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Summary 

Topic of bachelor tesis is the influence of lignite mining on Mariánské 

Radčice and the potentional of foreign travel development of this village. This tesis 

focus mainly on village's development concept when mining is finished and its 

steps for the future foreign travel development including recreation options and 

usage of recultivated areas. 
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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je vliv těžby hnědého uhlí na Mariánské 

Radčice a potenciál rozvoje této obce z hlediska cestovního ruchu. Tato práce je 

zaměřena především na návrh rozvoje obce, po ukončení těžby v jejím okolí a její 

opatření pro budoucí rozvoj cestovního ruchu v obci, včetně rekreačního vyžití a 

využití rekultivovaných ploch. 

Klíčová slova: těžba, uhlí, rekultivace, cestovní ruch 
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1 ÚVOD 

Těžba uhlí je nedílnou součástí historie i současnosti regionu, má svá 

pozitiva i negativa. Pro snížení negativních vlivů těžby je důležité její důsledky 

napravit. Současná legislativa nařizuje provádět na území dotčeném těžbou tzv. 

rekultivaci. Tímto termínem se v minulých desetiletích rozuměla technická 

rekultivace, byly prováděny sanační práce na obnově krajiny, ale s „vytlačením“ 

lidského osídlení. V současné době se jedná o tzv. revitalizaci, při níž je počítáno 

i s přítomností lidského prvku. Nového uspořádání je odlišné od původní krajiny, 

která tak nabývá zcela jiného charakteru. 

Snahy o účelné hospodaření s půdou, vegetačním pokryvem a vodou 

v postižených regionech nejsou už jen záležitostí zemědělců, vodohospodářů, ale 

jsou v současnosti jednou z priorit, kterou vyžaduje vyspělá společnost svými stále 

se zvyšujícími nároky na uspokojivé kulturní a přírodní krajinné prostředí. 

Rekultivace území dotčeného těžbou hnědého uhlí představuje dlouhodobý, 

po technické i biologické stránce složitý proces konkrétních činností, které mají již 

stoletou tradici a prošly různými fázemi vývoje a přístupu k jejich zajištění. 

Cílem této bakalářské práce je vyhledání relevantních informací a dat 

o posouzení a zhodnocení vlivu těžby hnědého uhlí na obec Mariánské Radčice, 

včetně vyhledání dat o historii i současnosti obce, spolu s úvahami nad možnostmi 

dalšího rozvoje této vsi s přihlédnutím k cestovnímu ruchu. 
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2 CHARAKTERISTIKA MARIÁNSKÝCH RADČIC 

A BLÍZKÉHO OKOLÍ 

Obec Mariánské Radčice (viz Obrázek 1) leží v průměrné výšce 258 metrů 

nad mořem, s katastrální plochou 1249 ha v regionální turistické oblasti Krušných 

hor a Podkrušnohoří na území Ústeckého kraje v bývalém okrese Most, přičemž 

příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Litvínov, od něhož je obec 

vzdálena asi čtyři kilometry jihovýchodním směrem. 

Dalším velkým městem poblíž obce je Most, vzdálený asi devět kilometrů. 

Také státní hranice s Německem se nachází poměrně blízko – přibližně dvanáct 

kilometrů. Mariánské Radčice se dále dělí na dvě části, konkrétně to jsou: 

Libkovice a samotné Mariánské Radčice. Na území této menší vesnice, o niž první 

zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1341, žije 

v současnosti trvale zhruba 440 obyvatel [1], [2]. 

 

Obrázek 1: Mapa obce Mariánské Radčice 

Zdroj: www. Mapy.cz 
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Z hlediska podnebí patří oblast obce a jeho nejbližšího okolí mezi oblasti 

spíše s nižší oblačností, jež výrazně ovlivňují Krušné hory, které usměrňují 

proudění vzduchu natolik, že většina deště a sněhu spadne ještě dříve, než stačí 

k Mostecku dorazit. Odborníci tento zvláštní klimatický úkaz nazývají srážkovým 

stínem Krušných hor [3]. Okolní krajina je silně poznamenána minulou, ale 

i současnou těžbou hnědého uhlí. Rozkládají se zde plochy výsypek 

a rekultivovaný areál bývalého hlubinného dolu Kohinoor I [4]. 

2.1 Historie a současnost obce 

Založení obce se dle písemných záznamů datuje do roku 1341. Archivní 

materiály a prováděné archeologické výzkumy ale dokazují, že se jedná o velice 

starobylé obydlené místo. Katastr obce byl osídlen již v době předhistorické, 

o čemž svědčí odkrytá archeologická naleziště z doby neolitu, jejichž výzkum není 

doposud ukončen. V prvních písemných zprávách se Mariánské Radčice objevují 

jako obec s jednoslovným názvem. Zmínky o osadě Radkových je možné nalézt 

již v roce 1057. Současná podoba názvu je používána až od 19. století. 

Osídlenost obce byla velice proměnlivá. Původní obyvatelstvo bylo převážně 

německé. Ještě v roce 1930 měla obec 1035 obyvatel. K velkému poklesu 

obyvatelstva došlo v období po roce 1945, kdy jej ovlivnil odsun německého 

obyvatelstva [4], [5]. 

Největší část popsané historie se objevuje v souvislosti se stavbou kostela 

a řádem cisterciáků. Původní kostel nebyl tak rozsáhlý, jako je dnešní poutní 

areál. V roce 1280 stál na místě současného kostel, který byl v letech 1692-1703 

přestavěn na barokní. Celá léta od dostavby a zprovoznění areálu Panny Marie 

Bolestné, jemuž vévodí kostel stejného jména, sloužil hlavně k poutím. V den 

výročních poutí se zde scházela procesí z celých severozápadních Čech, 

návštěvnost poutního místa byla tedy značná. Od konce 18. století do poloviny 19. 

století došlo k určitému poklesu návštěvnosti Mariánských Radčic - náboženský 

život byl tlumen politickou situací. Toto období končilo neklidnými léty kolem roku 

1848. 
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Po roce 1848 došlo k dalšímu rozkvětu poutního místa. V 80. letech 19. 

století probíhala oprava poutního kostela, za níž došlo ke změnám v jeho 

vybavení a výzdobě. Byly zde umístěny nové sochy a změnil se i vzhled oltářů. 

Hlavní oltář byl postaven roku 1910. Do II. světové války tradice poutí a jejich 

oblíbenost pokračovaly, po roce 1945 nastal velký zlom. S odsunem německého 

obyvatelstva a se zrušením kláštera v Oseku byla přetrhána historická pouta 

a poté za komunismu byly veškeré náboženské projevy tak omezeny, že se poutě 

v dřívější formě konat nemohly. Kostel zůstal farním a bohoslužby byly dále 

slouženy. Poutní kostel však chátral. Obrat k lepšímu přinesl až rok 1989. 

