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spadl do dluhové pasti. „Bohužel je tu zcela běžné, že ži‑
votnadluhpřechází zgeneracenageneraci adětiuž jsou
zvyklé žít na dluh,“ říká mi vedoucí zdejší poradenské
službydiakonie, třicátniceLadaŠůláková. „Jsmegenerace
půjčekašpatnéhosystému,“přitakápoučeněAdam,kte‑
rémunyní z jehodvacetitisícovéhočistéhopříjmusklad‑
níka exekutoři strhávají osm tisíc. I onmluví o „romské
kriminalitě“, ale zároveň si myslí, že seriál Most! averze
mezi lidmi veměstě otupil.
Šůláková se naopak obává, že televizní filmmůže ně‑

kteréstereotypyvezdejšíchdivácíchpotvrdit. „Vyloučené
lokality versus centrum,učňákversusgympl,“ podotýká
mostecká rodačka, která žila rok v Praze, ale pak si prý –
shodou okolností při sledování jiného seriálu, Pustiny –
uvědomila, že má k severním Čechám „srdeční vztah“.
„Na Mostě se mi líbí zdejší multikulturalismus, ten ale
nevnímámvevztahuketnicképříslušnosti. Jámámosmi‑
letýgymplamagistraažijuuž 16 let spokojeněschlapem
s učňákem,“ poznamenává sociální pracovnice.
Jistou a zde dosti obvyklou hassliebe, tedy lásku i ne‑

návist, kMostuzároveňodrážejí slova41letéhopodnika‑
teleVlastimilaHanzlíka. „Personálbyl špatný,nedokázal
o jídle, které tady vaříme, zákazníkům nic říct a odradil
spoustu lidí,“ vypráví hubený muž s brýlemi a delšími
vlasy. Jsou dvě hodiny po poledni a jeho restaurace Ve‑
gáčvnovostavběvMoskevskéulicinaproti chátrajícímu
obchoďáku Prior je už zcela vylidněná. Písecký rodák
Hanzlík žije v Mostě od dětství, veganskou restauraci
nyní po roce a půl provozu prodává a chce se naplno vě‑
novat své dřevostavební firmě. „V té jsem ale lonimusel
ze 16 zaměstnanců 12 propustit, okrádali mě.“ Všichni
výtečníci prý byli „bílí“.
„S lidmi je tady potíž, ale zároveň jsou to oni, comám

na Mostě rád. Jsou upřímnější. Snáze než jinde se tady
skamarádíte – a snáze se dostanete do konfliktu. U nás
v restauraci sehosté třebaněkolikrátpoprali,“ líčíHanz‑
lík.ApodnikánívMostě jepodleněj takésnazšínež jinde.
„Zavýrobníhalubychv jinémměstězaplatil třeba třikrát
víc,“podotýkáHanzlík, jenžpřed letyzkoušel jakotruhlář
podnikat i v Praze. „Dělal jsempro větší firmy, a kdyžmi
později řekly, žezavšechnyzakázky,kterézískaly,musely
dát úplatky, a to i na magistrátu, přestalo mě to bavit,“
tvrdí někdejší voličODS.Dnes už prý k volbámnechodí.

Začali se stydět, jak to tady vypadá
Setmělo se a ve čtvrti Chanov na kraji Mostu, kterou
skoro celou obývají Romové, se rozsvítily lampy a první
okna. Na konci náměstíčka se rýsuje trochu strašidelná
temnásiluetavybydlenéhopaneláku svybouranýmipa‑
try, který čeká na demolici. Likvidace zdevastovaných
chanovskýchpanelákůprobíháužněkolik let,naposledy
tu loni zbourali další dva.Kdysiobávaná lokalita se idíky
těmto zásahůmpostupněmění k lepšímu.
„Lidi sezačali stydět, jak to tadyvypadá.Užnevyhazují

odpadkyzokenanosí jedopopelnice,“ vypráví vklubov‑
ně zdejšího fotbalového klubu FK Chanov Aver Roma
(JiníRomové) jehotajemníkFrantišekNistor.VChanově
žije už 40 let, jako dvouletý se sem s rodiči přestěhoval
ze staréhoMostu, poté co jej srovnali se zemí.Holohlavý
mužsbrýleminedokončil zednickéučiliště, ale jedlouhá
léta zaměstnaný, nyní jako údržbářmostecké sportovní
haly, jehoženauklízí vměstskémdivadle. „To, žeRomové
nedělají, tvrdí politici. Vždyť jste viděl, kolik z nich uklí‑
zí ve městě na ulici, pracuje na stavbách, v továrnách,“
zlobí se panNistor.
Spolu s třemi sousedy z Chanova podal loni dokonce

