

- Strategická a koncepční: 

Jedná se zejména o hledání nových směrů rozvoje a směřování společnosti, o 

vytváření střednědobých a dlouhodobých cílů a jejich rozvíjení do realizační 

podoby. 

- Operativní: 

Je to hlavně vyřizování každodenní agendy související s chodem společnosti, 

operativní řízení podřízených a koordinace činností jednotlivých provozních oblastí 

společnosti. 

- Rozvoj obchodních vztahů 
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Pozice ředitele společnosti má nezastupitelnou roli při reprezentování společnosti, 

při jednání s obchodními partnery na nejvyšší úrovni, při vyjednávání o důležitých 

a zásadních obchodních případech. 

 

Něco co se Vám ve společnosti nelíbí a chtěl byste to změnit? 

V současné době se naše ekonomika nachází ve stadiu dlouhodobé recese a 

zejména segment stavebnictví, na kterém je naše společnost dnes bytostně 

závislá, je stále více v prohlubující se recesi. Tato skutečnost se samozřejmě 

promítá do života společnosti a to ve formě nákladových úspor, tlakem na 

produktivitu a efektivnost veškerých vykonávaných činností. O to více mě 

v některých případech mrzí postoje a názory některých našich zaměstnanců, kteří 

si s sebou přenášejí některé názory z doby minulého režimu a stále si myslí, že 

všechno je všech, a co se neudělá dnes, tak na to bude dost času zítra. Naštěstí 

takových zaměstnanců postupně ubývá.  

 

S jakým největším problémem ve funkci ředitele jste se setkal? 

Na pozici ředitele je nutno řešit problémy, které není možné z hlediska kompetencí 

nebo dostupných informací, řešit na nižších úrovních.  Jedním z velmi častých 

úkolů vrcholového managementu v této době je nutnost navrhovat úsporná 

opatření, a to i v oblasti lidských zdrojů. Ředitel je pak tou osobou, která rozhodne, 

o kolik se stavy sníží a zpravidla i určuje nebo odsouhlasuje, koho se úsporná 

opatření dotknou. Tuto situaci jsem řešil v roce 2012 a bylo to o to těžší, že téměř 

všechny zaměstnance, které jsem propouštěl, jsem spoustu roků znal. 

 

Jaký je Váš názor na rekultivace, jestli jsou adekvátní náhradou za těžbou 

zdevastovanou krajinu?  

Rekultivace jsou potřeba a správně provedená rekultivace navrací plochy zpět do 

lidského života. Příkladem jsou Hipodrom, Matylda, Benedikt a mnoho dalších 
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míst na Mostecku. Spousta lidí si dnes vůbec neuvědomuje, jak tato místa 

vypadala před několika desítkami roků a berou je jako samozřejmou součást jejich 

života. 

 

Kterou z rekultivačních akcí na Mostecku považujete za nejpovedenější a 

proč? 

Mezi nejpovedenější a nejznámější rekultivační stavby patří Hipodrom a 

Autodrom. Obě tyto stavby vznikly na bývalých výsypkách, které byly postupně 

zrekultivovány a následně byly upraveny pro další využití. Zajímavou stavbou byla 

i rekultivace výsypky Hrabák, kde byly následně vybudovány vinice vinařství 

Chrámce.  

 

Jaký máte názor na prolomení limitů na Mostecku? 

Česká republika nemá mnoho nalezišť nerostných surovin a tak by měla ve 

vlastním zájmu ta naleziště, která má k dispozici, využít co nejefektivněji. Hnědé 

uhlí je a v následujících desetiletích bude dominantním zdrojem energie 

v republice a bylo by bláhové se domnívat, že nebude potřeba využít zásob za 

těžebními limity. Limity musí být prolomeny, a čím dříve, tím lépe. Důležitým 

aspektem ve vztahu k prolomení limitů je i aspekt zaměstnanosti. Mostecko patří 

k regionům s největší nezaměstnaností a jakékoliv oddalování prolomení limitů 

bude znamenat postupný úbytek pracovních míst a to nejen v těžební společnosti 

ale i odvětvích, která jsou na těžbu uhlí navázána. 
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5 ZÁVĚR 

 

Těžba uhlí a následná rekultivace stojí mnoho úsilí, času a peněz. Ale 

právě díky těmto aspektům jsou vidět výsledky, které jsou mnohými lidmi 

uznávány. Rekultivace jsou snahou lidí o zahlazení stop po těžbě. Každý z nás se 

svým způsobem podílí na vytěžení hnědouhelných dolů, protože žijeme z tepla a 

energie, která se z vytěženého uhlí získá.  

Rekultivace v okolí města Mostu jsou jasným důkazem toho, že těžba může 

přinést i nové možnosti využití krajiny. Je možné, že nebýt těžby uhlí, nebylo by 

sportovišť a rekreačních areálů, jakými bezesporu jsou Autodrom, Hipodrom, areál 

Benedikt a vodní nádrž Matylda.  

Cílem bakalářské práce nebylo popsat jen historii těžby a definovat 

rekultivace, ale hlavně se zaměřit na zrekultivované plochy, které mohou lidé 

využít ke sportovním aktivitám a přiblížit práci ve společnosti, která zajišťuje 

rekultivace díky rozhovoru s ředitelem. 

Bakalářskou práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá 

historií těžby na Mostecku od jejího prvopočátku, přes to, jak se zde dolování 

vyvíjelo až po zisk z vytěženého uhlí. 

Ve druhé kapitole je popsáno vše o rekultivacích, jejich historii, současnost 

a typy, kterými se může obnovit území po těžbě. V další části a té nejhlavnější 

přibližuji veřejnosti, která sportoviště mohou v okolí Mostu využít ať už aktivně či 

pasivně, jaké sporty zde mohou provozovat nebo sledovat jako diváci. Asi 

nejčastějším provozovaným sportem na zrekultivovaných plochách je in – line 

bruslení, poté využívají lidé vodní plochy ke koupání a rybaření. Sledovat mohou 

jako diváci závody vozidel na Autodromu nebo také koní na dostihovém okruhu 

Hipodrom.  

Třetí část se věnuje velmi zajímavému rozhovoru s ředitelem společnosti 

DTS Vrbenský, která mimo jiných aktivit provozuje i rekultivace na Mostecku Ing. 

Ivanem Balášem, MBA.  

Těžba krajině mnoho vzala, ale také mnoho dala. Řadu míst bychom 

neměli, kdyby zde nebylo hnědé uhlí. Každý člověk má na toto jiný názor, ale 

názor autora předložené práce je takový, že bez uhlí bychom se neobešli. Proto 
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jsou rekultivace velmi důležité, aby zmírnily následky po dolování. Dnes už 

bychom si neuměli naše město představit bez mnoha sportovišť a dalších míst 

zrekultivovaných po těžbě.  

Rekultivací se dokázalo udělat velmi mnoho pro přírodu, ale také pro lidi. 
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