Po návratu cisterciáků do Oseka obnovil opat Bernhard Thebes tradicí poutí do 

Mariánských Radčic, které se konají od podzimu 1994 pravidelně každý 13. den 

v měsíci. V současné době má areál fary a kostela (viz Obrázek 2) svého 

duchovního správce. Budova fary i kostela se již několik let rekonstruuje [6]. 

 

Obrázek 2: Dnešní poutní areál 

Zdroj:Petra Kováčová 
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Provedený stavebně historický průzkum doložil vysoké kvality obce, jež lze 

shrnout do několika zásadních bodů.: 

1. Zachovaná dispozice obce vznikající na středověkých základech nejpozději 

ve 2. pol. 17. století. 

2. Ve stejné době se konstituoval základní architektonický ráz staveb, který 

přetrval bez podstatných změn do konce 19. století a dosud určuje celkový 

ráz obce. 

3. V Radčicích se dochovalo více hodnotných objektů, zmínit je třeba zejména 

období 18. a 19. století. Pozoruhodná je technická stránka mnoha realizací, 

kdy zejména klenební umění místních zedníků dosáhlo vysokého mistrovství 

a lze ho v mnoha realizacích považovat za technickou památku. 

4. Rozšiřování obce mimo historické jádro dále dokládá přeměnu zemědělské 

obce v závislosti na rozvoji těžby uhlí. 

5. Z výše uvedených bodů vyplývá, že Mariánské Radčice jsou v těžební oblasti 

jedním z mála celků, dokládajících integritu osídlení od středověku 

do současnosti v dosud minimálně narušené podobě. 

6. Nedílnou součástí obce je poutní areál, jenž patří ke špičkovým dílům své 

doby. A v jehož architektuře lze rozpoznat prvky, které dokládají jeho 

uměleckou progresivnost. Autory toho díla byli přední architekti barokní doby, 

J. B. Mathey z Prahy a jeho pokračovatelé ze severních Čech. 

7. Vysoce lze hodnotit i dochovaná sochařská díla, jež byla vhodně doplněna 

dalšími citlivě zakomponovanými transfery [7]. 

2.2 Turistické zajímavosti obce a jejího okolí 

Během dlouhé historie vzniklo v obci a v jejím okolí několik turistických 

atrakcí, které přitahují turisty nejen z České republiky, ale také ze zahraničí, což 

svědčí o postupné přeměně průmyslové oblasti v turisticky a rekreačně zajímavou 

krajinu. 
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V obci je celá řada památek, přemístěných sem z obcí zaniklých při těžbě 

uhlí i z dalších míst republiky. Například sloup sv. Vavřince, socha sv. Jana 

Nepomuckého, socha sv. Felixe, Boží muka - transfer z Holešic, socha Madony 

v ambitech - transfer z K. Vody, sokl s reliéfem Madony z V. Března, sloup 

Nejsvětější trojice, boží muka, soubor dvou smírčích křížů, oltář sv. Jana 

Nepomuckého - transfer z Dřínova, dva náhrobky Hochhauserů - transfer 

z Albrechtic [8]. 

2.2.1 Archeologický výzkum 

Další zajímavostí, která probíhá v okolí Mariánských Radčic v oblasti 

předpolí hnědouhelného lomu „Bílina“ na katastrálním území Libkovice u Mostu je 

dlouhodobý výzkumný záměr ArÚ AV ČR v Praze a Severočeských Dolů ve 

spolupráci s dalšími organizacemi. Výzkum bude realizován výhradně na území 

(viz Obrázek 3), které v blízké budoucnosti (cca do roku 2030) zasáhne těžba 

hnědého uhlí. Na místě výzkumných aktivit bude podle dosavadních plánů důlní 

společnosti okolo roku 2070 vytvořeno rozsáhlé jezero, které stopy povrchové 

těžby uhlí překryje. Plošný rozsah zkoumaného území dosahuje asi 6 km2. 

Dosavadní průběh archeologických prací na předpolí dolu Bílina se odehrával jen 

na úrovni plošného záchranného výzkumu na hraně těžby anebo v oblastech, kde 

probíhaly, byly v průběhu záchranného výzkumu standardně začištěny 

a prozkoumány zbytky archeologických objektů [9]. 

Archeologové odkryli zatím jen desítky hrobů. Ty vydaly bohatství žen z raně 

středověkého období (viz Obrázek 4). Našly se typické slovanské šperky, 

takzvané esovité záušnice, vyrobené z postříbřeného bronzu. „Tyto šperky nosily 

ženy a dívky jako součást účesu. Zdobily si jimi copánky, pentle i čelenky. 

Záušnice mají průměr do dvou centimetrů. Množství stříbra, kterým jsou potaženy, 

odpovídá jednomu až dvěma denárům, což v tehdejší době nebylo málo. Rozdíl 

mezi postříbřenými šperky a těmi bez drahého kovu je podobný, jako bychom 

porovnávali sortiment v dnešním zlatnictví a bižuterii. Zajímavý je z odborného 

hlediska i nález z hrobu dítěte, kterému mohlo být okolo pěti let. V oblasti krku se 

našly drobné korálky světle zelené [10]. 
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Obrázek 3: Plocha území zamýšleného výzkumu 

Zdroj: Archeologický ústav AV ČR 

 

V odkrytých hrobech starých osm set až tisíc let se nalézají ostatky lidí, kteří 

žili v těžkých dobách, např. v časech bojů mezi Břetislavem I., synem knížete 

Oldřicha a Boženy, a německým králem Jindřich III. Celé Bílinsko bylo v srpnu 

roku 1040 vypleněno vojskem vedeným míšeňským markrabětem Ekkehardem II. 

Událost popisuje ve své České kronice Kosmas [10]. 

 

Obrázek 4: Archeologické nálezy 

Zdroj: Archeologický ústav AV ČR 
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2.2.2 Poznávací okruh v Mariánských Radčicích 

V Mariánských Radčicích byl vybudován poznávací okruh (viz Obrázek 5) 

s informačními panely, které seznamují s historií tohoto poutního místa, 

s historickými památkami obce a památkami, které sem byly přemístěny 

ze zaniklých obcí v okolí. Dále seznamují s historií poutní cesty z kláštera v Oseku 

do Mariánských Radčic a s historií i současností těžby uhlí v blízkém okolí. 

Připravují se panely o zaniklých obcích, o zrušených cestách a železnici v okolí 

Mariánských Radčic [11]. 

 

Obrázek 5: Poznávací okruh 

Zdroj: obec Mariánské Radčice 

 

Začátek okruhu je na náměstíčku poblíž kostela. Je zde osazen panel 

s mapou okruhu a popisem historie poutního místa (viz Obrázek 6). Další 

zastavení je za kostelem u fary, kde jsou instalovány památky ze zaniklých obcí. 