ke krajskému soudu stížnost, v níž žádali zneplatnění
komunálních voleb kvůli rasistické kampani Sdružení
Mostečané Mostu. To propagovalo vystěhování Romů
coby „lůzy“ z města. Chanovští šli se svou stížností
až k Ústavnímu soudu, obě instance ale jejich podnět
zamítly. „Povolbách se touklidnilo. Báli jsme se, žeMost
je z 90 procent rasistický, ale ukázalo se, že lidi nako‑
nec volilimozkem,“ komentujeFrantišekNistor skuteč‑
nost, že kontroverzní sdružení získalo 16 procent hlasů
a do radniční koalice se nedostalo.
V části klubovny otevřel pan Nistor s kolegy podle

svých slov jedinou romskou knihovnu v Česku – s kníž‑
kami romskýchautorův různých jazycích.Takéonseriál
Most! chválí. „Udělal pro integraciRomůvícnežkdejaká
organizace, která na to bere dotace,“ myslí si. A hned se
opře do jedné, která v Chanově působí. „Dělá projekty,
které u nás Cikánů nefungují. Například rekvalifikační
kurz na zedníka. Prošli tím tady skoro všichni opako‑
vaně, ale nikdo z nich nebyl použitelný v praxi. Je to jen
romobyznys. Takovévěci pakdělají zloukrevmezi námi
amajoritou.“ Blíží se sedmá večerní a panNistor nasedá
doauta. Jededocentraměsta, kdemánastarosti úpravu
ledu naměstském kluzišti.
U vchodu domagistrátu kousek odtud ukazuje Anto‑

nínČábelka svémuparťákovi zhlídky „asistentůpreven‑
ce kriminality“ boxerský chvat. „Devět let jsem boxoval
v Děčíně profiligu,“ usmívá se čerstvý třicátník ve žluté
vestě. Ví ovšem, že jako civilní spolupracovník městské
policie „donucovací prostředky“ použít nemůže, není
oprávněn lidi ani legitimovat. Čeká ho pochůzka vylid‑
něným centrem, za úkol má slovně uklidňovat hlučící
a jinak nepřístojně se chovající občany a případně volat
strážníky. Během dvou hodin ale potkáme jen ojedinělé
chodce. „V létě je tu mnohem živěji,“ poznamenává Čá‑
belka před jedním z věžáků, kde bydlí z velké části ná‑
jemníci na sociálních dávkách. Teď je tu ticho. Pročísne
ho jen zavýsknutí romských dětí, které v devět večer
vybíhají z právě zavírajícího obchoďáku Central a ztrá‑
cejí se ve tmě.

Martin Biben
martin.biben@economia.cz

K
dyžsestaréměstoMostzačalopod
rukamastřelmistrůměnitvsutiny,
bylaužmohutnástěnahnědouhel‑
néhovelkolomujenpárdesítekme‑

trůdaleko.Většinaopuštěnýchbudovteh‑
dy,vroce1965, ještětišestála jakoodsouze‑
nípředpopravou,rypadlanadnědoluvšak
už byla připravená vyrazit. Ze skličujícího
obrazu na dobových snímcích je člověku
úzko,stejnýpocitvzbuzujífilmy,kterébou‑
rání historického jádraMostu plného go‑
tických či barokních památek zachycují.
Sledujeme pomalu mizící justiční pa‑

lác, pivovar s novogotickou věží, barokní
klášter, čtyři kostely, včetně románského
barokně přestavěného. A také spořitelnu,
radnici, kavárny, kina, školy, všechny sta‑
ré ulice. Ve zvířenémprachu seběhempár
vteřin rozplynou staletí práce. Z památek
zbylajediná,kostelNanebevzetíPannyMa‑
rie,kterýkomunisténechalivroce1975pře‑
sunoutzhrubao900metrů.Přitomzměnili
jeho orientaci z východuna jih, což zkom‑
plikovalo jehoznovuvysvěcenív90. letech.
O pohromě začala tehdejší vláda jednat

v roce 1963, v březnu následujícího roku
padlo rozhodnutí a hned další rok zača‑
ly úřadovat odklízecí čety. Místní přišli
o domovy kvůli jedné miliardě korun zis‑
ku z vydobytého uhlí (po odečtení nákla‑
dů na bourání starého a stavbu nového
města). Někteří z nich už podruhé. Stejně
jako do mnoha dalších měst v Sudetech
i doMostu přišli po válce noví obyvatelé.
Vystřídali vyhnané Němce, kteří tvořili
před válkoupřes šedesát procent zdejších
obyvatel.
Zpoválečnéhoexoduidemolice,kteráse

