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ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Tvůrci územní studie revi-
talizace veřejných prostran-
ství na mosteckém sídlišti Pod 
Lajsníkem byly tak uchváceni 
místním fenoménem v podobě 
označování domů stavebním 
pojmem blok a jeho číslem, že 
se rozhodli navrhnout ke zpest-
ření vzhledu ploch a vlastně i ke 
zpřehlednění orientace na síd-
lišti vytvořit velká čísla bloků 
nainstalována přímo v ulicích. 
Na obrázku vidíte ulici Jana 
Kubelíka lemovanou bloky 508 
– 505. Komunikace klesá k výš-
kové budově Územního odboru 
Policie ČR v Mostě. Více na 
stranách 19 – 25.

(pp), vizualizace: ATELIER L

Revitalizace je správná věc
Vzpomínáte si ještě na dobu, 

kdy se moc přemýšlelo o tom, co 
udělat, aby na první pohled ne-
vzhledná a „nelidská“ šedá sídliš-
tě se proměnila v přitažlivé místo 
k bydlení? Vzpomínáte si také na 
to, jaké probíhaly debaty mezi od-
borníky a běžnými občany o tom, 
jak v rámci zkrášlovacího procesu 
vylepšit panelové domy také s při-
hlédnutím k tomu, aby z nich pří-
liš neunikalo teplo a dovnitř objek-
tů nevnikalo mnoho hluku?

A výsledek intenzivního pře-
mýšlení a debat? Vidíte jej kolem 
sebe. Velké rekonstrukce paneláků 

za doprovodu zateplení, nových fasád 
a výměn starých dřevěných oken za 
ta plastová.

Krušnohor šel příkladem. V 90. le-
tech vytvořil podmínky pro zrod vel-
kého stavebního boomu, v jehož rám-
ci byly realizovány obrovské obje-
my prací, jejichž výsledek veřejnost 
ohromil. Most se proměnil v barevné 
město, zvýšila se jeho přitažlivost, še-
divý plášť domů zmizel v nenávratnu.

Domy byly tedy vyřešeny. A co 
udělat v rámci naplňování vize spo-
kojenějšího bydlení lidí dál? Nabí-
zí se vylepšení okolí domů a v dů-
sledku toho i celých sídlišť. Tato eta-

pa vývoje právě nastává. Naštěstí ji 
statutární město Most podporuje.  
I proto vznikla rozsáhlá územní stu-
die revitalizace veřejných prostran-
ství sídliště Pod Lajsníkem. Lidé  
z magistrátu a tvůrčího týmu ji 
představili obyvatelům v rámci ve-
řejného projednání. Je to ve druhém 
největším městě Ústeckého kraje 
první vlaštovka ukazující svým le-
tem směr, kterým se ubírat, aby se 
občanům nejen dobře bydlelo, ale 
aby byli zároveň obklopeni hezčím 
prostředím, možná i racionálněji 
uspořádaným. Jen tak dál!

SBDK
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R HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ V PRACOVNÍ DOBĚ: 476 146 199
PONDĚLÍ, STŘEDA 8.00 – 17.00  n  ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 8.00 – 13.00

Mimo uvedenou pracovní dobu hlaste havárie dispečinku společnosti Jiří Hasman – Výtahy na telefonních číslech
800 136 018 nebo 774 408 460

Spojovatelka: 476 146 100 E-mailová adresa: sbd@sbdkrusnohor.cz
Internetové stránky: www.sbdkrusnohor.cz

Telefonické hovory jsou v zájmu zajišťování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobnější informace k zaznamenávání hovorů je uvedena na straně 4.)

ÚSEK VNITŘNÍ KONTROLY, ŘJE, VEDOUCÍ POHLEDÁVEK
Vnitřní kontrolorka vnitrni.kontrolor

Kordíková Monika 476 146 103
Evidence pohledávek (vymáhání)                         evidence.pohledavek

Marázová Romana 476 146 152
Vítková Nikol 476 146 151
Schimperková Drahomíra 476 146 150
Zuzčaková Šárka 476 146 153

Pobočka Litvínov 606 648 706 pobocka.litvinov
Vegnerová Hana 476 146 115
Blahoutová Eva 476 146 116

EÚ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ (EO)
Vedoucí EO ekonomicke.odd.vedouci

Libecajtová Lucie 476 146 120
Provozní účtárna pro SVJ

Růžičková Milena 476 146 121 provozni.uctarna
Divíšková Kamila 476 146 122
Kopecká Vlasta 476 146 123
Šímová Lenka 476 146 124

Fakturace fakturace
Bc. Gerthnerová Dana 476 146 125

Pokladna pokladna
Koťátková Alena 476 146 129

Evidence zálohových plateb topna.sezona
Merclová Veronika 476 146 131

476 146 135
Provozní účetní provoz.ucetni

Schreiberová Romana 476 146 133
Mzdy

Kurka Ondřej 476 146 137 mzdy

EU – ODDĚLENÍ PRO ČLENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (OČZ)
Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci

Zvěřinová Lucie 476 146 140
Členská evidence clenska.evidence

Čandová Martina 476 146 142
Šebková Martina 476 146 144

Evidence nájemného evidence.najemneho
Sýkorová Markéta 476 146 145
Pešková Michaela 476 146 149
Čermáková Kateřina 476 146 146

Nebytové prostory – pojištění                      nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka 476 146 156

Společné prostory nebytove.prostory.pojisteni
Bc. Matisová Vladimíra 476 146 157

ÚSEK ŘEDITELE (ÚŘ)
Ředitel družstva reditel

Ryba František 476 146 104
Vedoucí sekretariátu ředitele sekretariat.reditele

Domínová Leona 476 146 104
Informace 476 146 106 informace

Bc. Charvátová Lenka 606 649 365
Sekretářka sekretariat

Hajzlerová Andrea 476 146 108
Tiskový mluvčí, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci

Mgr. Prokeš Petr 476 146 109

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM (podatelna, dispečink)
Bc. Komendová Petra 476 146 199 podatelna
Hokrová Monika 476 146 199
Kožíšková Lenka 476 146 199
Kordíková Daniela 476 146 199
Holujová Helena 476 146 100

EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí hlavni.ekonom

Ing. Kurková Kateřina 476 146 110

TECHNICKÝ A INVESTIČNÍ ÚSEK (TIÚ)
Vedoucí vedouci.tiu

Jánská Hana 476 146 180
Referentka inzenyrska.cinnost.referent

Kolmanová Lucie 476 146 185
Investiční referenti

Renka Adam 476 146 181 investicni.referent1
Zámecký Jan 476 146 183 investicni.referent3
Růžičková Simona 476 146 184 investicni.referent4

Stavební technici
Bertlová Zdeňka 476 146 161 technik1
Vydra Radovan 476 146 164 technik4
Brodská Drahomíra 476 146 165 technik5
Losos Martin 476 146 166 technik6
Šebková Hedvika 476 146 167 technik7

Požárně-bezpečnostní technik a MTZ                            bezpec.technik
Krajovský Pavel 476 146 171

Energetik energetik
Ing. Korol Valerij 476 146 172

Správce sítě sprava.site
Gerthner Daniel 476 146 112

Z důvodu větší přehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá pracoviště a konkrétní pracovníky pouze tu část adresy, která je před 
„zavináčem“. Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ještě přidat „@sbdkrusnohor.cz“.
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KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: 
Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: 
František Ryba (předseda), tel.: 476 146 104, e-mail: f.ryba@sbdkrusnohor.cz, fax: 476 146 101, Arnošt Ševčík, 
Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: tiskovy.mluvci@
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Co jsme pro vás 
připravili:

Vodné a stočné vzrostlo jen o kapku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5

Za jakých podmínek mohu být vystěhován z bytu? . . . . . . . . . . . . . str. 5

Některé bydlící v bloku 98 trápí problém s teplou vodou . . . . . . . . . . str. 12

Datové schránky už nejsou strašákem pro funkcionáře SVJ  . . . . . . . . . . . str. 14

Softex se stará o bezpečnost domů a v nich bydlících . . . . . . . . . . . str. 16

Revitalizace sídliště Pod Lajsníkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 19

Autodrom v roce 2023: Dostupnější superbiky, autofestival  . . . . . . . . . str. 26

Písečanky dobyly domácí tvrz pod hradem Hněvín . . . . . . . . . . . . . str. 28

HLÁŠENÍ
HAVÁRIÍ

Distribuce tohoto vydání Krušnohoru do poštovních schránek je prováděna ve dnech 2. – 12. 2. 2023. 
Pokud se v uvedené lhůtě výtisku nedočkáte, zavolejte na telefonní číslo 476 146 104 nebo napište 
na e-mailovou adresu sekretariat.reditele@sbdkrusnohor.cz. Zajistíme nápravu.

Zákaznické centrum
převzalo i funkci

bývalého dispečinku družstva
a přijímá na níže uvedených

telefonních číslech
také hlášení o haváriích.

Do zákaznického centra
volejte havárie na čísla

476 146 199
606 648 713
606 648 715

pouze
v jeho pracovní době

Pracovní doba
zákaznického centra
pro hlášení havárií

pondělí 8.00 – 17.00 h
úterý 8.00 – 13.00 h
středa 8.00 – 17.00 h
čtvrtek 8.00 – 13.00 h
pátek 8.00 – 13.00 h
 

Přestávka na oběd:
12.00 – 12.30 h

Havárie 
(voda, teplo, plyn, elektro) 

mimo výše uvedenou 
pracovní dobu

hlaste dispečinku firmy
Jiří Hasman – Výtahy

na telefonní číslo 800 136 018.

Úřední hodiny
zákaznického centra

pro osobní 
vyřizování záležitostí
jsou uvedeny vlevo.

E-mail:
podatelna@sbdkrusnohor.cz



55. výročí existence Stavebního 
bytového družstva Krušnohor 
by v našich myslích mělo být na-
plněno pocitem dobře odváděné 
práce ve prospěch hlavní druž-
stevní myšlenky – zajišťovat kva-
litní bydlení za rozumnou a při-
jatelnou cenu pro široké vrstvy 
obyvatel.

My, funkcionáři, od úrovně 
správy družstva až po jednotlivé 
výbory SA a SVJ tuto myšlenku 
dobře známe, ale zároveň kritizu-
jeme a nadáváme, protože dobře 
víme, že ne vždy se všechno daří.

Každá předsedkyně a každý 
předseda SA/SVJ se stává stře-
dem zájmu bydlících, jakmile něco  
v domě nefunguje tak, jak by mělo. 
Předsedkyním a předsedům snad 
nikdo nezávidí jejich práci, proto-
že výkonem funkce stojí v první li-
nii boje s mnoha problémy, jež se  
v oblasti bydlení vyskytují.

Vaše zkušenosti, s nimiž se nám 
při různých příležitostech svěřuje-
te, vám přinesly poznatek o tom, 
že v oblasti bydlení není na růžích 
ustláno. Na vlastní kůži prožíváte 
to, čemu se říká obchod s chudo-
bou, insolvence, zneužívání sociál-
ních dávek, neserióznost a vychyt-
ralost mnoha bydlících, nárůst 
dluhů v domech, zhoršování mezi-
lidských vztahů atd.

Jak se problémy ze strany po-
litiků řeší – přesněji neřeší – víte 
stejně dobře jako my ve vedení 
družstva. Vymahatelnost práva se 
v podstatě začala blížit k nule. Si-
tuace začala být svého času kri-
tická jak pro bytová družstva, tak 
především pro společenství vlast-
níků jednotek. Z médií dobře víte, 

že nemálo SVJ stálo před kra-
chem. Případ některých jirkov-
ských SVJ je celostátně známý, 
sdělovací prostředky o něm ve své 
době podrobně informovaly. Další 
zhoršování situace v oblasti bydle-
ní nelze dopustit.

Proto již po mnoho let SBD 
Krušnohor společně se Svazem 
českých a moravských bytových 
družstev (SČMBD) opakovaně 
zvedají hlas a důrazně upozorňují 
politiky na nedostatečnou i zcela 
špatnou legislativu, která zhoršo-
vání stavu umožňuje. Morální po-
vinností volených zástupců lidu 
je zákony upravit tak, aby slušní 
lidé nedopláceli na nezodpověd-
né bydlící.

Jistě si vzpomínáte na naše „vel-
ké“ petice janovskou a mostec-
kou předané přímo vládě, v pamě-
ti se vám jistě vybavily také petice 
„malé“ (např. dvě z mosteckých 
Stovek i jiné) určené komunálním 
politikům. Smyslem petic je vy-
burcovat politiky z jejich spánku 
a probudit je do reality. Byl by to 
ten nejkrásnější dárek k 55. naroze-
ninám Krušnohoru. Důvod k osla-
vám zatím ale není, protože je stá-
le hodně politiků, kteří jako kdyby 
ztratili sluch a zrak.

Nicméně mě poslední dobou 
překvapuje poznání toho, že zrak 
a sluch se některým začíná vracet. 
Slyšíte z jejich úst volání po obno-
vení výstavby obecních bytů, po 
rozvoji družstevního bydlení, zdů-
razňování toho, že by břemeno so-
ciálního bydlení měly převzít obce, 
že by se měly stavět levné byty, tak 
cenově dostupné, aby na ně snadno 
dosáhli mladí lidé toužící po zalo-
žení rodiny atd.

Člověku se nechce věřit, že 
po mnoha letech našeho trápení  
s neustále neřešenými problémy 
něco takového pozitivního z úst 
politiků vůbec zaznívá. Vypadá to 
dokonce tak, že sílí tlak na nove-
lizaci občanského zákoníku, pro-
tože je v něm spousta záludnos-
tí, zbytečných složitostí, nesmyslů 
apod. Jeden z politiků si před tele-
vizní kamerou dokonce ulevil pe-
prným slovem a následně již jem-
něji vyjádřil překvapení nad tím, 
jak je možné, že bytová družstva 
jsou zahrnuta do zákona o obchod-
ních korporacích, když ve skuteč-
nosti takovými korporacemi ne-
jsou. Někteří politici dokonce 
objevili i to, že z podstaty věci ne-
jsou bytová družstva subjekty za-
loženými za účelem tvorby zisku.

Nevím, zda sním, ale nechce 
se mi věřit tomu, že již nebude-
me muset v budoucnu podepiso-
vat nějakou další petici vyjadřující 
naši nespokojenost. Že by politici 
najednou duševně vyzráli a již se  
s námi nechtějí dohadovat, protože 
zjistili, že máme pravdu?

František RYBA
ředitel správy družstva

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů

Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovo-
rů na linkách 476 146 100 až 476 146 199, 606 648 714 a 606 648 716.
Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává ná-
stroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizo-
vání záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se ne-
vhodného způsobu komunikace.
Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor.
Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpra-
covatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může po-
dle § 21 zákona 110/2019 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
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 DEJME NA FRAK NEJASNOSTEM

 REAKCE

Dalších petic už nebude třeba?

Ve vydání měsíčníku Krušnohor  
č. 9/2021, ročník XXIV, byl na stra- 
ně 4 uveřejněn článek autora Fran-
tiška Ryby pod titulkem „Na svobo-
du slova zapomeňte!“ Uvedený člá-
nek obsahuje nepravdivá skutková 
tvrzení, která se dotýkají mé občan-
ské cti. Je naprostou nepravdou, že 
je pan Gomboš někým placen za to, 
že v družstvu provede naprostou 
destrukci.

Lubomír GOMBOŠ

ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK

Cesty a vozovka
Vedení města Mostu věnu-
je velkou pozornost opravám 
chodníků, parkových cest  
a vozovek. V roce 2022 se 
hodně práce povedlo udělat 
v okolí družstevních domů na 
mosteckém sídlišti Výsluní.