Dál cesta prochází okolo Lípy vzájemné tolerance a úcty, kterou zde v roce 2007 

zasadili starostka obce a ředitel Severočeských dolů. Trasa cesty vede po okraji 

obce a vrací se zpět na výchozí místo. Vedle pohostinství u silnice se nachází 

první tabule, ze které se dozvíte něco o historii obce Mariánských Radčic [11]. 
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Obrázek 6: Poznávací tabule o historii Mariánských Radčic 

Zdroj: obec Mariánské Radčice 

 

Na následujícím obrázku (viz Obrázek 7) je tabule v místě označeném 

dvojkou, která podává informace o transferovaných drobných památkách 

v Mariánských Radčicích a okolí [11]. 

 

Obrázek 7: Tabule o transferovaných drobných památkách v Mariánských Radčicích a okolí 

Zdroj: obec Mariánské Radčice 

 

Údaje na tabuli s číslem tři (viz Obrázek 8), pak seznamují s plánem těžby 

v okolí obce a souvisejícími ochrannými opatřeními. Toto zastavení se dotýká 

spíše budoucnosti obce, než její minulosti [11]. 
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Obrázek 8: Poznávací tabule související s ochrannými opatřeními 

Zdroj: obec Mariánské Radčice 

 

V místě označené čtyřkou se nachází Mariánská lípa (viz Obrázek 9). Zde 

byla podepsána smlouva o vzájemné toleranci a úctě mezi občany Mariánských 

Radčic a Severočeskými doly, a.s. [11]. 

 

Obrázek 9: Mariánská lípa 

Zdroj: obec Mariánské Radčice 
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Informační tabule, která se nachází asi 50 m od Mariáské lípy (viz 

Obrázek 10) je věnována historii poutní cesty Osek - Mariánské Radčice [11]. 

 

Obrázek 10: Informační tabule o historii poutní cesty Osek - Mariánské Radčice 

Zdroj: obec Mariánské Radčice 

 

Šestá informační tabule je postavena 100 metrů od posledního rodinného 

domku směrem ke křižovatce se silnicí vedoucí do Lomu a seznamuje návštěvníky 

s historií a současností dolování v okolí Mariánských Radčic (viz Obrázek 11). Zde 

naučná stezka končí a nezbývá, než pokračovat obcí dál do výchozího bodu, aby 

byl okruh uzavřen [11]. 

 

Obrázek 11: Informační tabule o historii a současnosti dolování v okolí Mariánských Radčic 

Zdroj: obec Mariánské Radčice 
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3 KOEXISTENCE OBCE A LOŽISKA UHLÍ 

Na území pod Krušnými horami vznikla na sklonku třetihor celá řada 

hnědouhelných pánví (viz Obrázek 12). Většina z nich leží v údolních horizontech, 

pouze pánev při severozápadním okraji hnědouhelné oblasti zasahuje 

do podhorského horizontu [1], [2]. Nejhlubší částí pánve je tzv. centrální oblast 

mezi městy Litvínov, Osek, Duchcov a obcemi Lom a Mariánské Radčice 

[12], [13]. 

 

Obrázek 12: Přehledná situace severočeské pánve 

Zdroj:Výzkumný ústav hnědého uhlí a.s. Most 

 

Území severočeské hnědouhelné pánve a přilehlé části Krušných hor poutala 

pozornost již od středověku. Jednak pro bohatství rud v Krušných horách a jednak 

pro výskyt hnědého uhlí, minerálů a termálních vod v jejich podhůří. Z této doby 

jsou zachovány většinou jen archivní prameny k báňskému podnikání či používání 

léčivých vod. 
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Nejstarší zprávu o prodeji podílu na uhelném dole, je zachována ve staré 

městské knize města Duchcova a byla ze začátku 15. století, týká se prostoru 

mezi Duchcovem a Lahoští a pramení zde první zprávy o výskytu uhlí 

v severozápadních Čechách z poloviny 16. století. Tehdy požádal jáchymovský 

horní hejtman Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic, o povolení dobývat uhlí 

v kraji žateckém, litoměřickém a slánském. Dne 1. 8. 1550 mu bylo králem 

Ferdinandem prvním, výsadní právo dobývat uhlí v těchto třech krajích uděleno. 

Poněvadž dobývání uhlí v 16. století je doloženo, na panství Hasištejnů u Pětipes 

nedaleko Kadaně, v tehdejším Žateckém kraji, je velmi pravděpodobné, že právě 

zde využil Hasištejn svého privilegia z roku 1550. Koncem 16. století se ještě, 

zachovala zpráva vztahující se k nálezům uhelné sloje u Mostu, která hovoří o uhlí 

již o jako topném materiálu. Těžba uhlí stále narůstala a zanechávala po sobě 

v Podkrušnohoří závažné ekologické následky. Na druhé straně stále rostl 

ekonomický význam regionu. Po skončení 2. světové války hlubinné doly 

postupně ustupovaly povrchové těžbě založené na velkolomech s výkonnými 

velkostroji. Největším povrchovým dolem oblasti i v celé České republice se stal 

důl Bílina s délkou porubní fronty cca 5 km, mocností nadloží cca 200 m 

a mocností uhelné sloje cca 30 m [14], [15]. Kvůli této povrchové těžbě hrozil v 70. 

a 80. letech 20. století zánik obce Mariánské Radčice. Sousední Libkovice byly 

poslední obcí, která byla v první polovině devadesátých let z těchto důvodů 

likvidována. V současné době platí pro těžbu uhlí územní limity těžby, přičemž 

Mariánské Radčice leží vně prostoru jimi ohraničeného. Podle aktuálního limitu je 

těžba možná zhruba do roku 2037, při realizaci závěrečné korekce limitu pak 

zhruba až do roku 2055 [16], [17]. 

Veškeré zásoby hnědého uhlí jsou dnes odhadovány na 9,87 miliardy tun, z 

toho na využívaných ložiscích 2,39 miliardy tun. V rámci tzv. územních limitů jsou 

vytěžitelné zásoby odhadnuty na 1,20 miliardy tun. Vytěžitelné zásoby za 

územními limity v působnosti skupiny Czech Coal se odhadují na 280 milionů tun 

a v dalších fázích rozšíření ČSA, může být tato zásoba postupně zvýšena o 

dalších 470 milionů tun. Doba těžby při jejím větším rozložení v čase může být 

prodloužena do roku 2061, respektive až za rok 2100 [18]. 



Petra Kováčová. Vliv těžby hnědého uhlí na Mariánské Radčice a potenciál rozvoje této obce z hlediska 

cestovního ruchu 

2014 14 

3.1 Rekultivace 

Mezi zahlazování stop po hornickém dobývání je nutno nesporně zahrnout 

péči o čistotu ovzduší, životní prostředí a záchranu o obnovu přírodních 

ekosystémů. Báňská činnost a postižené území je navráceno do nového 

kulturního stavu rekultivačním procesem. Rekultivace je „soubor různých opatření 

a úprav, které jsou znehodnocené a zničené přírodní nebo lidskou činností, a tak 

podporuje k obnovení krajiny a jejích přírodních vlastností jako komplexu 

[13], [19], [20], [21]. 