táhla aždo roku 1977, seměsto, obklopené
rozrytou krajinou, obtížně vzpamatovává
dodnes.Přitížilamuitřetírána:nověvysta‑
věné sídlo, vlastně velké panelové sídliště,
přišlo po roce 1989 o výhody předcházejí‑
cí éry: relativně vysoké platy v dolech či
blízké chemičce, levný život a dostupné
bydlení. S postupnýmútlumemhornictví
odešlozměsta,kterémudodnesdominuje
téměř sto metrů vysoká budova bývalé‑
ho ředitelství dolů, několik tisíc lidí. Ještě
koncemroku 1990mělMost skoro 72 tisíc
obyvatel, dnes už jen 66 tisíc. Město pod
hrademHněvínemmádnes jednuznejvět‑
šíchnezaměstnanostívzemi,přesšestpro‑
cent.Vroce2014,zavrcholícíkrize, tubylo
dokonce 13,5 procenta nezaměstnaných.
Průměrná hrubá mzda v kraji vloni do‑

sahovala28805korunabyla téměřtři tisí‑
cekorunza celorepublikovýmprůměrem.
Řada lidí je zadlužených, mnozí v exeku‑
ci. PodleMapy exekucí tento problém řeší
skoro12tisíc lidí,téměř21procentobyvatel
města. Neutěšená situace zdejších lidí se
projevuje i v jejich soukromých životech.
Mostečanémajíménědětí: v roce2017při‑
padlo podle údajů Českého statistického
úřadu na 1000 obyvatel 10,8 narozeného
dítěte, v okresuMost to bylo 9,9. Naopak
umělých přerušení těhotenství je tu víc:
natisícženjichpřipadalopředlonivícenež
šest, v celé zemi je průměr 3,6. Obyvatelé
Mostu se také častěji rozvádějí. Zatímco
celorepubliková čísla z roku 2017 uvádějí
47 rozvedených na 100 párů, v Mostě to
bylopřes53.Vdobáchekonomickékrizese
turozvádělodokonce70manželstvíze100.
Ani policejní statistiky Mostu nelicho‑

tí. Zatímco v celém Česku vloni připadalo
na100obyvatel 1,8trestnéhočinu,vokrese
Most tobylo2,1. Ještěvětší rozdíl byluná‑
silných skutků, kterých byl na Mostecku
ve srovnání se zbytkem země téměř dvoj‑
násobek. Vyšší je i kriminalita dětí a mla‑
distvých. Podle ředitele Sociologického
ústavu AV ČR Tomáše Kosteleckého ale
nejsou mostecká čísla v oblasti nijak vý‑
jimečná: „Podobně jsou na tom i Litvínov,
Chomutov či Teplice. Doplatily na vysíd‑
lení původních obyvatel ale i na fakt, že
uhelnýprůmyslpřitáhlméněkvalifikované
lidi a pro vzdělané tady příležitosti chybí,
takže odcházejí.“ Roli sehrálo i ničení sou‑
sedskýchkomunit, které sepoválce stihly
vytvořit. Jako právě vMostu.
Situace se ale snad časem zlepší. Město

mávelkorysá sportoviště, například auto‑
dromahipodrom, který vznikl v roce 1996
zdůlnívýsypky, lidétomajíblízkodoKruš‑
ných hor. K rekreaci má brzy začít slou‑
žit blízké jezero, které vzniká zatopením
bývalého lomu. Vzduch jemnohem čistší,
než býval dřív, k lepšímu se mění i okolí.
Třeba po lékařích či učitelích je tu velký
hlad. A byty jsou levné. Dva plus jedna lze
pořídit do 400 tisíc.

Most: město,
které zasáhly
tři pohromy

66
TISÍC

lidí žije dnes v Mostě.
Ještě v roce 1992
jich tu bydlelo téměř
72 tisíc.

53
PÁRŮ

ze sta manželství
Mostečanů se
rozvádí. Situace
se ale lepší, před
pár lety nevydrželo
70 párů ze sta.
Celorepublikový
průměr je 47.

13,5
PROCENTA

nezaměstnaných
měl Most v době
vrcholící ekonomické
krize v roce
2014. Dnešních
„pouhých“ šest
procent představuje
jednu z nejvyšších
nezaměstnaností
v Česku.

2,1
TRESTNÉHO
ČINU

na 100 obyvatel
staví Most i v této
kategorii nad průměr
ČR, který činí 1,8.

MOST!
UVOLNIL NAPĚTÍ.
Dělník Pavel Zíka –
na snímku předvádí
gesto postav
ze seriálu Most! – se,
podobně jako mnoho
jiných Mostečanů,
objevil i v komparzu
této televizní série.