Část parku na sídlišti Výsluní.

Některé cesty v parku rozklá-
dajícím se mezi ulicemi Mis-
tra Jana Husa, Jana Amose 
Komenského, Česká a Lidická 
dostaly nový povrch jako na-
příklad cesta na snímku, která 
v pozadí navazuje na předloni 
opravenou komunikaci v ulici 
Mistra Jana Husa a nově po-
stavené parkoviště.

Opravená vozovka na Albrech-
tické ulici od bloku 630 na kři-
žovatku se Zahradní.

Také družstevníci – řidiči si při-
cházejí na své a město chválí. 
Zvláště pak ti ze SA 060, 061, 
062, 063, 064, 065, 066 (bloky 
630, 631, 638, 639, 640, 641, 
642), kteří nyní jezdí po čer-
stvě opraveném povrchu vo-
zovky v Albrechtické ulici.

Text a foto: (pp)



Za jakých podmínek mohu 
být vystěhován z bytu? 

A. H., Most

V první řadě je vhodné zmínit 
zákonné důvody, pro které může 
pronajímatel vypovědět nájemci 
nájem na dobu určitou nebo neur-
čitou v tříměsíční výpovědní době. 
Občanský zákoník uvádí výčet 
těchto důvodů v § 2288. V tomto 
případě musí pronajímatel uvést ve 
výpovědi zákonné důvody, které 
ho k tomuto jednání vedou. Z hle-
diska bytové stability nájemce je 
nutno zdůraznit, že je mu dána tří-
měsíční výpovědní doba.

Paragraf 2291 občanského zá-
koníku problematiku výpově-
di nájmu ze strany pronajímatele 
do jisté míry zintenzivňuje, neboť 
dává pronajímateli právo vypově-
dět nájemní smlouvu bez výpo-
vědní doby, pokud nájemce poruší 
svou povinnost zvlášť závažným 
způsobem. Vedle toho je prona-
jímatel oprávněn požadovat, aby 

mu nájemce byt bez zbytečného 
odkladu odevzdal, a to nejpozdě-
ji do jednoho měsíce od skonče-
ní nájmu.

Nájemce poruší svou povinnost 
zvlášť závažným způsobem, po-
kud nezaplatí nájemné a náklady 
na služby za dobu alespoň tří mě-
síců, poškozuje byt nebo dům zá-
važným nebo nenapravitelným 
způsobem, způsobuje závažné ško-
dy nebo obtíže pronajímateli nebo 
osobám, které v domě bydlí nebo 
užívá-li neoprávněně byt jiným 
způsobem nebo k jinému účelu, 
než bylo ujednáno.

Hmotněprávní podmínkou pro 
výpověď nájmu bytu dle § 2291 
občanského zákoníku je výzva 
pronajímatele nájemci, aby zane-
chal svého závadného chování, 
příp. aby odstranil závadný stav. 
Realizace výpovědi nájmu bytu 
bez výpovědní doby tak v sobě za-
hrnuje tři fáze:
1) Pronajímatel vyzve nájemce, 
aby zanechal svého závadného 

chování, a upozorní jej, že mu z to-
hoto důvodu hodlá dát výpověď.
2) Nájemce ve svém závadném 
chování pokračuje.
3) Pronajímatel dává výpověď, ve 
které uvádí zvlášť závažné poruše-
ní povinnosti a dále v ní uvádí, že 
nájemce i přes výzvu pronajímate-
le svého závadného chování neza-
nechal a povinnost nadále porušuje.

Výpověď ze strany pronajíma-
tele musí kromě shora uvedených 
náležitostí obsahovat také poučení 
nájemce o jeho právu vznést pro-
ti výpovědi námitky a navrhnout 
přezkoumání oprávněnosti výpo-
vědi soudem, pokud výpověď toto 
poučení neobsahuje, pak je přímo 
ze zákona neplatná.

Doručením výpovědi nájem 
bytu zaniká a nájemce je v tako-
vém případě povinen předat byt 
pronajímateli co nejdříve, nejpoz-
ději do jednoho měsíce od skonče-
ní nájmu.

Loňský rok přinesl domácnostem 
obrovskou finanční zátěž v po-
době enormního zdražení cen za 
elektřinu, plyn, potraviny a po-
honné hmoty. Lidé proto v oba-
vách očekávali příchod nového 
roku a s ním i nepříjemné pře-
kvapení v podobě velkého zdra-
žení poplatků za vodné a stočné.

K překvapení opravdu došlo – 
ale příjemnému. Vodaři sice zdra-
žili, ale jen velmi mírně. „Vod-
né a stočné se zvýšilo opravdu jen  
o kapku,“ zhodnotil před novináři 

generální ředitel Severočeské vo-
dárenské společnosti (SVS) Bro-
nislav Špičák a dodal: „SVS ctí 
zásadu, že cena vody nesmí pře-
kročit strop v rámci takzvané soci-
ální únosnosti.“

Navzdory růstu nákladů i mezd 
zdražily od 1. ledna 2023 „vodáren-
ské“ služby poskytované obyvate-
lům v severních Čechách doslova  
o již uvedenou kapku. „Za tisíc litrů 
dodané pitné vody a odvedené vody 
odpadní si připlatíme pouze 16 ko-
run,“ oznámila SVS. Zdražily obě 
položky – tedy vodné (samotná do-

dávka pitné vody), i stočné (platba 
za odvod a vyčištění).

Lidé z Ústeckého a Liberec-
kého kraje platí od 1. ledna 2023 
za dodání jednoho tisíce litrů pit-
né vody a za odvedení a vyčištění 
stejného množství odpadní vody 
128,11 Kč včetně DPH.

Vloni stálo vodné a stočné za 
jeden tisíc litrů pitné vody (za 
metr krychlový čili kubík) celkem 
112,45 Kč. Letošní zdražení je 
tedy o částku 15,60 Kč na kubíku.
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Kdy mohu být vystěhován?

Vodné a stočné vzrostlo
jen o kapku, říká ředitel

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6

ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK

Je o ně pořád zájem
Boom zájmu o kamerové bezpeč-
nostní systémy pokračuje. A je to 
dobře. Jejich instalace přináší by-
dlícím pocit bezpečí, který je na-
víc umocněn informacemi z růz-
ných zdrojů, které hovoří o tom, 
že se v domech podařilo dopad-
nou lapky toužící po cizím majet-
ku, či násilníky, kteří si chtěli vy-
bíjet svoji sílu na lidech nebo na 
zařízení domů ve společných pro-
storách.

Rozšíření o čtyři
S výhodami kamerového bez-
pečnostního systému se už ma-
jí možnost seznamovat vlastní-
ci bytů ze SVJ 179 v bloku 337 
na Hutnické ulici v Mostě. V tom-
to domě došlo dokonce i k rozší-
ření stávajícího systému se zá-
znamem o čtyři kamery. Z tohoto 
počtu byly dvě kamery umístěny 
do výtahových kabin a zbývající 
dvě do společných prostor v su-
terénu.

Více o dvacet šest
Pro stejný postup se rozhodli také 
vlastníci bytů ve SVJ 628 v blo-
ku 374 na ulici U Věžových domů 
v centru Mostu. Ti dali přednost 
rozšíření dosavadního systému 
výrazně vyšším počtem kamer. 
Šlo o dvacet šest kusů. Ty nyní 
hlídají společné prostory (chod-
by) ve výškovém domě, kterým 
blok 374 je.

Poprvé
O výhodách kamerového bezpeč-
nostního systému se nově pře-
svědčují bydlící, kteří s ním ne-
měli doposud žádnou zkušenost. 
Tento systém ochrany osob a ma-
jetku byl instalován u vlastníků by-
tů ve SVJ 262 v litvínovské Mos-
tecké ulici č.p. 2012 – 2016. Bylo 
zde osazeno devatenáct kusů ka-
merových jednotek na vstupech 
do domu a ve vnitřních prostorách 
v přízemí objektu.
Stejnou „premiéru“ mají za se-
bou také družstevníci ze SA 065 
v bloku 630 v Albrechtické ulici 
na mosteckém Výsluní. Velice si ji 
pochvalují. Díky „očím“ kamer by-
dlící více dbají o čistotu na chod-
bách. Kamery totiž snadno odhalí 
i „bordeláře“.

Připravil: (pp)

Cena na rok 2023 bez DPH s DPH

Vodné 62,56 68,82

Stočné 53,90 59,29

Celkem 116,46 128,11

 Zdroj: SVS



Několik otázek pro generální-
ho ředitele SVS Bronislava Špičá-
ka a jeho odpovědi publikované na 
webových stránkách společnosti.

Můžete jednoduše popsat, 
jak se stane, že nám z kohoutku 
doma teče pitná voda? A co se  
s ní stane potom?

Asi to leckoho překvapí, ale 
pitnou vodu musíme pro naše od-
běratele doslova vyrobit. Na pro-
cházce přírodou se asi také jen tak 
nenapijete z přehrady. Ostatně, 
zřejmě by vám to ani neudělalo 
dobře. Naše práce začíná tím, že 
tuto surovou vodu musíme zbavit 
bakterií, nečistot a upravit ji tak, 
aby k vám domů dorazila voda, 
která bude nejen čistá, ale i chut-
ná a nezávadná. Z odpadní vody 
zase musíme dostat všechny mož-
né nečistoty, abychom ji moh-
li vrátit zpět do přírody. Nebe-
ru v potaz různé oleje či vlhčené 
ubrousky, ale vybavuji si, že jsme 
v odpadní vodě již našli například 
i starý kožich. Tyto věci do příro-
dy opravdu nepatří a my se o to 
staráme s největší péčí.

Jak my – coby vaši zákazníci 
– hospodaříme s vodou?

Já si myslím, že se všichni mů-
žeme pochválit. S vodou dokáže-
me dlouhodobě šetřit, což je dob-
ře i z hlediska životního prostředí. 
Cenu vody to však moc neovliv-
ní, protože o vodovody a kanali-
zaci se musíme starat i tak, stejně 
jako o další procesy celého kolo-
běhu naší činnosti. Ale pro před-
stavu: naše česká spotřeba je okolo 
90 litrů na osobu za den. Patříme 
k evropským premiantům. V Ev-
ropské unii je to průměrně 150 li-
trů na hlavu za jeden den, v USA 
dokonce 300 litrů za den. S vodou 
je tedy třeba nejen šetřit, ale i dob-
ře hospodařit a vážit si jí. A o to se 
snažíme skutečně každý den, díky 
svědomité práci všech našich za-
městnanců.

Je severočeská voda jakožto 
surovina z vašeho pohledu v ně-
čem výjimečná?

Určitě ano! Na rozdíl třeba 
od plynu nebo ropy jsme v pit-
né vodě soběstační a nezávislí. Je 
to naše přírodní bohatství, se kte-
rým ale musíme zodpovědně na-
kládat, protože jej nelze nijak na-

hradit. Pokládám za důležité, že 
i přes růst nákladů všude okolo 
nás voda určitě nezruinuje rodin-
né rozpočty.

Co bychom – jako zákazníci 
– měli vědět o Severočeské vo-
dárenské společnosti?

Že je největší vodárenskou fir-
mou v České republice, která za-
jišťuje zásobování pitnou vodou 
pro 1,1 milionu obyvatel Ústec-
kého a Libereckého kraje. Akcio-
náři SVS jsou města a obce. Těch 
je dohromady 458. Od 1. ledna 
2019 je SVS stoprocentním vlast-
níkem provozní společnosti Se-
veročeské vodovody a kanalizace 

(SčVK). Majetek SVS na území 
dvou krajů čítá 63 úpraven vody, 
965 vodojemů, 9 077 kilometrů 
vodovodů, 187 čistíren odpadních 
vod a 4 045 kilometrů kanalizace.

Petr PROKEŠ
(za využití veřejných zdrojů)

Může se stát, že nájemce ne-
chce byt po skončení nájem-
ní smlouvy dobrovolně opustit. 
V tomto případě nezbývá prona-
jímateli nic jiného než se obrátit 
na soud. Aby měl pronajímatel 
nárok na náhradu nákladů řízení, 
doporučuji prvotně zaslat nájem-
ci předžalobní výzvu, ve které ho 
naposledy žádá, aby byt opustil. 
Nezareaguje-li nájemce na tuto 
výzvu, podá pronajímatel u pří-
slušného soudu žalobu na vykli-
zení bytu. Bude-li pronajímatel  
v řízení úspěšný, vydá soud roz-
sudek, kterým nájemci uloží po-
vinnost byt vyklidit.

Mohlo by se zdát, že tímto 
bude spor vyřešen. Často se však 
stává, že i přes soudní rozhodnu-

tí nájemce byt do 15 dnů od práv-
ní moci onoho rozsudku nevykli-
dí. V takovém případě nezbývá 

pronajímateli jiná možnost než 
podat exekuční návrh. Po podání 
návrhu musí pověřený exekutor 

k provedení exekuce vyklizením 
podle § 340 odst. 2 občanského 
soudního řádu povinného vyrozu-
mět nejméně 15 dnů předem, kdy 
bude vyklizení bytu provedeno. 
Exekutorovy úkony při vyklizení 
bytu jsou dále upraveny v § 341 
občanského soudního řádu.

Závěrem je nutno zmínit zá-
konnou překážku pro provede-
ní vyklizení bytu. Vyklizení bytu 
je nepřípustné v případě, že ten, 
kdo má být vyklizen, je pro ne-
moc upoután na lůžko nebo že se 
jedná o ženu v šestinedělí nebo ve 
vyšším stupni těhotenství a vykli-
zení by mohlo vážně ohrozit zdra-
votní stav takové osoby.

Mgr. Bc. Vít PACHMANN
Belšán & Partners,
advokátní kancelář
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Vodné a stočné vzrostlo jen o kapku

Kdy mohu být vystěhován z bytu?
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Dokončení ze str. 5

Ilustrační foto: SVS

Nepořádek v bytě bývá často průvodním jevem souvisejícím se životem velmi 
problémového bydlícího – neplatiče, vášnivého konzumenta alkoholu, naruši-
tele mezilidských vztahů v domě apod. Snímek byl pořízen v bytě na sídlišti 
Výsluní (Šestistovky). Foto: Petr PROKEŠ

JAK DOMA ŠETŘIT VODOU?
n Dávejte přednost sprše; oproti koupeli ve vaně ušetříte až polovi-

nu vody.
n Mytím nádobí pod tekoucí vodou spotřebujete trojnásobek vody 

oproti mytí nádobí v napuštěném dřezu. Při koupi myčky nádobí 
se zajímejte o spotřebu vody.

n Při osobní hygieně nenechávejte bezúčelně téct vodu. Do kanálu 
tak kohoutkem zbytečně proteče 20 litrů za minutu. Úsporný per-
látor průtok sníží na 6 litrů za minutu.

n Pořiďte si úsporný systém splachování WC, u kterého máte na 
výběr, zda spláchnete 3 nebo 6 litrů vody.

n I pračku vybírejte takovou, která spotřebuje méně vody.
Zdroj: iDnes.cz
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Diskusi zorganizovala Čes-
ká společnost pro rozvoj bydlení  
a spolek DoDružstva.