3.1.1 Typy rekultivaci z hlediska krajinotvorby 

Obnova území po těžbě s příhodným uspořádáním krajinných prvků formou 

provedení jednotlivých typů rekultivace, které vychází z krajinného řešení a 

souhrnného plánu sanací a rekultivací. Základní druhy rekultivace: 

- Zemědělská rekultivace – vychází ze zákona o ochraně zemědělského 

půdního fondu a z povinnosti skrývky kulturních vrstev půdy. Technologická 

metoda zemědělské rekultivace je ovlivněna požadovaným výsledkem, jímž 

může být orná půda, louka, pastvina a jiné druhy zemědělské rekultivace. 

Rekultivační osevní průběhy jsou prováděny v období kolem 2–6 let. 

- Lesnická rekultivace – je prioritou v rekultivačním procesu a vazbou 

s mnoha zvláštními ochrannými funkcemi lesa. Tato realizace má dvě 

základní etapy - příprava ploch a zakládání sazenic v průběhu 1–3 let 

a pěstební péči v rozsahu 6–8 let. Uplatňovány jsou především dřeviny 

domácího původu a dřeviny vhodné k inklinaci rekultivovaného území. 

- Vodohospodářská rekultivace – tvorba nového vodního režimu v rámci 

rekultivované krajiny formou stavebně-technických opatření. V menších 

vodohospodářských dílech jsou budovány např. příkopy, drény, odvodní 

žebra, retenční nádrže za záměrem regulace odtoku vody a zachycení 

erozního sedimentu. Větší vodní plochy jsou tvořeny zaplavováním 

zbytkových jam pro účely příměstské rekreace a jiná funkční využití. 
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- Ostatní rekultivace – funkční a rekreační zeleň. Při jejich navrhování 

krajinotvorného řešení není volen klasický postup lesní nebo zemědělské 

rekultivace, ale postup roztroušené zeleně, která přísluší k významným 

krajinotvorným prvkům, jejichž cílem je vytvoření např. parků, sadovnických 

úprav, příměstské zeleně, začlenění rekreačních a sportovních ploch do 

krajiny, úprava okolí průmyslových objektů, skládek atd. Velký význam má 

i vhodné využití ploch s odlišným stupněm dosažené sukcese, která je 

vnímána jako prvek rekultivačního procesu zvyšující přírodní pestrost 

a přirozenost nových území [20], [22]. 

3.1.2 Rekultivace a revitalizace po těžbě v okolí obce Mariánské Radčice 

Řešené území je volné, přírodního charakteru, jedná se o kombinaci 

vzrostné zeleně různé kvality i druhovosti a luk. Jihozápadně je vymezeno 

zastavěnou částí obce, na jihu Radčickým potokem, za ním přechází do prostoru 

rekultivovaného útvaru „VENUSKA“. Východní hranice je dána dobývacím 

prostorem lomu Bílina. Na severovýchodě a severu řešené území navazuje na 

další přírodní volný prostor určený k revitalizaci. Tento prostor je na severu a 

severovýchodě vymezen komunikací Duchcov – Lom – Most [20]. Hlavním cílem 

navržených opatření je harmonizovat zájmy obce Mariánské Radčice se zájmy SD 

Bílina, především v oblasti ochrany životního prostředí, a z toho vyplývajícího 

funkčního využití prostorů severovýchodně a východně od obce. 

Hlavním prvkem ochranných opatření je soustava zelených pásů 

vysazovaných postupně, ve vazbě na realizaci staveb vyvolaných postupem 

porubní fronty, z tohoto důvodu je realizace rozložena do období 2009-2013. 

Soustava ochranné zeleně je koncipována s cílem ochránit obec Mariánské 

Radčice jednak před vlivy stavebních činností souvisejících s budováním retenční 

nádrže a pak před vlivy těžby. Ochranná funkce zeleně před vlivy těžby musí plně 

působit již v období 2020-2025. Minimalizace dopadů stavebních činností bude 

zajištěna i tím, že veškerá dopravní činnost bude vedena směrem od dobývacího 

prostoru, zcela mimo území obce M. Radčice. Konkrétní podmínky provádění 

stavby budou určeny v další fázi projektové přípravy [23]. 
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Z hlediska širších územních vztahů, je vytvořit polyfunkční přírodní prostor 

oddělující oblast těžebního pole od sídelních útvarů Mariánské Radčice a Lom. 

Řešený prostor bude propojovat rekultivovanou oblast Venuska s lesním masivem 

regionálního biocentra Salesiova výšina jižně od Oseka. Po dokončení těžby cca 

v roce 2050 vznikne v prostoru těžebního pole jezero. V tomto stadiu budou 

navrhované útvary zeleně ve stavu plnohodnotných krajinotvorných prvků. 

Oba zmíněné sídelní útvary, Mariánské Radčice především vytvoří s nyní 

zakládanou krajinou jeden harmonický celek. Takto pojatý soubor bude poskytovat 

široké možnosti využití jak z hlediska sportovně relaxačního tak, z pohledu 

kulturního a vzdělávacího [23]. 

V řešeném prostoru jsou situovány pouze soubory ochranné zeleně, vodní 

plochy a zařízení pro sportovně relaxační činnost. Jedná se o síť cyklostezek 

v převážné míře vedenou po původních účelových cestách, a o soubor přírodního 

koupaliště s dětským robinsonádním hřištěm. Z oblasti technické infrastruktury je 

v řešeném prostoru situována čistírna odpadních vod – v souladu se schváleným 

územním plánem obce [23]. 

3.1.3 Soubory situované v řešeném prostoru 

- Soubor Ochranná zelená stěna je navržena v délce cca 250 m. Výška stěny 

popínavé zeleně je 10 m. Je tvořena ocelovými sloupy kotvenými do 

betonových patek. Vzdálenost sloupů, je 9 m (viz Obrázek 13). Stěna byla 

osázena stále zelenými popínavými rostlinami, jako jsou např. Břečťan 

popínavý a Clematis plamének. Ochranná zelená stěna je již postavená. 

- Soubor Ochranný zelený pás je realizován v šířce cca 70 m. Vysazovaná 

zeleň je volena tak, aby výškově stoupala směrem od obce. Ochranný zelený 

pás je již vysázen. 

Výškový profil: - podnož – keře v = 3 - 4 m v šíři cca. 6 m 

 - stromy až ke stěně v = 6 - 10 m 

 - stromy za stěnou v = až 12 m 
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Obrázek 13: Ochranná zelená stěna 

Zdroj:Petra Kováčová 

 

- Soubor Přírodní koupaliště s robinzonádním hřištěm. Nádrž s max. 

hloubkou 3 m a písčitokamenitým dnem. Břehové partie u vstupu budou 

s mírným spádem přecházet v písčitou a travnatou pláž. Součástí koupaliště 

bude jednoduchý provozní objekt s hyg. zařízením, kójemi pro převlékání 

seskladem nářadí pro údržbu a kiosek pro prodej občerstvení. Objekt je 

určen výhradně pro letní provoz. Robinzonádní hřiště bude vybaveno herními 

prvky pro děti věkové kategorie 6 - 12 roků. Přírodní koupaliště 

s robinzonádním hřištěm zatím nereálný počítá se s vybudováním v příštích 

letech [23]. 

- Soubor Retenční nádrž včetně úpravy Radčického potoka je pojatá jako 

přírodní nádrž s hrází při východním břehu. Součástí výstavby nádrže je 

úprava Radčického potoka. V rámci těchto úprav bude provedena 

rekonstrukce mostu při ulici „Zátiší“ a zvednuta hladina v potoce. Vlastní 

koryto bude prohloubeno. Břehové partie budou v přírodním výrazu. Výsadba 

ochranné zeleně bude provedena výsadba zeleně mezi retenční nádrží a 

zeleným pásem. Zelený pás bude rozšířen až ke stávající účelové 

komunikaci navazující na Mosteckou ulici a bude osázena hráz nádrže, 

včetně ostrova v nádrži. Nové útvary zeleně budou vysázeny v prostoru
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koupaliště a při ČOV. Retenční nádrž, bude velmi pěkným přírodním prvkem 

pro vodní ptáky a živočichy, ale poslouží i jako protipovodňové opatření pro 

oblast Mariánské Radčice s Radčickým potokem. Retenční nádrž včetně 

úpravy Radčického potoka realizace pro letošní rok [23]. 

- Soubor Komunikace – prostor „U Lípy“ – ČOV je navržena jako místní 

komunikace s bezprašným povrchem. Šířka vozovky 3,6 m s pruhem pro 

cyklisty a výhybnami. V zóně před přírodním koupalištěm budou situovány 

zálivy pro vybudování v příštích letech. 

- Soubor Soustava cyklostezek vč. přemostění stávající vodní plochy. 

Cyklostezky budou řešeny v šířce 2,5 m s prašným povrchem. Systém tras je 

patrný z výkresové části. Přemostění vodní plochy bude řešeno dřevěnou 

konstrukcí. Šířka mostovky 2,5-3m, délka mezi břehovými bárkami 100 m. 

Doplnění pásu ochranné zeleně a revitalizační zásahy ve stávajících 

plochách zeleně. Bude doplněn zelený pás mezi sávající vodní plochou a 

novou retenční nádrží a prodloužen jižním směrem na „Venusku“. V rámci 

revitalizačních zásahů budou zahuštěny novou výsadbou stávající prostory 

zeleně mezi M. Radčicemi a vodní plochou. Soustava cyklostezek vč. 

přemostění stávající vodní plochy, realizace na příští roky [23]. 

- Soubor Revitalizace přírodního prostoru Marianské Radčice – Lom 

s dubem Ivana Deimala. V rámci této akce bude vytvořen kulturní přírodní 

prostor, který propojí rekultivovanou zónu „Venuska“ s lesním masivem 

regionálního biocentra „Salesiova výšina“ jižně od Oseka. Revitalizace 

přírodního prostoru Marianské Radčice – Lom s dubem Ivana Deimala, 

realizace na příští roky. Celý prostor bude po dokončení plnit funkci jak 

biologickou, tak kulturně-vzdělávací a sportovně relaxační [23]. 

 Funkce biologická - bude vytvořen masivní biokoridor ve směru J-S 

spojující rekultivované plochy s historickými plochami zeleně [23]. 

 Funkce kulturně vzdělávací a naučná - vazba na obec Mar. Radčice, 

Osek, Duchcov - prostor dubu Ivana Deimala s navazujícím souborem 

„Paměti kraje“ dokumentující historii obcí zasažených těžbou [23]. 
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 Funkce sportovně relaxační - v řešeném prostoru budou situována 

zařízení pro volný pohyb a sport v přírodě, včetně možnosti táboření. 

V severní zóně bude využito svahů výsypky „Pokrok“ pro hry, zimní 

dětské sporty a cyklokros. Komunikační systém bude využit jak pro pěší 

tak pro cykloturistiku [23]. 

 

Obrázek 14: Rekultivace a soubor ochranných opatření obce Mariánské Radčice 

Zdroj. Severočeské doly Chomutov 

 

Ochranná opatření realizovaná na východním okraji obce Mariánské Radčice 

má zabránit rušení života občanů vlivem činností dolu, který se přiblíží k obci až 

v polovině tohoto století. Po provedení rekultivace a napuštění jezera v prostoru 

Dolu Bílina dostanou Mariánské Radčice ještě další dominantu a to 11 km2 velké 

jezero a stane se tak skutečnou perlou v krajině severozápadních Čech. Již 

zmiňované ochranné opatření zobrazuje Obrázek 14. 
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4 VÝHLEDY OBCE DO BUDOUCNA 

Vybudování a výstavba dalších zajímavých objektů, mezi něž patří např. 

nová relaxačně sportovní plocha, která by měla vzniknout v katastru obce 

za prostorem místního úřadu. Než ale bude možné s realizací multifunkčního 

hřiště začít, je potřeba, aby obec získala pozemek. Kromě samotného hřiště, 

které by mělo být oplocené a dostane i nový povrch, by mělo být jeho součástí 

i zázemí pro fotbalisty včetně sociálního zařízení [23], [24]. Návrh na multifunkční 

hřiště nám poukazuje Obrázek 15. 

 

Obrázek 15: Návrh multifunkčního hřiště 

Zdroj: obec Mariánské Radčice 

 

Vybudování nové čistírny odpadních vod v obci je největší prioritou 

současného vedení obce ve výhledu  příštích několika let. Její výstavba si ale 

vyžádá řádově desítky milionů korun. Obec proto hledá finanční zdroje, aby 

náročný projekt mohla uskutečnit [23]. 

S výstavbou nových rodinných domků začali v Mariánských Radčicích 

zhruba před deseti lety. V současné době se v obci nacházejí dvě lokality 

s několika desítkami rodinných domů. Další parcely by měly přibýt i do budoucna.  
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Téměř tři desítky nových rodinných domků vyrostly ve dvou lokalitách obce, 

v ulici Nádražní a Luční. „Před 10 lety se podařilo dokončit jednu z lokalit pro 

výstavbu rodinných domků, jednalo se o Luční ulici, kde je dnes 17 domků. 