Družstevníci hodili pomyslnou 
rukavici státu, ten otázku 
dostupného bydlení řeší 

V Knihovně Václava Havla se 
hovořilo na téma dostupnějšího 
bydlení. K jednomu stolu zasedly 
společně všechny strany, jež mají 
k družstevní výstavbě co říct, aby 
zhodnotily posledních deset let 
na trhu. Zástupci obcí, družstev-
níků i stavitelů vyzvali stát k ře-
šení zoufalé situace. Společně se 
shodli na tom, že bytová družstva 
zažívají renesanci, přesto stále 
legislativa brání tomu, aby lidé 
měli víc možností získat dostup-
né bydlení. Loni dostali stavbaři  
v Praze stavební povolení pro  
9 800 bytů, rok předtím to bylo 
jen 5 tisíc, ani tento nárůst ale ne-
stačí. V Česku dnes žije v druž-
stevních bytech milion lidí.

Družstevní bydlení je znovu 
ve hře. Pravidla družstva 

ochraňují bydlící lépe

Pomáhají k tomu nedostup-
né hypotéky a ceny vyšponované 
v souvislosti s válkou na Ukraji-
ně. Lidé se navíc v krizi obrace-
jí zpět ke komunitnímu bydlení. 
Zjišťují, že pravidla družstva je 
mnohdy ochrání lépe než spole-
čenství vlastníků jednotek (SVJ). 
Diskusi proto otevřelo právě toto 
téma. „My chceme stavět domy 
pro lidi, kteří tam skutečně budou 
bydlet a nebudou je mít jako in-
vestici. Chceme družstva moder-
ního střihu,“ řekla Anna Ježková 
za Coop Development, který je  
v tuto chvíli největším stavitelem 
družstevních bytů v Česku.

Mýty o družstevním bydlení  
se daří bořit

Zakladatel spolku DoDruž-
stva Jan Eisenreich upozornil na 
skutečnost, že mýty o družstev-
ním bydlení se daří bořit. „Lidi 
už nevidí to nejlepší v tom, že byt 
vlastní. Posledních pět let naopak 
zjišťují, že je pravidla družstevní-
ho vlastnictví ochrání lépe, druž-
stvo je flexibilnější, dovede se  
o dům postarat a výhodou je sa-
mozřejmě i společné financování. 
Odpadá tedy starost o tom, kde 
vzít na hypotéku.“

Bytové družstvo není  
obchodní korporace

Diskutovat přišel i zástupce 
obce, v níž chtějí ve spolupráci se 
soukromým sektorem družstevní 
výstavbu řešit. „Stát selhal v tom, 
že zařadil bytová družstva mezi 
běžné obchodní korporace. Je tře-
ba družstevní formu bydlení re-
habilitovat a najít vhodný způsob 
podpory státu tak, aby obce moh-
ly bez obav do procesu vzniku 
nových družstev vstoupit,“ upřes-
nil Tomáš Homola, zástupce sta-
rosty pro strategický rozvoj v Pra-
ze 5 s tím, že chybou bylo to, že 
stát vytvořil z bytových družstev 
byznysové firmy.

Stát slibuje brzký posun vpřed

Do diskuse se zapojila i Martina 
Sieber z Ministerstva financí Čes-
ké republiky. Ta potvrdila, že od-
borníci pracující na jednotlivých 
ministerstvech otázku dostupné-
ho bydlení aktivně řeší s vědomím 
toho, že ekonomická situace si 
žádá konkrétní řešení, která pomo-
hou lidem zajistit bydlení. „Hledá-
me cesty k tomu, jak by stát mohl 

pomoci. Na této záležitosti se na-
příč resorty aktivně pracuje. Dis-
kutujeme jak o oblasti hledání po-
zemků, tak o možných finančních 
nástrojích či jiné pomoci. Cílem je 
podpořit jakoukoliv výstavbu do-
stupného bydlení, nejen toho druž-
stevního. Brzy se posuneme dál,“ 
slíbila Martina Sieber.

Za úkol měst a obcí považuje 
v tuto chvíli ředitel Sekce rozvo-
je hlavního města Prahy Jaromír 
Hainc vyřešení problémů kolem 
získání pozemků pro následný 
rozvoj. Jak upřesnil, soukromý 
development musí pomoci. „Roč-
ně je zapotřebí jen v Praze posta-
vit deset tisíc bytů. I stavba dra-
hých bytů má smysl, uvolní se tím 
totiž levnější byty zase pro ty, kte-
ří na ně dosáhnou,“ dodal.

Do projektů ve spojení obcí  
a soukromého sektoru  

se pouštějí i banky

Banky běžně financují výstav-
bová družstva a jsou na spolupráci 
developerů a obcí připravené. Do 
dnešního dne jsme zafinancova-
li „nové“ družstevní byty v řádech 
miliard korun. Potvrdila to během 
diskuse Veronika Marková z Čes-
ké spořitelny. „Delikvence byto-
vých družstev za posledních deset 
let prakticky není. Pro financování 
družstevní výstavby preferujeme 
nově založená družstva. Po těch-
to vyžadujeme dodržování pravi-

dla jeden družstevník = jeden byt. 
Toto pravidlo ctíme, protože víme, 
že s jedním neplatičem si družstvo 
poradí, jakmile by ale jeden nepla-
tič vlastnil víc bytů, může to být 
problém,“ upozornila.

Ceny bytů rostly ještě před 
několika měsíci strmě.

Je nutné skončit se 
znevýhodňováním 

družstevního bydlení

„Když někdo před třemi lety 
hovořil o tom, že v roce 2030 bude 
stát metr čtvereční v Praze 200 ti-
síc korun, všichni se smáli. V roce 
2022 ceny dosahovaly 150 – 180 
tisíc. To první, co bytové družstev-
nictví potřebuje, je přestat ho ze 
strany státu znevýhodňovat. Pak 
jsme na cestě k dostupnějšímu by-
dlení a možná dojdeme i ke shodě 
nad tím, jak ho podporovat,“ shr-
nul Martin Kroh, předseda Čes-
ké společnosti pro rozvoj bydle-
ní. Záhy dodal: „I přesto všechno 
jsem optimista. Za posledních de-
set let jsme předali dva tisíce bytů, 
teď je v přípravě tisícovka. Jsme 
tedy už teď na polovině výkonu 
celého předešlého desetiletí, a to je 
nadějné,“ uzavřel.

Text a foto: Hana TIETZE
Zdroj: BD – SVJ – SD

Redakční úpravy pro
Krušnohor: Petr PROKEŠ

Družstevníci nechtějí hrát ping-pong mezi osobním vlastnic-
tvím a nájmem – bydlení má sloužit místním obyvatelům. 
Shodli se na tom účastníci diskuse o dostupném bydlení, 
která proběhla v Knihovně Václava Havla v Praze.

Výstavba družstevních bytů je stále ve hře? 
Milion Čechů bydlí právě v těchto bytech!

Na snímku účastníci diskuse o družstevním bydlení v Knihovně Václava Havla v Praze.



10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva

Významným fenoménem bylo 
vždy bytové družstevnictví, kte-
ré oprávněnost a výhodnost své 
existence prokazovalo v průbě-
hu nejrůznějších historických 
epoch, za všech režimů.

CÍL: LEVNÉ BYDLENÍ

V českých zemích vznikala 
první bytová družstva již na kon-

ci 80. let 19. století. Jejich vznik 
tehdy legislativně umožnil ra-
kouský parlament (Říšská rada) 
zákonem z roku 1873 (sdružova-
cí zákon).

Cíl prvních družstev byl jedno-
značný – zabezpečit členům levné 
bydlení. Vývoj stavebních a byto-
vých družstev pozitivně ovlivnilo 
zákonodárství a prováděcí legis-
lativní předpisy první Českoslo-

venské republiky. V období mezi 
válkami také tento typ družstev-
nictví u nás procházel jednou ze 
svých „zlatých ér“.

HORNICKÁ DRUŽSTVA

Družstva často mívala sta-
vovský charakter. Na Mostec-
ku se jednalo převážně o hor-
nická družstva, ale svá družstva 
zde měli i zástupci nejrůzněj-
ších živnostenských profesí, ze-
mědělci i sociálně slabé skupiny 
(například invalidé). Pro zají-
mavost si připomeňme názvy 
některých družstev, působících 
za první republiky v politickém 
okrese Most:

n Hornické stavební druž-
stvo pro Čsl. republiku, sídlem  
v Mostě
n Hospodářské, nájemní, úspor-
né a stavební družstvo v Mostě
n Hospodářské družstvo malo-
zemědělců Svépomoc
n Hospodářské, nájemní, úspor-
né a stavební družstvo válečných 
invalidů Zdar v Mostě
n Stavební a obchodní družstvo 
Lidový dům Most
n České potravní družstvo Sa-
mostatnost v Mostě
n Hospodářské družstvo malo-
zemědělců v Hořanech
n Domov – družstvo pro stavbu 
rodinných domků pro Kopisty  
a okolí
n Hospodářské, nájemní, úspor-
né a stavební družstvo v Kopis-
tech u Mostu
n Hospodářské, stavební a vý-
robní družstvo pro Severozápad-
ní Čechy v Dolním Litvínově se 
sídlem v Lipětíně

Existovalo ještě mnoho dal-
ších družstev.

SPOLEČENSKÝ  
ŽIVOT

Kromě vlastní péče o bydlení 
se prvorepubliková bytová druž-
stva starala i o kulturní a spole-
čenský život svých členů, čímž 
doplňovala bohatou spolkovou 
činnost své doby. V době druhé 
světové války některá družstva 
zanikla, jiná nevyvíjela činnost. 
Společenské poměry tehdy po-
chopitelně rozvoj družstevnictví 
omezovaly.

PODÍL  
NA RŮSTU

Po roce 1945 začala znovu 
pracovat bytová družstva zalo-
žená před válkou, vznikala však 
i řada zcela nových družstev. 
Únor 1948 a následné změny ne-
ohrozily bytové družstevnictví 
jako takové, pouze se podstatně 
proměnila oficiální mluva před-
stavitelů družstev, kteří povinně 
zdůrazňovali jejich kolektivis-

Družstevnictví jako forma spoluvlastnictví a organizace 
vlastnických vztahů má ve světě bohatou tradici, která 
svou historií sahá hluboko do 19. století. Seznam družstev, 
jež svou činnost vyvíjela na Mostecku v období Rakouska-
Uherska a první Československé republiky, je velmi pestrý  
a zahrnuje desítky položek.

JUDr. Ivan Přikryl:
Krušnohor patří mezi 10 % nejúspěšnějších

Most je městem panelových sídlišť. Jedním z nich je sídliště Zahradní s netypickými lomenými panelovými domy. Lidově 
se jim říká hokejky. Patří mezi největší domy v Česku. V každém z nich je 500 bytů, v nichž žije více než 1 000 obyvatel, 
což představuje středně velkou vesnici. Uprostřed sídliště je park s atrakcemi pro děti a náměstíčko s občansko-technic-
kou vybaveností. Sídliště bylo postaveno v 70. letech 20. století. Nyní se sídliště jmenuje Skřivánčí Vrch.
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tický charakter a podíl na „soci-
alistické výstavbě“. Podíl byto-
vého družstevnictví na výstavbě 
bytů v poválečné ČSR, respekti-
ve ČSSR, rostl velice význam-
ně. Koncem 60. let již družstev-
ní výstavba dosáhla 53 procent 
a začala tedy v republice převa-
žovat. V éře reálného socialis-
mu 70. a 80. let bylo postavení 
družstev nadále stabilní. Druž-
stva byla v této době prakticky 
jedinými samofinancujícími se 
ekonomickými jednotkami.

5 TISÍC NOVÝCH

Novou výzvu znamenal rok 
1989 a postupný návrat k tržním 
vztahům. V porevoluční době 
byli mnozí významní a vlivní 
lidé včetně politiků k perspek-
tivám družstevnictví skeptičtí. 
Projevilo se to i v četných legis-
lativních změnách, které prak-
tickou činnost družstev mnoh-
dy spíše komplikovaly. Přes 
tyto objektivní překážky se však 
družstevní myšlenka jednoznač-
ně prosadila i v nových podmín-
kách, vždyť jen v průběhu priva-
tizace obecních bytů v 90. letech 
v České republice vzniklo z vůle 
občanů přes pět tisíc nových 
družstev.

JISTOTA 
V NEJISTOTĚ

Bytová družstva jsou nadále 
neodmyslitelnou součástí dneš-
ního života, jejich bytový fond 
činil počátkem druhé poloviny 
90. let okolo 20 procent z celko-
vého bytového fondu České re-
publiky, přičemž šlo z plných 98 
procent o byty první kategorie. 
Dnes – po privatizaci obecních 
bytů – je podíl družstevního by-
dlení ještě mnohem vyšší. Pod-
statná není velikost jednotlivých 
družstev (zhruba 40 procent je 
těch „malých“, která spravu-
jí méně než 500 bytů), ale lid-
ský faktor – tedy lidé, kteří jsou 
schopni a ochotni shodnout se na 
kvalitní družstevní správě svého 
bydlení. Pokud to dokážou, před-
stavuje pro ně jejich družstvo jis-
totu i v této nejisté a převratné 
době. Jsme rádi, že takovou jis-
totou zůstává pro družstevníky 
z Mostecka i Stavební bytové 
družstvo Krušnohor.

SVAZ A RADA

K prosazování společných zá-
jmů bytových družstev v České 
republice úspěšně fungují některé 
zastřešující organizace. Mimocho-
dem: první společná organizace 
bytových družstev v českých ze-
mích existovala již od roku 1909.

Od roku 1969 se datuje exis-
tence současného Svazu českých 
a moravských bytových druž-
stev (SČMBD), který v roce 1997 
sdružoval na území Čech, Moravy 
a Slezska 613 bytových družstev, 
spravujících celkem 822 113 bytů. 
Svaz poskytuje členským druž-
stvům metodické poradenství, pro 
jejich zástupce organizuje vzdě-
lávací kurzy především v práv-
ní, ekonomické a technické oblas-
ti, pořádá poznávací zájezdy, které 
umožňují funkcionářům družstev 
porovnávat zkušenosti s bydlením 
nejen v Evropě, ale prakticky na 
celém světě (v roce 2000 směřoval 
velký poznávací zájezd například 
i do Austrálie a na Nový Zéland). 
Navenek Svaz českých a morav-
ských bytových družstev zastu-
puje české bytové družstevnictví  
v jednáních se zákonodárnou mocí 
(Parlamentem ČR) i mocí výkon-
nou (vládou), stejně jako v jed-
náních s četnými dalšími státními  
i nestátními institucemi a orga-
nizacemi. Svaz je členem celo-
světové družstevní organizace – 
Mezinárodní družstevní aliance 
(International Cooperative Alian-

ce, ICA). V rámci bývalého Seve-
ročeského (nynějšího Ústeckého  
a Libereckého) kraje prosazuje 
společný postup a pomoc jednot-
livým družstvům Rada bytových 
družstev severočeské oblasti.

AKTIVNÍ KRUŠNOHOR

Stavební bytové družstvo 
Krušnohor je členem obou zmi-
ňovaných organizací, a to nikoliv 
členem pasivním, ale aktivně pra-
cujícím a mnohdy i inspirujícím 
ostatní družstva. Dokumentují to 
četná vyjádření oficiálních před-
stavitelů Svazu českých a morav-
ských bytových družstev i Rady 
bytových družstev severočeské 
oblasti.

Za zmínku stojí zejména hod-
nocení z úst předsedy SČMBD  
a člena dvacetičlenné řídící Rady 
Mezinárodní družstevní alian-

ce (ICA) JUDr. Ivana Přikryla, 
který má coby bývalý právník 
a předseda litoměřického druž-
stva k severním Čechám blíz-
ko. Doktor Přikryl ve druhé po-
lovině roku 2000 ocenil činnost 
SBD Krušnohor, které ze svého 
pohledu zařadil mezi deset pro-
cent nejúspěšnějších českých by-
tových družstev. Zdůraznil při-
tom i obtížné místní podmínky, 
v nichž Krušnohor působí – tedy 
problémovou oblast severozá-
padních Čech.