Druhou lokalitou, kde se usídlily rodiny s dětmi, je Nádražní ulice. V této části se 

dnes nachází jedenáct domků a pokračování s výstavbou dalších domků by se 

mělo i nadále. Další výstavba rodinných domků se plánuje v oblasti při vjezdu do 

obce ze směru od Louky u Litvínova nedaleko bývalého dolu Kohinoor. V této části 

by mělo vzniknout dalších asi 14 domků [23], [24]. 

Obec plánuje také výstavbu bytových jednotek pro seniory (viz 

Obrázek 16) v lokalitě za zdejším kostelem. Studie na „dům seniorů“ byla 

dokončena. Záměrem studie je vybudovat v obci dům pro seniory, který bude 

využíván především místními obyvateli. Pozemek mírně svažitý k severu je 

součástí veden jako zahrada. Jeho rozloha činí 1926 m2 Pozemek je využíván pro 

sportovně rekreační účely. Ze severu pozemku přiléhá zeď ambitu poutního 

areálu, z východu pozemek urnového háje, ze západu pozemku přiléhá zahrada 

s rodinným domem, z jihu místní komunikace. Příjezd, na pozemek, je umožněn 

jednak ze severní strany od kostela, dále z jihu z přiléhající komunikace [23]. 

 

 

Obrázek 16: Studie na dům seniorů 

Zdroj: obec Mariánské Radčice 
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Objekt domu je rozdělen do sedmi sekcí pro dvě osoby. Z toho jedna sekce 

je navržena tak, že je možno její využití i osobami s omezenou schopností 

pohyblivostí. Dům tvořený jednopodlažními sekcemi je navržen ve tvaru písmene 

L. v severovýchodním rohu je umístěna společná sekce s klubovnou, sušárnou 

prádla, kotelnou se skladem paliva a hygienickým zázemím. Každá sekce má 

krytý vstup (zápraží) ze společné části dvora a dále zahrnuje zádveří, předsíň, 

obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnicí koupelnu s WC a pračkou a komoru. 

Prostor v podkroví nebude využíván. V každé sekci je navržen komín pro krbová 

kamna s možností přitápění v době mimo topnou sezonu. Každá sekce má svoji 

předzahrádku orientovanou do dvora. Uprostřed dvora je ponechána vzrostlá 

zeleň, kolem ní je navržena příjezdová komunikace a uprostřed dvora pod stromy 

je navržen altán s fontánkou [23], [24]. 

4.1 Kulturní akce v obci 

Obyvatelé Radčic žijí také společenskými akcemi, které obec každoročně 

připravuje pro širokou veřejnost. Plán akcí uvádí Příloha 1. Největší oblibu 

a proslulost získává zdejší Mariánská pouť, jež se stala tradicí a která se pořádá 

v okolí zdejšího barokního kostela Panny Marie Bolestné, na návsi před kulturním 

domem. Tato pouť si získala velkou oblibu místních jakéhokoli věku, a její 

proslulost se postupně rozšířila, do okolí obcí a měst. Další kulturní akcí, které 

pořádá každoročně obec je Fesťáček, kde vystupuje přehlídka folkových 

písničkářů a skupin. Oblíbenou kulturní zajímavostí, kterou pořádá obec, jsou 

Mariánské Vánoce, které se konají každý rok v prostorách kostela Panny Marie 

Bolestné. Je, zde živý betlém více než s padesáti postavami, v provedení obyvatel 

Mariánských Radčic a herců divadla „ Bída“. Poutní místo barokního areálu Panny 

Marie Bolestné je zaplněno stánky s tradičním vánočním sortimentem, dobovými 

řemesly s dobovou hudbou. Mariánské Vánoce volně navazují na obnovenou 

tradici Mariánských poutí, které si u nás získaly velkou oblibu [23], [24]. 
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Hlavním sponzorem těchto akcí byly Severočeské doly, a.s., které v roce 

2007 podepsaly „Smlouvu o vzájemné toleranci a úctě“ s občany obce Mariánské 

Radčice. Těžařská společnost tak pokračuje v dialogu k zabezpečení občanů před 

nepříznivými vlivy povrchové těžby. 

4.2 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýzu jsem vypracovala s cílem jednoduchého a názorného 

vyhodnocení různých aspektů života v obci. Následující Tabulka 1 byla vytvořena 

na základě této SWOT analýzy a podává názorný výčet pozitivních i negativních 

stránek života. 

Tabulka 1: Analýza SWOT obce Mariánské Radčice 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

kulturní a společenské vyžití 
špatný stav některých architektonických památek 

– potřeba rekonstrukce 

vhodné podmínky pro venkovskou turistiku, 

chataření a chalupaření, cykloturistiku, pěší 

turistiku, rybolov, myslivost 

vyšší kriminalita 

Intenzivní propagace obce (poznávací trasy 

a informační tabule) 
nízký počet cyklostezek 

vhodné podnebí pro zimní i letní rekreaci  narušení krajinného rázu 

rozmanitá skladba krajiny – louky, vodní 

plochy, lesy 
neadekvátní využití některých památek 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

podpora investic do kvality vody (ČOV) devastace památek a přírody vandaly 

pořádání více kulturních a sportovních akcí 
nedostatek finančních prostředků na opravy 

památek 

podpora nových cyklotras narušování a vizuální znehodnocení krajiny 

 vyšší kriminalita 

 

Tabulka 1 ukazuje, že k pozitivním stránkám obce patří především množství 

kulturních a společenských akcí, které pořádají místní občané. Je však nutno 

zohlednit fakt, že akce mají pouze omezený a lokální charakter. Také venkovská 

turistika, chataření, chalupaření a rybolov, které jsou nebo mohou být provozovány 

v blízkém okolí, jsou předmětem zájmu pouze obyvatel obce nebo nepříliš 

vzdálených měst jako je například Litvínov nebo Most. 



Petra Kováčová. Vliv těžby hnědého uhlí na Mariánské Radčice a potenciál rozvoje této obce z hlediska 

cestovního ruchu 

2014 24 

Regionální význam zcela jistě nemají. Z turistického hlediska je sice 

provedená instalace informačních tabulí jistě přínosem, ovšem vzhledem k tomu, 

že obec sama leží mimo hlavní turistické trasy, nemá takovýto způsob propagace 

obce nijak velký význam. Negativní stránky života v Mariánských Radčicích jsou 

obdobné jako v jiných obcích tohoto typu v severních Čechách. Ačkoliv obec sama 

nemá nijak velký počet obyvatel, kriminalita mezi jejími obyvateli vykazuje hodnoty 

vyšší, než je celorepublikový průměr. Zanedbanost a neadekvátní využívání 

architektonických památek je také závažným problémem, který zřejmě v dohledné 

době nebude vyřešen z důvodu ekonomických nesnází majitelů těchto objektů i 

obce samotné. Také skutečnost, že dosud nebyl vybudován dostatečný počet 

cyklistických stezek, je zapříčiněna nedostatkem finančních prostředků v obecní 

pokladně. Narušení rázu okolní krajiny vlivem těžby uhlí je fenoménem, který již 

předem devastuje většinu území Podkrušnohoří v očích potencionálních turistů, 

kteří z tohoto důvodu pak ani nemají zájem tuto oblast navštívit. Všechny vytčené 

možnosti rozvoje obce vzhledem k potřebám a zájmům turistů a návštěvníků jako 

investice do výstavby nových cyklostezek, vybudování čistírny odpadní vody či 

pořádání dalších kulturních nebo sportovních akcí jsou v současné době a budou i 

v budoucnosti limitovány dostatkem nebo nedostatkem finančních zdrojů. Rovněž 

již zmíněný poměrně nízký počet místních obyvatel může být činitelem, který další 

výrazný kvantitativní posun v tomto směru neumožní. 

Jedním z nejvýrazněji prosazovaných návrhů je plán obecního úřadu na 

vybudování informačního centra, které by sloužilo turistům v orientaci nejenom 

v samotné obci, ale i v jejím okolí. Podle tohoto projektu bude Turistické 

informační centrum Mariánské Radčice neziskovou organizací a jako takové bude 

zřízeno obecním úřadem, v jehož budově bude i umístěno. Budova obecního 

úřadu se nachází nedaleko místního kostela ve středu obce. U tohoto objektu je 

parkoviště s deseti parkovacími místyurčené návštěvníkům úřadu. Nástěnky s 

úřední deskou a dalšími informacemi nejen pro občany, ale i pro návštěvníky, jsou 

instalovány na stojanech vedle vchodu do budovy. V prvním patře se nachází 

vlastní kancelář obecního úřadu, zasedací místnost a menší kancelář pro účetní 

obce. V prvním patře jsou toalety a sklady. 
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Pro plánované informační centrum bude využita část prostoru obecní 

knihovny (viz Obrázek 17), která sídlí v přízemí obecního úřadu ve velkém sále o 

ploše 50 m2. Podle návrhu bude sál rozdělen na dvě části, z nichž jedna zůstane 

ve využívání knihovny a druhá bude sloužit nově zřízenému informačnímu centru. 

Samotné centrum bude vybaveno potřebnými technickými náležitostmi, jako je 

telefon s multifunkčním zařízením a faxem, počítač s připojením na internet apod. 

Pro potřeby návštěvníků bude sloužit stolový pult, na němž budou volně vyloženy 

různé propagační materiály a mapy. Menší část prostoru bude vyhrazena pro 

expozici archeologických nálezů a artefaktů, které byly nalezeny v okolí obce. 

 

Obrázek 17: Možný prostor pro informační centrum 

Zdroj: Petra Kováčová 

 

Plán na zřízení centra zohledňuje skutečnost, že obec je navštěvována 

turisty prakticky pouze v letních měsících, a proto bude činnost centra sezonně 

omezena na dobu od 1. května do 31. října. Provozní doba centra bude v té době 

ale každodenní, to znamená od 9.00 do 11.30 hodin a poté od 12.00 do 16.00 

hodin. 

Návrh počítá se zaměstnáním jednoho pracovníka na poloviční pracovní 

úvazek a případně i jednoho brigádníka, přičemž na tyto pracovníky klade 

poněkud nereálné požadavky jako například minimálně středoškolské vzdělání, 

znalost práce na PC – Windows, Excel, Outlook, znalost místního prostředí
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(přírodní a kulturní atraktivity, cyklistické, běžecké a pěší trasy, atd.), 

komunikativnost, ochotu, samostatnost, spolehlivost nebo komunikativní znalost 

anglického či německého jazyka.  

Ve výše zmiňovaném návrhu je vyčíslen i předběžný rozpočet informačního 

centra. V této ekonomické rozvaze jsou vyčísleny náklady na jeho materiálové 

zabezpečení i na jeho následný provoz. Tento rozpočet přehledně znázorňuje 

Tabulka 2. 

Tabulka 2: Náklady na provoz a vybavení centra 

Zdroj: vlastní zpracování na základě materiálů z A.T.I.C. [25] 

Vybavení: (v tis. Kč) 

kancelářské vybavení 25 

kancelářské křeslo pro zaměstnance 1,5 

multifunkční zařízení s faxem 7 

telefon  2 

pc sestava  20 

internet (500,- x 6) 3 

Provoz: 

telefon (6 měsíců) 25 

provoz faxu, kopírky a tiskárny 10 

Personál: 

na zaměstnance za 6 měsíců (výpočet uvádí Příloha 2) 150 

na brigádníka za 6 měsíců (výpočet uvádí Příloha 2) 21,5 

Provozní náklady: 

voda, elektřina 30 

Reklamní materiály: 

tisk vlastních materiálů 10 

koupě knih, letáčků a brožur 15 

dárkové předměty (odznaky, pohlednice) 10 

Spotřební materiál: 

papíry, obálky, psací potřeby 5 

Opravy a údržby: 

opravy, údržby 5 

Školení a semináře: 

školení a vzdělávání 5 

Cestovné: 

cestovné 3 

Celkové náklady 

(za provoz od května do října, s nákupem základního vybavení) 
348 
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Výše uvedená Tabulka 2 byla zpracována na základě předběžného rozpočtu 

z návrhu na zřízení centra a podle přibližného odhadu ekonomické rozvozu pro 

provoz turistického informačního centra z Asociace turistických informačních 

center České republiky [25]. 

Další důležitou kapitolou rozpočtu centra jsou předpokládané zisky, jejichž 

přehled uvádí následující Tabulka 3. 

Tabulka 3: Náklady na provoz a vybavení centra 

Zdroj: vlastní zpracování na základě materiálů z A.T.I.C. [25] 

Přijmy v kč (vč. DPH) 

prodej upomínkových předmětů (2.000,-/měsíc x 6) 12 

prodej map, cestovních brožur, průvodců, pohlednic, známek a dalších 

(1.000,-/měsíc x 6) 
6 

kopírování, faxování, tisk (200,-/měsíc x 6) 1,2 

Celkové příjmy za sezónu 19,2 

 

Z porovnání údajů, které jsou vyčísleny ve výše uvedených tabulkách, je 

zcela zřejmé, že náklady na zřízení a provoz informačního centra dalece přesahují 

předpokládané zisky z jeho činnosti. Jelikož rozdíl mezi příjmy (19.200,- Kč) a 

náklady (348.000,- Kč) je záporný, finální roční deficit bude činit minimálně 

- 328.800,- Kč.  