Text: Radek PETRŽILKA
Titulek a mezititulky: 

KRUŠNOHOR
Foto: Ladislav ŠEINER  

a Argus Geo Systém
Zdroj: 

Z historie SBD Krušnohor
Vydavatel: 

© SBD Krušnohor (2002)

SBD Krušnohor vlastní či spravuje domy také ve druhém největším městě 
mosteckého okresu – Litvínově. V horní části snímku vidíte sídliště Pod Lesem  
a v dolní části okraj centra města.

Od družstevních domů stojících na vyvýšenině nad městem (ve spodní části 
snímku) je hezký výhled na údolí, v němž se rozkládá třetí největší město okresu 
Meziboří. I v něm SBD Krušnohor spravuje řadu domů.

JUDr. Ivan Přikryl je dodnes vel-
kým propagátorem a obhájcem 
družstevního bydlení. Po mnoho 
let byl předsedou Svazu českých 
a moravských bytových družstev 
a právě z této pozice velice pozi-
tivně hodnotil SBD Krušnohor pro 
jeho inovativní postupy, hospodář-
ské výsledky a také odvahu bojo-
vat proti legislativním zmetkům, 
které brání rozvoji bytového druž-
stevnictví v Česku.
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Některé bydlící v bloku 98 trápí už půl

V domě je celkem 76 bytových 
jednotek. Objekt je součástí mos-
tecké sociálně deprivované lokali-
ty Stovky. Již tento stručný popis 
může naznačovat, kdo za neče-
kaně vzniklým problémem může 
stát, kdo je jeho viníkem.

JAK TO TEDY JE?

Ale pojďme se nejdříve sezná-
mit – objektivně – s konkrétními 
informacemi. Poskytl nám je ener-
getik Stavebního bytového druž-
stva Krušnohor Ing. Valerij Korol.

55 STUPŇŮ

Vzniklý problém řešilo SBD 
Krušnohor se Severočeskou tep-
lárenskou (dodavatel teplé vody). 
Ta opakovaným měřením na patě 
domu zjistila, že teplota dodáva-
né vody (55 stupňů Celsia), stejně 
jako její tlak, jsou v pořádku. Pro-
blém tedy není na straně komořan-
ské společnosti.

ZDROJ POTÍŽÍ

Z tohoto zjištění tedy vyplý-
vá závěr, že zdroj potíží musí být 
uvnitř domu. Proto firma, která za-
jišťuje pro SBD Krušnohor v blo-
ku smluvní údržbu, provedla od-
vzdušňovací zkoušky systému, 
proplachování rozvodů vody a její 
zaměstnanci uskutečnili i osob-
ní návštěvy v bytech. Zjistili, že  
v šesti z nich vodovodní baterie 
přepouštěly studenou vodu do tep-
lé, která se tím pádem ochlazovala. 
V několika případech bylo nevhod-
né napojení automatických praček 
na pákové baterie, čímž docháze-
lo k přetlačování studené vody do 
rozvodů teplé a tedy k její nekvalit-
ní dodávce v okolních bytech. Byly 
zjištěny i zásahy do vodoměrů.

ŠETŘENÍ SPOTŘEBY?

Spousta bytů (možná až polo-
vina) byla ale nedostupná. Jejich 

majitelé či nájemníci, kteří jsou 
zde ubytováni, neotevřeli nebo ne-
byli přítomni. „Vzhledem k tomu, 
že v domě bydlí v dost velkém za-
stoupení sociálně slabí a nepřizpů-
sobiví, vzniklo podezření, že pře-
pouštění vody může být úmyslné 
a nízkopříjmoví obyvatelé tak mo-
hou šetřit na nákladech za teplou 
vodu, protože ji spotřebováva-
jí méně. V dostupných bytech byl 
proto problém řešen instalací zpět-
ných klapek a výměnou vodomě-
rů,“ zdůraznil Valerij Korol, jenž 
zároveň předpokládal, že ke kon-
ci roku 2022 potíže s teplou vodou 
budou vyřešeny.

NEDOSTUPNOST BYTŮ

SBD Krušnohor coby správce 
domu opakovaně a důrazně vyzval 
majitele a nájemníky ke zpřístup-
nění bytů. Bydlící byli o potížích 
s teplou vodou písemně informo-
váni ve vývěskách přímo ve svém 
domě. Bylo jasné, že základní 
podmínkou úspěchu prováděných 

Nemít doma teplou vodu je docela nepříjemné. Hodně o tom 
vědí nejen bydlící, ale také všichni zodpovědní, kteří se řešením 
problému zabývají. Ačkoliv se situace zčásti zlepšila, není stále 
ideální a v myslích mnohých – bydlících i zodpovědných – se 
problémy kolem teplé vody v bloku 98 stávají noční můrou.

Poteče teplá voda, nebo ne? Zatím je vlažná a ještě k tomu se postupně ochla-
zuje. Je studenější a studenější.

Blok 98 se rozkládá mezi třídou Budovatelů (vpravo) a ulicí W. A. Mozarta (vlevo). Je v něm 76 bytů.
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roku problém s dodávkami teplé vody
opatření je dosažení dostupnosti 
všech bytů. V objektu působí do-
movní výbor SVJ 636, který tak 
mohl předpokládat, že stížnosti od 
bydlících již konečně ustanou. 

MÉNĚ, ALE PŘESTO

Podle aktuálního zjištění Mos-
teckého deníku, který se o situaci 
v bloku 98 rovněž zajímal stejně 
jako zpravodaj Krušnohor, stíž-
ností opravdu ubylo. Jsou ale by-
dlící, kteří se teplé vody doposud 
nedočkali.

Údržbář bloku 98 Josef Fiala 
(jehož čtenáři Krušnohoru dobře 
znají z předchozích let jako veli-
ce aktivního předsedu domovního 

výboru, který inicioval sepsání pe-
tice adresované vedení statutár-
ního města ke zlepšení situace ve 
Stovkách) připustil, že kontakto-
vat některé vlastníky bytů je složi-
té, protože mnozí v domě nebydlí 
a někteří žijí v cizině.

Podle údržbáře se potíže s tep-
lou vodou hlavně týkají koncové-
ho vchodu. Josef Fiala bydlí v ji-
ném a výpadky v dodávkách teplé 
vody také zažil. Dva měsíce mu už 
ale teplá opět teče bez obtíží.

„Pokud stížnosti neustanou, 
Josef Fiala požádá o interven-
ci zastupitelstvo, protože rostou-
cí nespokojenost starousedlíků by 
mohla zhoršit občanské soužití  
v lokalitě,“ uvedl Mostecký deník. 
Problémem se již zabýval Výbor 
pro mapování a eliminaci sociálně 

negativních jevů Magistrátu měs-
ta Mostu a bude to zřejmě i nové 
téma pro další schůzi energetické 
komise. Členem těchto dvou měst-
ských orgánů je právě Josef Fiala, 
zastupitel zvolený za SPD.

SAMÁ PATÁLIE

Mostecký deník také připo-
mněl, že blok 98 je „dlouhodobě 
samá patálie“. Například v roce 
2007 v něm unikal plyn, proto-
že neznámý pachatel ukradl z ote-
vřené skříně součást plynového 
potrubí. Přivolaní hasiči naštěs-
tí včas uzavřeli hlavní ventil. Bez 
plynu se tehdy ocitlo dvanáct do-
mácností.

Text a foto: Petr PROKEŠ

Blok 98 pohledem z ulice W. A. Mozarta a s částí dvora. V pozadí vlevo je 
vidět napojení stavební spojky 98-99.

Oznámení na dveřích bloku 98 potvrzuje skutečnost, že zde bydlí nemalé 
množství problémových lidí. Na bílé ploše je varování, že kamerový záznam 
zachycující vykopnutí dveří bude předán policii. Barevná plocha upozorňuje 
problémové bydlící na možné ukončení nájemního vztahu.

Blok 98 pohledem z ulice W. A. Mo- 
zarta. Pro dům jsou charakteristické 
dvě „věže“ z obou stran objektu.

Blok 98 (vlevo) pohledem ze třídy Budovatelů. Uprostřed je vidět stavební 
spojka 98-99 a vpravo blok 99 („věž“).

Nynější údržbář bloku 98 Josef Fiala (vlevo) jednal s primátorem Janem 
Paparegou v květnu 2016 o situaci ve Stovkách. Tehdy byl předsedou SVJ 
636 a také předsedou petičního výboru. Prvnímu muži města předal petici  
s několika tisíci podpisy nespokojených občanů.
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Kancelář Hany Jánské připomíná poštovní úřad. Až takto vysoké jsou „komínky“ obálek s dopisy.

Dopis ministerstva vnitra pro společenství vlastníků jednotek (SVJ).
Část zpracovatelského týmu – zleva Lucie Kolmanová, Daniel Gerthner  
a Hana Jánská. Práce mají až nad hlavu.

„Živnostníci a právnické oso-
by, které datovou schránku za-
tím nemají – například společen-
ství vlastníků jednotek (SVJ) – ji 
automaticky dostanou v prvním 
čtvrtletí roku 2023. Náklady na 
jejich zavedení vyčíslilo Minis-
terstvo vnitra ČR na 21 milionů 
korun,“ uvedli jsme ve zpravodaji 
Krušnohor č. 11/2022.

„S povinností, aby měly všech-
ny právnické osoby a živnostníci 
datovou schránku, vzroste jejich 
počet více než dvojnásobně. Nyní 
jich je necelých 1,7 milionu, při-
být by podle ministerstva mělo 
dalších 2,2 milionu schránek,“ 
uvedla Česká televize.

Mnozí funkcionáři SVJ na zá-
kladě těchto informací podleh-
li obavám z toho, jak obsluhu 

datových schránek a vyřizování 
písemné agendy jejich prostřed-
nictvím vůbec zvládnou. Je to pro 
ně velká neznámá.

Kritici celostátně upozorňovali 
na to, že pro část lidí to bude do-
slova past. Ne každý totiž ovládá 
práci s počítačem, nebo k němu 
nemá pravidelný přístup. To se 
týká zejména seniorů, kterým 
často musejí pomáhat mladší lidé. 
„I mně trvalo několik měsíců, než 
jsem se s datovou schránkou na-
učila zacházet. Pro starší lidi je to 
naprosto neschůdné,“ řekla Mla-
dé frontě Dnes prezidentka spol-
ku Senioři ČR Jana Ouředníčko-
vá. Dokonce i předseda Svazu 
českých a moravských bytových 
družstev (SČMBD) Jan Vyslou-
žil veřejně upozorňoval na sku-

tečnost, že má informace o tom, 
že spousta seniorů působících ve 
výborech SVJ chce ukončit svoje 
funkcionaření.

Družstvo
podalo pomocnou ruku 

funkcionářům
nejen „statutárních“ SVJ

„Rovněž my jsme si uvědomo-
vali toto riziko a rozhodli jsme se 
proto podat společenstvím vlastní-
ků, v nichž SBD Krušnohor půso-
bí jako statutární orgán, pomocnou 
ruku. Obsluhu datových schrá-
nek a vyřizování došlé agendy 
zajistíme prostřednictvím pra-
covníků správy družstva. Naše 
nabídka platí i pro ostatní SVJ, 
kterým Krušnohor zajišťuje sprá-
vu,“ sdělila Hana Jánská, vedou-
cí technického a investičního úse-
ku (TIÚ). „Stačí jen o to požádat 
na našem úseku a hned dohodne-
me podrobnosti,“ doplnila.

V době uzávěrky tohoto vy-
dání zpravodaje pracovníci druž-
stva z jejího úseku již zpra-
covávali potřebnou agendu 
související se zřizováním dato-
vých schránek. Kancelář Hany 
Jánské připomínala spíše poštov-
ní úřad, než pracoviště techniků. 
Byla totiž zaplněna obrovským 
množstvím poštovních obálek. 
„To, co vidíte, je asi polovina,“ 
upozornila a dodala: „V obál-
kách je průvodní dopis, v jehož 
obsahu jsou uvedeny přístupo-
vé kódy ke konkrétním datovým 
schránkám jednotlivých SVJ. 
Pracujeme na tom od prvního 
lednového týdne od rána do ve-
čera. Námahy nelitujeme. Jsme 
rádi za to, že datové schránky 
SVJ budou s naší pomocí obslu-
hovány s potřebou pozorností  
a na profesionální úrovni,“ uza-
vřela Hana Jánská.

Text a foto: Petr PROKEŠ

Dnem 1. ledna 2023 nastala povinnost pro společenství 
vlastníků jednotek mít datové schránky. Nejde o výmysl 
Krušnohoru (jak by mohlo zaznít z úst kritiků družstva), 
ale o realizaci rozhodnutí státu.

Datové schránky už nejsou
pro funkcionáře SVJ strašákem
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VEDENÍ DRUŽSTVA
DOPORUČILO SCHVÁLIT:
n v neveřejném výběrovém říze-
ní, s doporučením předsedů SA  
a SVJ, firmy na práce, opravy  
a výměny zařízení v domech:
SA 092/blok 725, 058/blok 625;
SVJ 251/blok 565, 606/blok 375;
n 30 smluv, dohod a cenových 
ujednání;
n vystoupení 233 družstevníků-
-vlastníků z družstva;
n funkcionářské odměny SA/SVJ 
za druhé pololetí roku 2022 dle ná-
vrhu, včetně úprav odměn pro SA 
073, 081, 087, 097 a nevyplacení 
odměn pro SAG 449 – neschvále-
né hospodaření za rok 2021;
n zkrácení termínu výplaty po-
loletní funkcionářské odměny  
p. Hrnrčkovi dle návrhu SVJ 637;
n dodatek pro blok 532;
n plán rozpočtu správy družstva 
na rok 2023 včetně výpočtu pří-
spěvku na správu družstva;
n úřední správu pro SVJ 237/
blok 534 ve Višňové ulici v Mos-
tě ode dne 1. ledna 2023 (Micha-
ela Pečková) a pro SVJ 182/blok 
338 v Hutnické ulici v Mostě ode 
dne 1. ledna 2023 (zatím perso-
nálně neobsazeno);

n 4 výpovědi z pronájmu spo-
lečného prostoru (SP), 3 žádosti  
o pronájem SP, 2 výpovědi z ne-
bytového prostoru (NP), 1 žádost 
o povolení umístění sídla organi-
zace do bytu;
n 6 896 návrhů změn předpisu 
nájemného a příspěvku vlastníka;
n 21 žádostí o stavební úpravy  
v bytech;
n ostatní členské, bytové a neby-
tové záležitosti.

VEDENÍ DRUŽSTVA
NEDOPORUČILO 

SCHVÁLIT:
n žádost o souhlas s podnájmem 
družstevního bytu V. Drdy ze SA 
037/blok L v Luční ulici v Litví-
nově-Janově.

Všechna rozhodnutí byla učině-
na v rozsahu pravomocí vedení 
družstva.

Arnošt ŠEVČÍK
zapisovatel

PORADY PŘEDSEDŮ SA/SVJ
SE KONAJÍ VE DNECH
13., 14., 15., 20., 21., 22., 23. 27. 
ÚNORA OD 16.00 HODIN.

HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ 
TELEFONNÍ LINKA 800 136 018

V měsíci únoru oslaví své na-
rozeniny tito předsedové SA 
a SVJ:

001 Müllerová Dagmar
021 Saladiaková Margita
027 Vostárková Jaroslava
033 Válková Zdeňka
061 Končel Karel
097 Petříková Anežka
098 Berger František
109 Rek Milan
120 Kastnerová Stanislava
136 Hynešová Alena
149 Ostreziová Lenka
152 Fischer Josef
162 Součková Veronika
157 Bejšovcová Ingrid
170 Jenková Božena
202 Vopravilová Lucie
216 Dušovský Vladimír
249 Archmanová Šárka
262 Bělina Josef
289 Penčák Martin
290 Janečková Bianca
445 Janich Miloslav
618 Kalbáč Miroslav
622 Porada Vladimír
628 Holeček František

BLAHOPŘÁNÍ

Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z lednového čísla měsíčníku Krušnohor má své vítězné luš-
titele. Ti byli vylosováni redakční radou.
Tajenka celostránkové křížovky zněla: Kvalitní firma výtahářů z Mostu.
Ceny pro tři výherce věnovala společnost Jiří Hasman – Výtahy. Ta zajiš-
ťuje nejen servis a montáže výtahů, ale i komplexní rekonstrukce těchto 
dopravních zařízení. Firma sídlí v ulici Pionýrů 1501 v Mostě.
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na straně 33). 
Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování!

Redakční rada

VÝHERCI Z LEDNOVÉHO ČÍSLA:
Václav Kříž, U Zámeckého parku 829, Litvínov
Stanislav Lukeš, Maršála Rybalka 1033, Most

Klára Kořánová, Moskevská 116/31, Most

Informace  
z vedení družstva

ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK

Milé poděkování  
i pozdravení

„Děkuji Vám za příjemnou spo-
lupráci v uplynulém roce a do 
roku 2023 vám přeji mnoho 
osobních i pracovních úspě-
chů. Také hodně štěstí, lásky 
a hlavně zdravíčka!“ popřála  
v pozdravech zaslaných do 
redakce na přelomu starého  
a nového roku Ivana Grégro-
vá, místopředsedkyně velice 
aktivního výboru SA 094 v blo-
ku 713 v ulici Jana Kříže na 
mosteckém sídlišti Liščí Vrch. 
Zasláním dvou obrázků proká-
zala, že ji nápady ani ilustrační 
um, který prokázala společně 
s kolegy z výboru při pořádá-
ní akce výmalby stěn ve spo-
jovací chodbě ve sklepě do-
mu ve stylu vyobrazení výjevů 
z podmořského světa (Krušno-
hor č. 11/2022, str. 1, 12 – 15), 
neopustil.

(pp)

Velké díky za pomoc!
Tímto děkuji všem pracovníkům 
správy družstva, kteří mi ne-
skutečně pomáhají při výkonu 
funkce místopředsedkyně vý-
boru samosprávy za jejich pro-
fesionální přístup a nezměrnou 
ochotu se mi věnovat, radit mi 
atd. Jsou úžasní a já si toho ne-
skutečně moc vážím.
Velké poděkování patří Lence 
Charvátové a Andreje Hajzle-
rové z úseku ředitele správy, 
vedoucí ekonomického odděle-
ní Lucii Libecajtové, techničce 
Hedvice Šebkové a investiční-
mu referentovi Janu Zámecké-
mu, požárně-bezpečnostnímu 
technikovi Pavlu Krajovskému, 
správci sítě Danielu Gerthnero-
vi, děvčatům ze zákaznického 
centra a recepce. Všichni jsou 
prostě skvělí, a proto všem ješ-
tě jednou moc a moc z celého 
srdce děkuji!
Zároveň přeji, aby se jim v no-
vém roce dařilo stejně dobře ja-
ko v tom minulém a aby se jim 
splnila všechna osobní přání!

Ivana GRÉGROVÁ
místopředsedkyně SA 094/bl. 713
ul. Jana Kříže, Most – Liščí Vrch

PODĚKOVÁNÍ

Tyto informace jsou z jednání vedení družstva konaného 
dne 30. listopadu 2022 a konaného dne 14. prosince 2022.
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V minulém roce jsme navrh-
li a instalovali v domech vlastně-
ných či spravovaných Stavebním 
bytovým družstvem Krušnohor 
(SBDK) kompletní bezpečnost-
ní kamerové systémy, které slouží  
k ochraně majetku bydlících. 
Těchto domů celkem přibylo za 
rok 2022 více než dvacet.

Kamery již pomohly odhalit 
celou řadu deliktů, nevhodné cho-
vání či pachatele trestných činů. 
Každá samospráva (SA) nebo 
společenství vlastníků jednotek 
(SVJ) si prostřednictvím SBDK 
může u nás v Softexu nechat na-
vrhnout a instalovat kompletní 
bezpečnostní kamerový systém. 
Cena systému se odvíjí od kon-
krétních požadavků, topologie, 
počtu kamer a sledovaných míst.

„Pod dohledem“ lze mít jak 
prostory venkovní, tak i vnitřní 
a dokonce i kabiny výtahů. Sys-
témy umožňují ukládat poříze-
né záznamy ze všech kamer za re-
spektování podmínek Úřadu na 
ochranu osobních údajů. Záběry  

z kamer je možné také předložit při 
jednání s Policií České republiky.

Kamerový systém může být 
doplněn například o elektronický 
přístupový systém, který zajistí 
to, že bez speciálního čipu se ni-
kdo nedostane do vašeho domu. 
Systém zaznamenává veškeré 
pohyby (příchody a odchody). 
V kombinaci s kamerovým sys-
témem tak několikanásobně zvý-
ší pocit bezpečí ve vašem domě. 
Montáž provádějí technici Sof-
texu s využitím jak stávajících 
dveřních zámků, tak (doporuču-
jeme) nově aplikované zámky  
s panikovou funkcí a zámky sa-
mozamykací.

Pokud vás kamerové bezpeč-
nostní systémy zaujaly již nato-
lik, že přemýšlíte o jejich insta-
laci, neváhejte se informovat na 
správě družstva Krušnohor nebo 
napsat přímo na e-mailovou ad-
resu info@softex.cz. Rádi vám 
poskytneme maximum informa-
cí a v případě zájmu vypracujeme 
projekt „ušitý na míru“.

CISKOVINY l CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE l CISKOVINY

CISKOVINY l CISKOVINY l CISKOVINY l CISKOVINY l CISKOVINY l CISKOVINY

Staráme se o bezpečnost 
domů a v nich bydlících  

a jejich majetku

Obsah strany připravili pracovníci společnosti SOFTEX NCP

Dokončili jsme rozšíření sek-
ce Můj Softex o další vychy-
távky. Nově tak máme pro naše 
stávající zákazníky kompletní 
internetovou samoobsluhu, v níž 
si například můžete změřit aktu-
ální rychlost připojení, při pode-
zření na výskyt problému nám 
výsledky odeslat, a naši technici 
tak mohou ihned reagovat a na-
jít příčinu.

Dále tu najdete kompletní vyúč-
tování služeb, možnost odeslat po-
žadavek na změnu služeb či edito-
vat veškeré informace. Můžete nám 
také přes samoobsluhu hlásit záva-
dy, návrhy na zlepšení, nebo psát  
i pochvaly. Za vše budeme rádi.

Pokud ještě nemáte přístupo-
vé údaje do samoobsluhy, nevá-
hejte nás kontaktovat na čísle 478 
620 000.

Pro zákazníky SledovaniTV 
máme dobrou zprávu.

Stávající balíček 120 hodin 
nahrávek navyšujeme na 300 ho-

din, cenu měnit nebudeme. Změ-
nu uděláme automaticky u všech 
zákazníků, kteří nyní službu vy-
užívají.

Samoobsluha Můj Softex

Časové navýšení balíčků nahrávek

Bdělé oko bezpečnostní kamery hlídá, kdo do domu vstupuje.

Zajímat se o nabídku, ale i o podrobné informace můžete na www.softex.cz.



Veřejnost o prezentaci změn 
projevila zájem. Svědčil o tom 
zaplněný sál Základní umělecké 
školy v Moskevské ulici. „Zuš-
ka“ stejně jako městská knihov-
na, okresní soud, výšková budo-
va územního odboru Policie ČR, 
oblíbená Sportovka, areál budov 
důlních společností, Krym a čis-
tírna Konopka jsou součástí to-
hoto sídliště obkrouženého ulice-
mi Pod Lajsníkem, Rudolickou, 
Moskevskou a Josefa Suka.

PŘEDBĚŽNÉ FÁZE

Veřejné projednání zaháji-
la Iva Mazurová, vedoucí odbo-
ru rozvoje a dotací Magistrátu 
města Mostu. Ta v úvodu jednání 
představila zhotovitele územní 
studie, jímž je pražský Ateliér L  
zastoupený architektkou Janou 
Langerovou za spolupráce s ko-
lektivem architektky Veroniky 
Šindlerové.

Iva Mazurová stručně zhodno-
tila předběžné fáze, které před-
cházely zpracování územní studie 
a jejímu veřejnému projednání. 
„Od ledna do června roku 2021 
jsme dělali s firmou Agora par-
ticipaci (setkání s občany, pozn. 
red.) na sídlišti. Konala se také 
dotazníková šetření. Byla k dis-
pozici pocitová mapa. Konaly se 
čtyři schůzky s občany. Většinou 
se zúčastňovali předsedové spole-
čenství vlastníků jednotek (SVJ) 
nebo jejich zástupci. Potom byla 
zpracována analýza. Ta byla před-
stavena na veřejném projednání, 
jež se konalo na sídlišti v červ-
nu 2021. Na základě analýzy byla 
data použita do zadání studie. Je-
jím zhotovitelem je Ateliér L a ar-
chitektka Šindlerová,“ informo-
vala Iva Mazurová.

Ta přítomným následně předsta-
vila návrh konceptu územní studie.

„Není to ještě konečné řešení. 
Dostanete prostor k připomínkám 
a k námětům, ty poté budou zapra-
covány do návrhu a územní stu-
die bude dokončena,“ uzavřela své 
vystoupení Iva Mazurová.

ČESKÉ MĚSTO

Architektka Veronika Šindlero-
vá uvedla, že na sídlišti bydlí přes 
6 500 obyvatel. Je to podle jejího 
vyjádření normální průměrné čes-
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Pokračování na str. 20

Veřejné plochy mosteckého sídliště
Pod Lajsníkem brzo čeká revitalizace
V lednu proběhlo veřejné projednání územní studie revi-
talizace veřejných ploch na sídlišti Pod Lajsníkem. Podle 
vyjádření odborného týmu i zástupců města jde o nejstarší 
sídliště z „nových“ mosteckých a revitalizaci si jako rozvi-
nutí pilotního projektu (a vzor pro ostatní sídliště) proto 
plně zaslouží, potřebuje ji. Čtvrť byla postavena v 60. le-
tech minulého století.

Takto vypadá z ptačí perspektivy sídliště Pod Lajsníkem.

Toto jsou odborníci podílející se na 
zpracování studie. Veřejné projednání zahájila Iva Mazurová z magistrátu.
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ké město. Obdobné velikosti jsou 
například Podbořany nebo Velké 
Meziříčí.

Předložená územní studie ob-
sahuje hodně změn detailů. Čtvrť 
je obklopena obvodovými sběr-
nými komunikacemi. „Sídliště 
jsme si museli velice dobře zma-
povat,“ zdůraznila architektka.  
K tomu dopomohly i žánro-
vé obrázky z dronu a procházky. 
„Máme to prochozené,“ potvrdi-
la Veronika Šindlerová a doda-
la: „Vidíme pozitivní a negativ-
ní věci. Správně identifikovaný, 
popsaný a pochopený problém 
je garantem jeho řešení. V rám-
ci poznávacích prací jsme dospěli 
k jednoznačnému zjištění o tom, 
že na tomto sídlišti není nic extra 
specifického oproti jiným sídliš-
tím v republice.“

Zdůraznila, že se nebavíme  
o domech, ale o veřejných pro-
stranstvích mezi nimi, směřujeme 
tedy k tomu, co je mezi domy.

Pro sídliště je problematic-
ké, že trpí velkým množstvím ne-
dostatků. Když se stavělo, neby-
ly vyřešeny návaznosti chodníků. 
Sídliště je bariérové. Fyzicky osla-
bený člověk či maminka s kočár-
kem vždy narazí na nějaké scho-
diště. Spousta z nich vede přímo 

k vozovkám a tedy vlastně „pod 
auta“. Nebo jdete přímo do vozov-
ky nebo ke kontejnerům.

Na sídlišti je spousta zelených 
ploch, které představují vysokou 
hodnotu. Cenná je jakákoliv vege-
tační plocha, která umožňuje vsa-
kování vody, zeleň ochlazuje zdej-

ší mikroklima. Vyplňuje všechna 
prostranství mezi domy a není 
funkčně diferencovaná.

Další velký problém je parko-
vání. Místa, která jsou z hlediska 
bezpečnostního důležitá jako ob-
ratiště a konce slepých ulic jsou 
obsazená automobily. „Tady pře-

Dopravní expert Radek Michlík mluví 
o situaci s parkováním.Veronika Šindlerová z týmu odborníků hovoří o vzniku studie.

Snímky z dronu ukazují centrální park coby dlouhý pás.

Na množství zeleně upozorňuje i toto vyobrazení. Co je červené, to je zapotřebí řešit. A není toho málo.

Na sídlišti je velké množství zeleně i mimo park.

Pokračování ze str. 19
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stává legrace!“ podtrhla architekt-
ka zvláště ve vztahu k vozidlům 
integrovaného záchranného systé-
mu (IZS). Poukázala i na úzké prů-
jezdy nevhodné pro vozy hasičů.

Vysvětlila také přístup tvůrčí-
ho týmu ke zpracování územní 
studie revitalizace sídliště. „Kaž-
dé území jako architekti urbanis-
ti můžeme pojmout tím způso-
bem, že začneme hledat obrovské 
vize, ze kterých cosi vyjde; vize, 
které budou mít ambice principi-
álně změnit sídliště strukturálně, 
prostorově. Dosažení takové vize 
jiné podoby sídliště by ale zna-
menalo obrovské investice i časo-
vě velice náročné změny a je otáz-
kou, jaký by to přineslo efekt. Při 
setkáních s veřejností vyšlo naje-
vo, že lidi trápí drobné nedotaže-
né věci – tedy, že vyjdou z domu 
a o něco zakopnou (řečeno obraz-
ně). Tím jsme se řídili. Primárně 
jsme se proto soustředili na návrh 
řešení nedotažeností. Drobné in-
tervence za poměrně málo peněz  

a námahy mohou zlepšit kvalitu 
veřejných prostranství,“ popsala 
Veronika Šindlerová.

SYMBOL A OKOLÍ

Posílením centrálního parku, 
který je symbolem sídliště a měl 
by být pojmenován (například 
parkem Umění či parkem Umělců  
v návaznosti na pojmenování ulic 
sídliště), by se dalo hodně vyřešit. 
Dneska je to zelená plocha, která 
nemá funkci. Přitom život v něm 
by mohl navazovat na centrální 
bulvár v podobě Moskevské uli-
ce. Byl by to další systémový pr-
vek s významnou funkcí. Tvůrčí-
mu týmu se nelíbí zastupitelstvem 
již schválené stěhování městské 
knihovny, s níž architekti původně 
počítali jako s kulturním či podob-
ným centrem, které mělo oživit 
sídliště. Co teď bude s budovou?

Prostupnost čtvrti v severojiž-
ním směru je extra bariérová. Je 
zde jedno schodiště vedle druhého.

Na sídlišti jsou dvě školy –  
4. ZŠ, potom střední soukromá 
škola. Potřebují upravit okolí. Vel-
ké téma je Sputnik, původně živý 
areál s restaurací, výstavní síní, 
prodejnami. Je ve středu sídliště. 
Život se z areálu postupně vytratil. 
Přes rok nefunguje už ani hospo-
da, původní restaurace. Objekt je 
v soukromých rukách. Podle vyjá-
dření magistrátu jednání s majite-
lem ve smyslu oživení areálu ne-
vedlo k úspěšnému závěru.

Velkým problémem je podle 
tvůrčího týmu skutečnost, že cent-
rální park je přerušený motorovou 
dopravou. Jde o úsek z ulice F. L. 
Čelakovského (od budovy územ-
ního odboru Policie ČR) do ulice 
Jana Kubelíka (k bloku 505). Kdy-
by byl průjezd zrušen, vznikl by 
nepřerušený pás centrálního par-
ku po celé délce sídliště od Mos-
kevské ulice až po ulici Pod Laj-
sníkem.

Problém je také se vstupem do 
okolních kopců Lajsník a Šibe-

ník. „Lajsník vypadá tak, jak vy-
padá. Je to vlastně bezdomovecké 
skladiště. Lajsník není přístupný 
ze sídliště. Šibeník je sice přístup-
ný, ale vyšplhat se k němu…,“ po-
psala situaci Veronika Šindlerová. 
„Vedou k němu přes ulici Jose-
fa Suka pouze dva přechody pro 
chodce. Jeden vyústí ve schodiště, 
druhý do krpálu,“ ukázala na sché-
matu červená (problémová) mís-
ta. Poté na výkresu konceptu oko-
mentovala celkový návrh řešení. 
„Nejsou to revoluční změny, ale 
významnější určitě,“ dodala.

ZELEŇ

Potom se slova ujala Jana Koh-
lová, odbornice na zeleň. Ta neby-
la tak kritická, v podstatě s rozsa-
hem zeleně byla spokojená, i když 
samozřejmě i ta potřebuje vylepšit.

Na první pohled je patrné, že 
tím, že sídliště je postaveno ve 

Nedostatek v ulici Václava Řezáče. Nepřehledná situace. Nebezpečné vyústění schodiště do ulice K. H. Borovského.

Parkoviště před Sportovkou volá po jiném řešení.
Aut je víc než parkovacích míst. Proto vznikají tlačenice.

Pokračování na str. 22
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svahu, vznikly pásy zeleně právě 
ve svažitých částech a tato struk-
tura dobře funguje. „Pásy zeleně 
vytvářejí vnitřní clony, zpříjem-
ňují pobyt v sídlišti,“ zdůraznila 
odbornice. Měla by být provede-
na hierarchie zeleně a propojení 
na Lajsník a Šibeník. „Pohybuje-
me se po obrovských plochách,“ 
uvedla Jana Kohlová, což si podle 
ní vyžaduje doplnění zeleně. Ta by 
ráda viděla v rámci doplnění roz-
sáhlých ploch také zelené střechy 
na nižších objektech. Opakova-
ně zdůraznila úlohu zeleně v rám-
ci ochlazování klimatu na sídlišti. 
„Zároveň jsme vytipovávali mož-
nosti zelených fasád,“ překvapila 
svým vyjádřením. Zelené fasády 
by měly vzniknout na bočních stě-
nách paneláků využitím popínavé 
zeleně. Odbornice považuje tak-
to vzniklou zelenou kulisu za ve-
lice estetickou a tudíž zkrášlující 

nejen dům, ale i okolí. Navíc ze-
leň na veřejných plochách zachy-
tává vodu a plní tak funkci přírod-
ní zálivky. Pro sídliště je důležité 
zadržovat vodu ve svazích. „Po-
rosty na svazích mají i výbornou 
pohledovou funkci,“ sdělila Jana 
Kohlová. Výhodou je i to, že lidé 
z domů mezi sebou stojících si ne-
vidí do oken.

DOPRAVA

„Dobře provedená okolní ko-
munikační síť. Kolem sídliště je 
systém sběrných komunikací,“ tě-
mito slovy uvedl své vystoupe-
ní dopravní expert Radek Mich-
lík. V rámci návrhu územní studie 
jsou zachovány všechny vjezdy do 
sídliště. Vnitřek sídliště je řešen 
jako zóna s opatřeními pro zklid-
nění dopravy. Výrazněji zastoupe-
na by měla být pěší a cyklistická 
doprava. K tomu by mělo přispět 
již zmíněné zneprůjezdnění ulice 

F. L. Čelakovského do ulice Jana 
Kubelíka, čímž by zmizelo ne-
vhodné přetnutí centrálního parku. 
Tranzitní doprava by byla odsud 
vymístěna. V celém území sídliště 
je podél jednotlivých bloků množ-
ství zaslepených komunikací. Ve 
větší míře jsou obratiště neřešena. 
Parkuje se na nich. To je špatně. 
Plochy na sídlišti související s do-
pravou by měly být upraveny. Pro 
usnadnění vstupů na Lajsník a Ši-
beník je zapotřebí větší množství 
přechodů pro chodce.

Jak je to s dopravou v klidu? 
Parkování je poddimenzováno. 
Podle zjištění tvůrčího týmu ak-
tuálně chybí nejméně 2 400 míst  
k parkování, 370 míst by mělo být 
k dispozici ve třech parkovacích 
objektech. „Kvůli nedostatku par-
kovacích míst dochází k nelegál-
nímu parkování na chodnících, na 
rozích křižovatek a na místech ob-
ratišť,“ sdělil Radek Michlík. Ta-
kových míst v době průzkumu tým 

napočítal zhruba pro 200 automo-
bilů. Sídliště potřebuje naléhavě 
zvýšit parkovací kapacity. „Ne-
chceme narušovat zeleň. Ke zvý-
šení parkovací kapacity poslou-
ží už jenom parkovací domy nebo 
vícepodlažní garáže. Je možné vy-
užít konfigurace terénu,“ doplnil 
odborník. Ten soudí, že na sídlišti 
je zapotřebí zajistit celkem 3 000 
nových parkovacích míst. Zda to 
ale bude stačit, je s otazníkem.

Pohovořil také o „množství 
drobných lokálních věcí“, o úpra-
vách stávajících zpevněných 
ploch, o organizaci dopravního 
provozu atd.

VIZUÁLNÍ NÁVRHY

Architektka Jana Langerová  
v závěru vystoupení odborní-
ků představila konkrétní vizuál-
ní návrhy odborného týmu na ře-
šení míst. Šlo konkrétně o plochy  
u střelnice, parkování na Moskev-

Dopravní infrastruktura s dominancí komunikací po obvodu.

Zobrazená úvaha o zelených střechách a zelených fasádách.

Výkres zelené infrastruktury potvrzuje důležitost zeleně.

Jak by možná mohlo být řešeno parkování.

Pokračování ze str. 21
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ské ulici, vybavení centrálního par-
ku k jeho oživení apod. Některé 
obrázky publikujeme v rámci toho-
to článku. „Z centrálního parku je 
vynikající výhled na Hněvín, Širo-
ký vrch i Ressl,“ podělila se o po-
znatek, který ji mimořádně potěšil.

PŘIPOMÍNKY

Ve druhé polovině veřejného 
projednání studie revitalizace ve-
řejných ploch byl prostor pro dis-
kusi. Přítomní tento prostor vy-
užili. Z diskuse jsme vybrali tyto 
příspěvky:
n Zeleň a průjezd. Pamětnice vý-
stavby sídliště zavzpomínala na si-
tuaci, kdy byla postavena budova 
dnešního územního odboru Policie 
ČR a okresní vojenské správy. Tou-
to stavbou byla zabrána velká ze-
lená plocha. „Stromy necháváme. 
Žádné kácení se v rámci revitaliza-
ce nebude konat,“ reagovali přítom-
ní odborníci. To platí i o zneprů-

jezdnění komunikace od budovy 
policie k bloku 505, kde bude dosa-
vadní povrch nahrazen předláždě-
ním vhodným pro chodce a cyklis-
ty. Nynější průjezdná komunikace 
je nebezpečná. Při popsané úpravě 
nebude rovněž nikterak zeleň zasa-
žena, dokonce ani stromy ne, které 
nyní brání řidičům ve výhledu.
n Sputnik – co s ním? Reak-
ce týmu: Jde o rozsáhlou budo-
vu navazující na veřejný prostor. 
Prostor před Sputnikem nabí-
zí obrovský potenciál. Dnes je to 
velké parkoviště s neorganizova-
ným provozem. Uprostřed sídliště 
je skladiště, což je dnešní Sputnik  
a to je průšvih. Neintegruje s okol-
ním prostředím. Přitom stojí také 
u střední části centrálního parku. 
Měla by se obnovit hospoda. Dří-
ve v objektu byla také Severočes-
ká galerie. Dům měl v sobě energii 
vyvolanou občanskou vybavenos-

Souhrn dílčích úprav, kterými by sídliště mohlo projít. Namísto průjezdné komunikace by mohla vzniknout tato část parku.

Takto by mohlo vypadat okolí Sputniku.

Nahoře dnešní stav s průjezdnou komunikací, dole chodník namísto ní.

Takto by mohlo být upraveno parkoviště před Sportovkou.

Pokračování na str. 24
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tí. Sputnik je navíc bezbariérový – 
a to i přesto, že v době výstavby 
nebyla povinnost stavět bezbarié-
rové přístupy. Jednání s majitelem 
objektu nepřineslo výsledek.
n Místo vedle dětského domova. 
Přítomný známý mostecký hudeb-
ník navrhl zkulturnit místo u dět-
ského domova. Jde podle jeho slov 
o klidné místo s krásnými stro-
my. Navrhl, aby zde vznikl parčík 
panteon vyvolávající vzpomínky 
na významné mostecké osobnos-
ti. Mělo by to být centrum setká-
vání nejen obyvatel sídliště. Došlo 
by ke zkulturnění celého prostoru. 

Vniklo by patetické místo pro celé 
sídliště i pro město. O významných 
lidech jsou expozice pouze v mu-
zeu. Tady by byly venku, vlastně 
kousek od centrálního parku. Re-
akce týmu: Zapadá to do myšlenky 
pojmenování parku Umělců podle 
názvu ulic sídliště po osobnostech. 
Poté, co knihovna opustí sídliště, 
by byl parčík panteon jediným zá-
stupcem kultury zde.
n Přemístění autobusových za-
stávek na osu parku z obou 
stran. Reakce týmu: Celý prostor 
sídliště je v docházkové vzdále-
nosti ke všem zastávkám MHD. 
Šlo by o neúčelný krok. Byl při-
pomenut i provozně ekonomic-

ký propad možného vybudování 
tramvajové trati v ulici Pod Lajsní-
kem. Od realizace stavby se proto 
ustoupilo.
n Centrální park – rozvoj? Re-
akce týmu: Generátorem aktivit 
mají být obyvatelé. Nyní je park 
rozhraním mezi horní a dolní částí 
sídliště. Park by ale měl stmelovat 
lidi a ti by se v parku měli scházet. 
Měla by se z něj stát pěší prome-
náda se zvýšeným množstvím la-
viček a zeleně.
n Proč revitalizace právě tohoto 
sídliště? Reakce týmu: Je nejstar-
ší. Zaslouží si revitalizaci. Sídliště 
Výsluní a Liščí Vrch jsou mladší 
a s hustou zástavbou. Revitalizace 

veřejných ploch sídliště Pod Laj-
sníkem je prvotní studie. Potvrdila 
to i rada města. Další sídliště bu-
dou časem následovat.
n Nefunkční hřiště mezi bloky 
505 a 506. Návrh občana: Zlikvi-
dovat a nahradit zelení.
n Zelené střechy a zeleň na ob-
jektech. Reakce týmu a zástupky-
ně města: Jsou to koncepční návr-
hy respektující skutečnost, že jde 
o domy SVJ. Realizace by nasta-
la pouze se souhlasem SVJ. Zatím 
jde jen o návrhy v tom smyslu, že 
i takto mohou být domy zkrášleny, 
a to včetně zadržování vody na ze-
lených střechách. Na základních  
a mateřských školách rovněž mo-

Počítá se rovněž s úpravami u 4. základní školy.

Nový vzhled ulice K. H. Borovského.

Bydlící by mohli projevit zájem o úpravy před domy.

Dokončení ze str. 23
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hou být zelené střechy. Nyní po 
dokončených rekonstrukcích je 
to ale nevhodné. Za 15 let, až se 
bude znovu přemýšlet o opravách 
střech, by to bylo reálné.
n Jakou doporučujete druho-
vou skladbu stromů? Reakce 
týmu: Stávající druhová skladba 
byla velice kvalitně založená. Vět-
šina je z domácích druhů. Duby, 
javory, lípy apod. Centrální park 
je zajímavě druhově bohatý. Od-
ráží dobu vzniku. Jsou tam i hez-
ké černé borovice. Ovocné stromy 
jsou pozitivní, protože obohacují 
proměnlivost. Když ovocný strom 
kvete a následně plodí – to je bez-

konkurenční! Klidně se mohou sá-
zet také třešně.

KAM SE PODÍVAT?

Pokud se chcete seznámit s ce-
lým podrobným návrhem územní 
studie revitalizace veřejných ploch 
na sídlišti Pod Lajsníkem, máte 
tuto možnost na webových strán-
kách statutárního města Mostu 
(www.mesto-most.cz). Dokumen-
taci najdete mezi publikovanými 
materiály odboru rozvoje a dotací.

Text a foto: Petr PROKEŠ
Vizualizace: ATELIÉR L

Dnes je před MŠ Jarmily Glazarové vozovka.

Daleko bezpečnější by byl v budoucnu chodník.
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Autodrom Most v roce 2023: Dostupnější

Již potřetí do Mostu zaví-
tá Mistrovství světa superbiků 
WorldSBK, které vloni pro bez-
mála 40 tisíc návštěvníků přineslo 
strhující show a napínavé souboje 
do posledního kola. Čeští fanouš-
ci mohli fandit dohromady jede-
nácti domácím jezdcům v čele  
s Oliverem Königem.

SUPERBIKY:  
DVĚ NOVINKY

WorldSBK Czech Round  
(28. – 30. července) přináší ná-
vštěvníkům dvě důležité novinky.

Pořadatelé vyslyšeli volání fa-
noušků po dostupnějších vstu-
penkách a nejenže celkově zlev-
nili vstupné, ale také je rozdělili 
zvlášť pro vstup na divácký svah 
a pro vstup do paddocku. Základ-
ní jednodenní vstupné na divácký 
svah bude již za 750 Kč a k němu 
lze přikoupit vstup do paddocku 
za 750 Kč.

Nyní se tedy návštěvníci mo-
hou rozhodnout, zda budou sledo-
vat jen závody, nebo chtějí poznat 
také atmosféru v paddocku a pro-
hlédnout si zázemí týmů opravdu 
zblízka.

„V předchozích letech jsme na-
bízeli pouze jednotné vstupné za-
hrnující divácký svah i paddock. 
Jeho rozdělením jsme schopni na-
bídnout fanouškům sledování zá-
vodů za méně než poloviční cenu 
oproti loňsku a i v případě, když 
počítáme variantu divácký svah  
a paddock, tak diváci ušetří sto 
korun,“ vypočítává vstřícné změ-
ny ve vstupném Josef Zajíček, 
předseda představenstva společ-
nosti Autodrom Most.

Kompletní ceník a další de-
tailnější informace k uspořádání 
WorldSBK Czech Round před-

stavil Autodrom Most při zaháje-
ní prodeje vstupenek na začátku 
prosince minulého roku.