Z výše uvedeného textu vyplývá, že činnost informačního centra se 

v žádném případě neobejde bez ekonomické podpory. Je otázkou, zda obecní 

úřad v Mariánských Radčicích bude disponovat takovými finančními prostředky, 

aby jeho pomoc byla reálná. Také subvence ze strany místních podnikatelů 

nebude nikdy nijak výrazná a využití různých grantů či dotací ze strany státu či 

Evropské unie je více než diskutabilní. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhledat a shromáždit důležité informace o 

historii i současnosti Mariánských Radčic a pokus o praktický návrh pro budoucí 

rozvoj cestovního ruchu, včetně rekreačního vyžití a využití rekultivovaných ploch.  

Ve druhé kapitole, je uvedena základní charakteristika obce, která popisuje 

geografickou polohu v oblasti pod Krušnými horami v blízkosti hranic se 

Spolkovou republikou Německo. Ves je však obklopena důlními díly, z nichž 

některá jsou ještě v provozu, jiná však již byla s úspěchem rekultivována. Právě 

rekultivované plochy nabízejí četné, dosud však jen málo využívané, možnosti k 

rekreaci a pobytu v přírodě. Také popisuje historii, založení a osídlenost obce a 

poutní místo s tím spjaté. Posléze navazují zajímavosti obce a jejího okolí, kde se 

zmiňuje celá řada památek místních i dovezených z okolí, jedná se například o 

sochy a smírčí kříže. Další zajímavostí v okolí je probíhající archeologický výzkum, 

kde se doposud nalezly desítky hrobů, ve kterých se našli slovanské šperky tak 

zvané esovité záušnice a lidské ostatky z dob knížete Břetislava I. Následuje 

poznávací okruh, který zobrazuje informační tabule rozmístěné v obci, ty popisují 

mapu, historii, transferované drobné památky, ochranná opatření a historii poutní 

cesty Osek- Mariánské Radčice.  

Třetí kapitola obsahuje zmínku o území severočeské hnědouhelné pánve již 

od středověku až po současnost. Nutno zmínit i sousední obec, která díky těžbě 

zanikla. Stejně tak, limity podle kterých bude těžba probíhat a na jak dlouho jsou 

odhadovány zásoby hnědého uhlí. V podkapitole rekultivace je popsán pojem 

rekultivace a její typy. Následuje řešení rekultivace po ukončení těžby v okolí 

Mariánských Radčic. Hlavním cílem navržených opatření je harmonizovat zájmy 

obce Mariánské Radčice se zájmy severočeských dolů Bílina. Jako soubory 

situované v řešeném prostoru jsou zelená ochranná stěna a zelený ochranný pás, 

osázenými popínavými rostlinami.  
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Ve čtvrté kapitole jsou zhodnoceny všechny hlediska a možnosti dalšího 

rozvoje včetně turistického ruchu v obci Mariánské Radčice. Proto byla sestavena 

SWOT analýza s cílem jednoduchého a názorného vyhodnocení různých aspektů 

života v obci. Tato SWOT analýza podává názorný výčet pozitivních i negativních 

stránek života v této obci. Jedním z nejvýrazněji prosazovaných návrhů je 

vybudování turistického informačního centra, které by sloužilo turistům nejen v 

samotné obci, ale i v jejím okolí. Vzhledem k tomu že obec leží mimo hlavní 

turistické trasy a má nedostatky spojené s cestovním ruchem a po vyhodnocení 

všech pozitiv a negativ obce, včetně zhodnocení ekonomických nákladů na provoz 

se jeví tento návrh jako nerealistický, neboť k jeho uskutečnění obec Mariánské 

Radčice nemá takové finanční prostředky k dispozici. 
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Příloha 1 

Plán akcí pro rok 2014 

Datum Pořadatel Akce 
Finanční 

náklady 

5. 1. 2014 Akce občanů Tři králové  

9. 2. 2014 Obec + ZO ČSŽ Dětský maškarní karneval 7.000,- Kč 

8. 3. 2014 Obec + ZO ČSŽ Oslava MDŽ - Kulturní dům 16.000,- Kč 

 Obec + ZO ČSŽ 
Zájezd na muzikál Jeptišky - 

Divadlo Na Fidlovačce Praha 
8.000,- Kč 

30. 4. 2014 ZO ČSŽ Čarodějnice - akce pro děti  

 Obec + ZO ČSŽ 
Zájezd do staročeské krčmy 

Most 
2.000,- Kč 

31. 5.2014 Obec + ZO ČSŽ Oslava MDD 10.000,- Kč 

 Akce občanů 
Závod dračích lodí - Matylda 

Most 
10.000,- Kč 

 SDH + občané Dubské hrátky 7.000,- Kč 

21. 6. 2014 Obec Fesťáček v Ráči 80.000,- Kč 

 Obec + ZO ČSŽ 
Zájezd pro děti – ZOO Safari 

Dvůr Králové 
10.000,- Kč 

5. 7. 2014 Obec + Jaroslav Sikora 
Memoriál Petra Sloupa - turnaj 

v nohejbalu 
2.000,- Kč 

31. 8. 2014 Obec + ZO ČSŽ 
Zahájení školního roku – Cesta 

za pohádkou, táborák 
2.000,- Kč 

13. 9. 2014 
Obec + Agentura 

ARABELA + ZO ČSŽ 
Mariánská pouť + sraz rodáků 300.000,- Kč 

20. 9. 2014 Obec + SKD 
Zájezd – Zahrada Čech 

Litoměřice 
2.000,- Kč 

18. 10. 2014 ZO ČSŽ Posvícenská zábava  

25. 10. 2014 Obec + ZO ČSŽ + FK Stezka odvahy 3.000,- Kč 

 Obec + ZO ČSŽ 
Zájezd do Prahy na divadelní 

představení 
8.000,- Kč 

6. 12.2014 Obec + ZO ČSŽ 
Rozsvícení Vánočního 

stromku a Mikulášská besídka 
23.000,- Kč 

13. 12. 2014 Obec + Agentura Modua Vánoce v kostele 200.000,- Kč 
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Příloha 2 

Rozpočet nákladů na personál 

Rozpočet na zaměstnance: 

květen – říjen 

pondělí – pátek 

 Kč / hodinu Hodin / den Počet pracovních dní Kč / měsíc 

Květen 

167,- 6,5 

23 25.000,- 

Červen 21 22.795,- 

Červenec 20 21.710,- 

Srpen 23 25.000,- 

Září 22 23.881,- 

Říjen 23 25.000,- 

Celkem za 6 měsíců 143.386,- Kč 

 

Rozpočet na brigádníka: 

květen – říjen 

sobota - neděle 

 Kč / hodinu Hodin / den Počet pracovních dní Kč / měsíc 

Květen 

65,- 6,5 

9 3.802,50 

Červen 9 3.802,50 

Červenec 9 3.802,50 

Srpen 8 3.380,- 

Září 8 3.380,- 

Říjen 8 3.380,- 

Celkem za 6 měsíců 21.547,- Kč 

 