Další důležitá novinka se týká 
ubytování fanoušků v průběhu 
WorldSBK. Organizátorům se 
podařilo sladit termín s hudebně 
sportovním festivalem The Most 
Fest, který se bude konat ve stej-
nou dobu. Návštěvníci obou akcí 
mohou nezávisle na sobě využí-
vat kapacity stanového městeč-
ka v nové rekreační zóně v areálu 
jezera Most. Synergie obou akcí 
pro návštěvníky samozřejmě zna-
mená i pestřejší doprovodný pro-
gram a možnost dalšího aktivní-
ho vyžití.

TAHAČE

Druhým nejrušnějším závod-
ním víkendem bude tradiční Mis-
trovství Evropy okruhových ta-
hačů Czech Truck Prix, které se 
tentokrát pojede ještě v prázd-
ninovém termínu (25. – 27. srp-
na). Součástí víkendu budou jako 
vždy i evropské NASCAR a další 
doprovodné série, které pořadate-
lé upřesní v průběhu roku.

HISTORICKÉ VOZY

Závěr sezony 2023 bude  
v Mostě patřit historickým auto-
mobilům.

Již vloni pořadatelé spojili zá-
vody rakouské série Histo Cup se 
setkáním jezdců a výstavou kla-
sických automobilů. Pro tento rok 
plánují koncept akce The Most 
CLASSIC (6. – 8. října) ještě roz-
šířit do formátu třídenního auto-
mobilového festivalu otevřeného 
fanouškům, majitelům, klubům  
a sběratelům klasických vozů.

Vedle závodů Histo Cup je cí-
lem nabídnout větší prostor i pro 
majitele historických vozů z řad 
široké veřejnosti. Ti budou moci 
svoje auto opět nejenom vysta-
vit, ale také se s ním svézt, a to 

Vrcholem sezony 2023 na Autodromu Most bude opět 
Mistrovství světa superbiků, které přináší důležité novinky 
ve vstupném a v ubytování fanoušků. V kalendáři nechybí 
ani tradiční Mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech 
Truck Prix a třetí nejvýznamnější akcí bude The Most 
CLASSIC – automobilový festival zahrnující rakouskou 
sérii Histo Cup.

Co Vás v kurzu čeká?

• krizové brzdění a zvládnutí 
smyku

• zdravověda

• novinky v dopravních předpisech 
a jiné zajímavosti

Bezplatný kurz bezpečné jízdy na autodromu 
v Mostě pro aktivní seniory ve věku od 65 let

JEDU S DOBOU

Registrujte se na https://www.
jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/

TERMÍNY A ČAS

20. 9. 2020
08:00 – 14:00   |   14:00 – 20:00

18. 10. 2020
08:00 – 14:00   |   14:00 – 20:00

AUTODROM MOST a.s.  |  Tvrzova 5  |  434 01  Most  |  +420 476 449 976  |  info@autodrom-most.cz  |  www.autodrom-most.cz

INZERCE KRUŠNOHOR 205X270mm - 2020.indd   1 20.08.2020   9:05:27

Mistrovství WorldSBK Czech Round 2022 se setkalo s velkým zájmem.

WorldSBK Czech Round přináší divákům zajímavou podívanou.

Nejen o automobilové krasavce jezdci a technici poctivě pečují.
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superbiky, Czech Truck Prix a autofestival
jak na velkém okruhu, tak se bu-
dou moci zapojit do soutěžních 
jízd na okruhu polygonu a ostat-
ních aktivit.

KALENDÁŘ

Kalendář závodů pro rok 2023 
obsahuje i další oblíbené podniky 
a klubové závody jako jsou Car-
bonia Cup, Le Most, nebo Czech 
Moto Classic.

Nechybí ani mezinárodní ně-
mecký šampionát motocyklů 
IDM, který se pojede jako třetí 
ze série zahrnující okruhy jako je 
Hockenheim nebo Red Bull Ring.

Tečku za sezonou pak udělá 
AUTOSHOW – Den bezpečnos-
ti a Den otevřených dveří.

VSTUPENKY

Fanoušci najdou nabídku vstu-
penek na hlavní soutěžní podni-
ky letošní sezony na webových 
stránkách okruhu (www.auto-
drom-most.cz).

Přehled závodů na celý rok 
2023 najdete na straně 38 tohoto 
vydání měsíčníku Krušnohoru.

Text: Radek LAUBE
Foto: Autodrom MOSTRychlá jízda vyžaduje odvahu, soustředění a přehled o situaci na trati.

Závody tahačů jsou každoročním vyvrcholením sezony na autodromu.

The Most CLASSIC je přitažlivou přehlídkou historických vozů. Setkání milovníků klasiky a majitelů aut. Čas vzpomínek.

Soutěž cestovních automobilů zpestřují dramatické okamžiky.
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LIGA MISTRYŇ

SOLIDNÍ VÝKON

V Lize mistryň pokračovalo 
další kolo vyřazovací části. Mos-
tečanky letěly do Norska k odve-
tě s celkem Vipers Kristiansand. 
Po příletu do Osla mostecký tým 
čekal čtyři hodiny na další spoj 
do města Kristiasandu. I na se-
verskou zemi dolehla ekonomic-
ká krize a v letištní hale se téměř 
netopilo. Mostečanky si tak v na-
stalé zimě po odbavení kufrů vy-
trpěly své.

VIPERS KRISTIANSAND 39
DHK BANÍK MOST 24
(poločas 18:10)

První tři branky domácího cel-
ku obstaraly české reprezentant-
ky v norských službách Jeřábková 
(2x) a Knedlíková (1x). Most sta-
tečně vzdoroval a Cholevová v de-
vatenácté minutě upravila stav na 
8:7. V další fázi hry doplatili Černí 
andělé na technické chyby a špat-
nou střelbu většinou doprostřed 
branky. V poločase vedl norský 
celek již o osm branek.

V prvních dvou minutách po 
přestávce se trefila Cholevová  
a snížila stav na 18:12. V dalších 
minutách mostecké hráčky trochu 
fyzicky odpadly, což se dalo oče-
kávat, neboť posledních půl roku 
fyzičku víceméně zanedbávaly. 
Most hrál vabank – bez brankář-
ky se sedmi hráčkami v poli. Děv-
čata Baníku však tento systém ne-
mají dobře zažitý. Docházelo 
tak ke zbytečným ztrátám míče  
a Mostečanky čtyřikrát inkasova-
ly do prázdné branky. V 38. mi-
nutě činil rozdíl ve skóre deset 
gólů (24:14). Většina dalších bra-
nek padla do sítě Černých andělů 
po rychlých útocích, kdy domácí 
brankářka rozehrála na Jeřábko-
vou a ta poslala přesnou přihráv-
ku na Robertsnovou, která zakon-
čovala. V mosteckém týmu se 
střelecky dařilo Charllotě Chole-
vové, jež dala 14 gólů, ovšem po-
třebovala na to 20 pokusů. Sym-

patický výkon Baníku na obhájce 
trofeje však nestačil.
n Nejvíce branek za Vipers: 
Jeřábková 7, Roberts 5, Valle 
Dahl 5.
n Sestava a branky za Baník: 
Müllnerová, Janssen – Cholevo-

vá 14/4, Mikulčík 4, Holanová 3, 
Andrýsková 1, Eksteinová 1, Si-
mionka 1, Stříšková, Šutranová, 
Špone, Mikulášková, Poláková, 
Pokorná, Kroftová
n Hodnocení asistenta trené-
ra DHK Baník Most Ondřeje 

Václavka: „Vipers nám ukázal, 
co bychom se od něho mohli na-
učit a na co se zaměřit. Šlo pře-
devším o chyby, kterých jsme se 
dopouštěli. Celkově jsem se zá-
pasem spokojený, měli jsme lepší  
i horší chvíle, ale celkově jsme 

 ČERNÍ ANDĚLÉ

V Lize mistryň stále bez úspěchu a k tomu

Z utkání Ligy mistryň Vipers Kristiansand – DHK Baník Most: Markéta Jeřábková (vlevo) a Charlotte Cholevová 
(vpravo) byly vyhlášeny za nejlepší hráčky svých týmů. Je možné, že v následující sezoně již nebudou soupeřkami, ale 
budou spoluhráčkami? Foto: FB DHK BM
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podali lepší výkon, než před týd-
nem v Chomutově. 
n Uplakaná Charllote Chole-
vová doplnila: „Zápas byl nároč-
ný na koncentraci, ale myslím si, 
že jsme ho zvládli dobře. I když 
to nebylo úplně bez chyb. Nako-
nec můžeme být celkem spokoje-
ni. Pro nás mladé hráčky je Liga 
mistryň obrovská škola a sbírání 
zkušeností. Takové zápasy se ne-
hrají každý den.“
n Nejlepší hráčky: Mostečan-
ka Charllote Cholevová byla vy-
hlášena za nejlepší hráčku zápa-
su i za nejlepší levou spojku kola 
Ligy mistryň. V norském týmu 
pak nejlepší hráčkou byla Marké-
ta Jeřábková.
n Diváků: 1 121
n Perličky: 1) Litevka Aušra 
Špone (DHK Baník Most) v ne-
děli po zápase neodolala a šla se 
vykoupat do chladné vody Se-
verního moře, prý je takto zvyklá  
z domova. 2) Baník pravděpo-
dobně neudrží Charllote Chole-
vovou ve svém týmu, nabídky ze 
zahraničí se prý jen hrnou.

OPĚT VYSOKÁ PROHRA

Zatímco většina týmů v MOL 
lize měla již volno a odpočívala, 
házenkářky Baníku cestovaly do 
Maďarska k dalšímu zápasu Ligy 
mistryň (LM). Tým Černých an-
dělů cestoval autobusem a dvě 
desítky věrných fanoušků jely 
vlakem. Hostitelem Mostečanek 
byl Ferencváros Budapešť, kte-
rý zaujal ve skupině „A“ vyřazo-
vací části Ligy mistryň 5. místo  
s devíti body a mohl ještě postou-
pit do finálové části. Most byl po-
slední a stále bez bodů a možnos-
ti postupu.

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 43
DHK BANÍK MOST 19
(poločas 20:11)

Utkání zahájily mostecké há-
zenkářky dobře. V šesté minutě 
vedly 4:6. Jejich fanouškům se hra 
líbila, a proto bouřlivě povzbuzo-
vali. Na konci desáté minuty byl 
stav 7:7, pak budapešťský tým za-
bral. Za čtyři minuty dokázal Ba-
níku nasázet šest branek, aniž by 
jedinou do své brány inkasoval. 

Rázem bylo skóre 13:7 pro FTC. 
Do poločasu domácí ještě svůj ná-
skok zvýšili na devět branek. Fe-
rencváros si je vědom toho, že  
v postupu do finálové skupiny 
Ligy mistryň může rozhodovat  
i skóre, proto po přestávce Moste-
čanky nešetřil a brankové manko 
narůstalo. Příčiny debaklu Baníku 
si musí vyhodnotit trenéři. Přede-
vším ale byla vidět malá produk-
tivita střelby. Rovněž tak na prv-
ní pohled byla viditelná ukvapená 
a nepřipravená střelba po několika 
vteřinách v útočné fázi hry.

Přinášíme několik příkladů 
střelby mosteckých děvčat: Cho-
levová 14 střel 6 branek, Andrýs-
ková 15/5, Eksteinová 4/0, Šutra-
nová a Stříšková 3/1 atd.

Střelba budapešťského celku: 
Klujberová 11/10, Pappová 6/5, 
Kukely 9/5.

Při srovnání celkového počtu 
střel Maďarky vystřelily 62krát 
a vsítily 43 branek, Mostečanky 
vystřelily 57krát a dali 19 branek. 
Srovnání čísel mluví za vše.
n Nejvíce branek za FTC Bu-
dapešť: Klujberová 11/10, Pap-
pová 6/5, Kukely 9/5
n Sestava a branky za Most: 
Cholevová 6, Andrýsková 5, Ho-
lanová 3, Simionka 2, Stříšková 1, 
Šutranová 1, Mikulčík 1, Špone 1, 
Pokorná, Řádová, Eksteinová, Mi-
kulášková, úspěšnost brankářek: 
Müllnerová 23 %, Janssen 20 %
n Diváků: 1 345

NEJLEPŠÍ UTKÁNÍ

Liga mistryň měla na progra-
mu 10. kolo. DHK Baník Most, 
který byl v tabulce skupinové 
fáze „A“ na posledním místě bez 
jediného bodu, přivítal v Rocknet 
aréně Chomutov první celek ta-
bulky Bukurešť (15 bodů).

Mostečanky přijely do chomu-
tovského azylu s torzem svého 
týmu. K dlouhodobě nemocným 
Smetkové a Kostelné se přidaly 
střelkyně Cholevová a pivotman-
ka Holanová. Družstvo Baníku se 
po celé období svátků potýkalo  
s nemocemi a na tréninku se hráč-
ky nesešly v plném počtu. Přes 
tento hendikep odehráli Černí an-
dělé své nejlepší utkání v „domá-
cím prostředí“.

DHK BANÍK MOST 26
CSM BUKUREŠŤ 35
(poločas 10:20)

V celku Černých andělů při 
absenci Cholevové nebyla žád-
ná spojka, která umí vystřelit  
z dálky. Domácí trenéři museli 
improvizovat. Hru Mostečanek 
tak tvořila dvojice levých kří-
del a nejmenších hráček v aré-
ně Lucia Mikulčík a Adéla Stříš-
ková, které prakticky neslezly 
z palubovky. Hráčky se muse-
ly postarat o své křídlo a navíc 
zaskakovat na postu spojek. Ce-
lek z Rumunska spoléhal na svou 
nejlepší střelkyni Cristinu Ne-
agu (75 branek v Lize mistryň)  
a urostlou pivotmanku Elenu 
Pintea, kterou nikdo nedoká-
zal uhlídat. Vzhledem k absen-
ci svých klíčových hráček zvolil 
Most pomalejší taktiku a soupeř 
se kupodivu podřídil této takti-
ce. Po dosažení určitého náskoku 
se spokojil s vedením a šetřil své 
klíčové hráčky pro další zápasy. 
Ve dvacáté minutě byl stav 7:12. 
Poločas skončil o deset branek 
pro soupeře. V týmu Černých an-
dělů měla stoprocentní střelbu 
Barbora Kroftová na pravém kří-
dle, tři střely a tři branky.

Po přestávce opět tvořila hru 
Mostečanek neúnavná Mikul-
čík, jež na střední spojce rozdá-
vala přihrávky střílejícím spoj-
kám anebo sama našla skulinku 
v soupeřově obraně. Co se Mos-
tu opravdu nedařilo, to byla hra 
do pivota. Polská pivotmanka ve 
službách Černých andělů nedo-
kázala zpracovávat přihrávky na 
ní směrované. Při absenci Hola-
nové to byla největší slabina Čer-
ných andělů v útoku. Další slabi-
nou byly přihrávky, čili technické 
chyby. Mostečanky však bojovaly 
dál a dokonce dokázaly druhý po-
ločas vyhrát 16:15. V celkovém 
součtu to bylo o devět branek ve 
prospěch soupeřek.
n Sestava a branky za Most: 
Müllnerová, Janssen – Andrýs-
ková 6, Mikulčík 5, Stříšková 4, 
Šutranová 3, Kroftová 3, Somi-
onka 2, Eksteinová 1, Špone 1,  
Poláková 1, Řádová, Miku-
lášková, Pokorná, Veselovská, 
Schüllerová

n Nejvíce branek za Bukurešť: 
Neagu 10, Omoregie 6, Pintea 5.
Mostečanky ze 47 střel daly 26 
gólů, Rumunky ze 60 střel vsíti-
ly 35 gólů.
n Hodnocení kapitánky DHK 
Baník Most Lucie Mikulčík: 
„Měli jsme velmi těžký týden  
a na hřišti jsme nechali všechno. 
Jsem ráda, že se každým zápasem 
zlepšujeme.“
n Hodnocení trenéra DHK Ba-
ník Most Jiřího Hanuse: „V po-
sledních týdnech nás trápí zdravot-
ní problémy a před tímto utkáním 
Ligy mistryň jsme měli prakticky 
jen dva regulérní tréninky. Tým si 
zaslouží pochvalu za předvedený 
výkon, především ve druhém po-
ločase, který se nám vydařil. Mám 
radost i z toho, že se do hry zapo-
jily prakticky všechny hráčky z la-
vičky – dokonce i ty, které běžně 
nedostávají v zápasech tolik pro-
storu a předvedly, že si své místo 
v týmu zaslouží.“
n Hodnocení trenéra CSM Bu-
kurešť Adrian Vasileho: „Vědě-
li jsme, že Most nebude lehký sou-
peř, protože hodně běhá a hraje až 
do posledních minut zápasu. Jsem 
rád, že jsme uspěli, ale v naší hře 
jsou věci, které můžeme zlepšit. “

CHYBA ZA CHYBOU

DHK Baník Most byl stále  
v Lize mistryň na posledním šest-
náctém místě (bez bodů). Hos-
til ve svém chomutovském azylu 
francouzský Brest. Ten měl sedm 
bodů a šanci postoupit ze skupi-
nové fáze soutěže.

DHK BANÍK MOST 30
BREST BRETAGNE HANDBALL 46
(poločas 14:22)

Utkání probíhalo ve srovnání 
s předchozími zápasy jako přes 
kopírák. Ve kvalitně odvedeném 
úvodu se Most dostal do vede-
ní (3:1 a 5:3). V sedmé minutě se 
však tým zasekl a dvanáct dlou-
hých minut nevstřelil branku. 
Mostečanky kupily chybu za chy-
bou. V útočné fázi si nedokázaly 
pořádně přihrát, chyběla i přes-
ná muška při střelbě, obrana byla 

Písečanky dobyly tvrz pod hradem Hněvín

Pokračování na str. 30
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Z utkání Ligy mistryň DHK Baník Most – CSM Bukurešť: Adéla Stříšková 
(vlevo) a Lucia Mikulčík – dvě nejmenší hráčky na palubovce, ale zároveň 
největší bojovnice. Foto: Jan PIMPER

Z utkání Ligy mistryň DHK Baník Most – Brest Bretagne Handball: Adéla 
Brabcová (s míčem) hrála svůj první evropský zápas a hned vstřelila tři branky.
 Foto: Jan PIMPER

také děravá. Tým Brestu toho vy-
užil a pět minut před přestávkou 
vedl již o deset branek. Na konci 
prvního poločasu se Most probu-
dil a stáhl poločasové manko na 
osm branek.

Ve druhém poločase se obraz 
hry nezměnil. Francouzsky byly 
aktivnější. Mostecký celek táh-
la kapitánka Lucia Mikulčík, ak-
tivní byla i nejlepší střelkyně 
Černých andělů Adéla Stříško-
vá. Ostatní hráčky odehrály stan-
dardní zápas – a to je na Ligu mis-
tryň málo. Hodně za očekáváním 
jsou obě „posily“ z Polska a Lit-
vy. Baník zkusil hrát po přestáv-
ce vysunutou obranu, tak jako ve 
Zlíně, kde otočil nepříznivý stav. 
Hráčky Brestu však byly rychlejší 
a pohyblivější, a tak tento záměr 
nevyšel. Snad jediné pozitivum 
jsou tři krásné branky dorostenky 
Adély Brabcové, která přišla na 
palubovce v závěru zápasu.
n Sestava a branky za Most: 
Müllnerová, Janssen, Kašparová 
– Stříšková 8, Mikulčík 6, Brab-
cová 3, Andrýsková 3, Šutrano-
vá 2, Řádová 2, Cholevová 2, 
Pokorná 1, Špone 1, Kroftová 1, 
Poláková 1, Veselovská, Somi-
onka
n Nejvíce branek za Brest: 
Gigstad a Fauske 7, Brnović 6
n Hodnocení trenéra týmu 
Brest Bretagne Handball Pab-
la Morela: „Byl to pro nás vel-

mi důležitý zápas. Pokud chceme 
postoupit do vyřazovacích bojů 
Ligy mistryň, je pro nás každé 
utkání velmi důležité. A jsem rád, 
že se nám ho podařilo zvládnout.“
n Hodnocení trenéra DHK Ba-
ník Most Jiřího Tancoše: „Vě-
děli jsme, že pro Brest je tento 
zápas důležitý a vzhledem k dob-
rému výsledku ve Francii jsme 
chtěli snad i bodovat. To se nám 
ale nepovedlo a s výsledkem ne-
mohu být spokojený. Musím oce-
nit bojovnost některých našich 
hráček, které nesložily zbraně ani 
ve chvíli, kdy se nám nedařilo. 
Šanci dostaly i dorostenky, kte-
ré postupně zapracováváme do 
týmu. Myslím, že se předvedly  
v dobrém světle.“
n Diváků: 400

MOL LIGA

ZISK DVOU BODŮ

Po prohraném zápase Ligy 
mistryň v Budapešti se házen-
kářky Mostu přesunuly rovnou 
do slovenských Michalovců, kde 
odehrály odložený zápas s mis-
trem MOL ligy.

IUVENTA MICHALOVCE 27
DHK BANÍK MOST 30
(poločas 12:17)

Od prvních okamžiků zápasu 
byl s jednobrankovým náskokem 
včele hostující Baník. Při střelec-

ké chuti byla opět Charllote Cho-
levová. Slovenky snižovaly pře-
devším ze sedmimetrových hodů. 
V deváté minutě byl stav 5:6.  
V šestnácté minutě Michalovce 
již vedly 8:6. Probíhala dvacá-
tá první minuta a ve vedení byl 
opět Most 9:10, pak byla vylou-
čená Andrýsková za banální faul, 
který kromě rozhodčích nikdo ne-
postřehl. Na střední spojku Čer-
ných andělů přišla Lucia Mikul-
čík, jež oživila útok hostů, a Most 
předvedl několik pěkných záběhů 
za obranu Michalovců. Do polo-
času si hosté vytvořili pětibranko-
vý náskok.

Za sedm minut druhé půle na-
výšili Černí andělé svůj náskok 
na devět branek (13:22). Ten, kdo 
sledoval zápas na Niké TV, dá au-
torovi článku za pravdu v tom, 
že rozhodčí mohou ovlivnit prů-
běh zápasu. Pravdou je, že Most 
udělal několik technických chyb,  
a tak deset minut před koncem 
činil stav 22:25. Pak viděly čer-
venou kartu domácí Kolovská  
a hostující Cholevová. K inciden-
tu došlo tak, že Cholevová získala 
v obraně míč a soupeřka ji zeza-
du povalila a na palubovce Cho-
levová ještě dostala úder rukou. 
Pak nastalo oplácení a obě ženy 
šly předčasně do sprch. Kolovská  
(3 branky v MOL lize) je průměr-
nou hráčkou Michalovců hrají-
cí na pivotu, ovšem pro Most je 
Cholevová (42 branek v MOL 
lize) klíčovou střelkyní. Do kon-

ce zápasu zbývalo devět minut. 
Při vyloučení mostecké hráčky 
Mikulčík se Slovenky dotáhly na 
rozdíl jediné branky (26:27). Za 
stavu 27:29, půl minuty před kon-
cem, Dominika Müllnerová (po 
celý zápas svoji svatyni bravur-
ně bránila) chytila střelu z křídla 
a z protiútoku Černí andělé peče-
tili své vítězství trefou Michaely 
Holanové. Mostečanky tak opla-
tily Michalovcům loňskou poráž-
ku ve městě pod Hněvínem, kde 
Iuvesta vyhrála 27:25.
n Nejvíce branek za Micha-
lovce: Kompaniiets 7, Dvorščá-
ková 6
n Nejvíce branek za Most: 
Cholevová 9, Stříšková 5, Hola-
nová a Andrýsková 4
n Diváků: 325
n Postavení v tabulce: Po pod-
zimní části MOL ligy byl DHK 
Baník Most na druhém místě  
s jednobrankovým mankem na 
vedoucí Šaľu. Třetí byla Slavia 
Praha, která ztrácela na Baník  
3 body.

OPAK BYL PRAVDOU

Ze Zlína přivezli Černí andělé 
body až po dramatické koncovce.

Po nemoci se do sestavy vrá-
tila Cholevová. Naopak nadále 
chyběla Holanová a na marodce 
přibyla další děvčata Müllnerová 
a Mikulášková. Černí andělé byli 
favoritem zápasu. Zlín naposledy 
vyhrál nad Mostem zhruba před 

Dokončení ze str. 29
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Z utkání Iuventa Michalovce – DHK Baník Most: Po potyčce na zemi pokračovala domácí hráčka Kolovská v napadání mostecké Cholevové. Konflikt skončil 
obětím obou sportovních rivalek, ovšem rozhodčí pochopení neměli a hráčky viděly červenou kartu. Foto: Marek FINDRIK

jedenácti lety. Nynější zápas měl 
být pro Baník rutinní záležitostí. 
Opak ale byl pravdou.

HANDBALL CLUB ZLÍN 27
DHK BANÍK MOST 33
(poločas 12:15)

Úvodní desetiminutovka byla 
v režii Baníku, úřadujícího mistra 
České republiky (2:6). Postupem 
času se ale i domácí tým roze-
hrál a zjistil, že mostecká obra-
na je nedůrazná a děravá, včetně 
brankářky Janssen. O deset minut 
později byl rozdíl skóre jen o je-
diný gól (9:10). Most si však mír-
né vedení udržel do konce první-
ho poločasu.

Drama začalo po přestávce. 
Domácí změnili obranu z „0:6“ 
na „1:5“ a najednou měly baní-
kovské hráčky problém dostat 
se před zlínskou branku. Jediná 
schůdná cesta vedla přes levé kří-
dlo, ale Stříšková se čtyřikrát za 
sebou do branky netrefila. Přišlo 
ještě pár nepřesných přihrávek 
a na konci čtrnácté minuty vedl 
zlínský celek o tři branky (21:18). 
Situace byla vážná, nikoliv však 
kritická. Trenér Černých andě-
lů Hanus naordinoval svému cel-
ku těžkou obranu „3:3“. Tři mos-
tecké hráčky tak bránily na deseti 
až dvanácti metrech, další tři brá-
nily vzadu na šesti metrech. Bě-
hem tří minut vyrovnávala aktivní 
Lucia Mikulčík na 21:21. Za dal-
ší půl minuty si Baník vzal vedení 

zpět (21:23). V následující minu-
tě rozhodčí vyloučili dvě Moste-
čanky a Černí andělé hráli jen ve 
čtyřech. V tomto dvojnásobném 
oslabení Most inkasoval dva-
krát, ale na druhé straně se koneč-
ně technickou střelou (přehozem) 
trefila Stříšková a také Cholevová 
přidala gól (23:25). Odpor domá-
cích byl zlomen a hostující tým 
si dokráčel pro vítězství. Senzace 
se tedy nekonala. Symbolickou 
poslední branku dala dorostenka 
Eliška Řádová.
n Nejvíce branek za Zlín: Se- 
kulová 11/3, Daňková 5/2, Šim-
ková 3
n Sestava a branky za Most: 
Janssen, Kašparová – Stříšková 
8/1, Cholevová 7/1, Andrýsková 
6, Mikulčík 5, Šutranová 2, Po-
láková 2, Somionka 2, Řádová 1, 
Špone, Pokorná, Eksteinová, Ve-
selovská, Brabcová, Kroftová.
n Diváků: 30 (sledovanost na 
internetu: 471)

DOMÁCÍ TVRZ PADLA

V předehrávce 13. kola MOL 
ligy se zrodilo velké překvape-
ní. Tak to po utkání hodnotila 
některá česká média. Ono to ale 
zase takové překvapení nebylo, 
když vezmeme v úvahu nároč-
ný program mosteckých házen-
kářek (Liga mistryň a MOL liga) 
a jejich velkou marodku. Ze hry 
byly Smetková, Kostelná, Hola-
nová, dále na marodku přibyly 

Mikulášková, Eksteinová a An-
drýsková. To je šest hráček, kte-
ré tvoří prakticky kostru základ-
ního kádru. Házenkářky Písku 
v plné sestavě v čele s nejlepší 
střelkyní ligy Korešovou pora-
zily Baník. Již na začátku soutě-
že jsme v měsíčníku Krušnohor 
psali o tom, že Písek s Ivetou Ko-
rešovou bude silným a nebezpeč-
ným týmem.

DHK BANÍK MOST 36
SOKOL PÍSEK 38
(poločas 21:18)

Samotný zápas byl divokou 
přestřelkou. Více se útočilo, než 
bránilo. Celkem bylo vstřeleno 
74 branek. Most se sice ujal ve-
dení 3:1, ale o čtyři minuty poz-
ději již prohrával 3:5 a bylo ještě 
hůř. V 17. minutě vedla děvčata  
z Písku již 9:14. Do konce po-
ločasu Baník zmobilizoval síly  
a otočil skóre ve svůj prospěch.

Po přestávce Písek stav rych-
le vyrovnal, když si dokázal pora-
dit s vysunutou obranou Černých 
andělů. Pak se rozpoutala vyrov-
naná přestřelka až do posledních 
minut. V desáté minutě byl stav 
26:27, ve dvacáté 33:32. Projevila 
se zkušenost a výjimečnost písec-
ké kanonýrky Ivety Luzumové, 
která ještě vloni hrála za Baník.  
V posledních minutách se střelec-
ké štěstí přiklonilo na stranu pí-
seckých žen. Ty si z Mostu po je-
denácti letech odvezly oba body.

n Sestava a branky za Most: 
Müllnerová, Janssen, Kašparová 
– Stříšková 10/1, Šutranová 7, Mi-
kulčík 4, Cholevová 2, Špone 3,  
Kroftová 4, Somionka 4, Poláko-
vá 1, Brabcová 1, Veselovská, Po-
korná, Řádová
n Nejvíce branek za Písek: Ko-
rešová 15/6, Svobodová a Chlu-
pová 5
n Hodnocení trenéra DHK Ba-
ník Most Jiřího Hanuse: „Byl to 
divoký zápas. Ukázal, že musíme 
zlepšit obranu. Nemůžeme v MOL 
lize dostávat 38 branek. To se musí 
změnit. Předěláme herní systém, 
chceme hrát podle svého a chvíli 
bude trvat, než odstraníme nedo-
statky. Dnešek je důsledkem, který 
musel přijít. Je škoda, že se tak sta-
lo v domácím prostředí. Mrzí nás 
to již kvůli divákům. Hráčky od-
makaly zápas tak, jak mohly. Náš 
cíl je jasný a věřím, že trpělivostí  
k němu dojdeme.“
n Hodnocení trenéra Písku Jana 
Pavlovského: „Samozřejmě jsme 
spokojeni, dnes jsme to zvládli mi-
mořádně dobře. Cítili jsme šanci. 
Věděli jsme, že soupeř má hodně 
zraněných hráček a je značně osla-
bený. Navíc má náročný program. 
Do Mostu jsme jeli s tím, že tu 
chceme zkusit vyhrát a povedlo se 
to. Hodně nám pomohla Iveta Ko-
rešová, která je v této soutěži jen 
jedna, je to rozdílový hráč.“
n Diváků: 200

Petr SADÍLEK


