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Summary 

In my thesis I describe the destruction of villages due to mining. Emphasis is placed 

on the causes of liquidation in accordance with legislation. Then I put an example from 

abroad. Finally, we think about the way of compensation for mined rock, but also socio-

economic compensation. 

Keywords: consequence, mining, limits, compensation, resettlement. 

 

 

Anotace 

V mé bakalářské práci popisuji likvidaci obcí v důsledku těžby. Důraz je kladen na 

příčiny likvidace v návaznosti na legislativu. Následně vkládám příklad ze zahraničí. Na 

závěr práce uvažuji o způsobu náhrad za těženou horninu, ale i náhrady sociálně 

ekonomické. 

Klíčová slova: důsledek, těžba, limity, náhrady, přesídlení. 
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Úvod 

 Limity pro dobývání nerostných surovin byly konstituovány jako prvek územního 

plánování, nikoli jako opatření regulující majetkoprávní vztahy, s majetkoprávními vztahy 

nemají limity přímo nic společného (ačkoli se pochopitelně mohou do majetkoprávních 

vztahů nepřímo promítnout) a nikdy nebyly k jejich ovlivňování zamýšleny. 

Limity jsou tedy opatřením proti likvidaci obcí, katastrálních území a územních celků. 

 Významnější těžba hnědého uhlí a lignitu probíhala na našem území ve třech 

pánvích. Jedná se o Severočeskou hnědouhelnou pánev (zvanou též Mostecká pánev), 

Sokolovskou pánev a Jihomoravskou lignitovou pánev [1]. Nejstarší písemné doklady o 

těžbě hnědého uhlí u nás pochází již z počátku 15. století z oblasti Severočeské pánve. 

Jedná se o zmínku o prodeji důlních děl v městské knize Duchcova z roku 1403 [2]. 

 Začátky hornického dobývání hnědého uhlí souvisejí se stoupající cenou dřeva k 

výrobě dřevěného uhlí pro hutě. Expanze však nastala až s příchodem průmyslové revoluce 

v druhé polovině 19. století. Rozvoj těžby podpořila zejména masivní intervence státu a 

výstavba železnic propojující místa těžby s místy zpracování a následného využití. V 70. 

letech 19. století byl Severočeský hnědouhelný revír nejvýznamnějším uhelným revírem ve 

střední Evropě. Zpočátku převažoval hlubinný způsob dobývání a od počátku 20. století se 

pak zvyšoval podíl povrchové těžby [3]. 

 Modernizace povrchových dolů probíhala za druhé světové války, kdy byla většina 

báňských podniků zahrnuta pod německou společnost SUBAG [2]. Poválečné zaměření na 

průmysl a politika „levné energie“ znamenaly pro těžební průmysl obrovský rozvoj. V roce 

1945 byl zestátněn soukromý důlní majetek v celém Československu, celkem bylo 

znárodněno 129 podniků s 1 189 000 zaměstnanci. 

 Útlum hornictví nastal až po roce 1990 v souvislosti s politickými a společenskými 

změnami. Na ně navázaly změny hospodářské projevující se propadem zejména těžkého 

průmyslu a energetiky. Pokles výroby, ekonomické proměny a silný tlak na zlepšení 

životního prostředí znamenaly postupné snižování těžby, které vyústilo až v uzavírání 

celých revírů a pokles zaměstnanosti v těžebním průmyslu. 
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 Dnes probíhá těžba hnědého uhlí v Sokolovské pánvi v jediném dole Jiří a v 

Severočeské uhelné pánvi v lomech ČSA a Vršany, dále pak na lomech DNT – lomy 

Merkur, Březno, Libouš a Bílina. Těžba v Jihomoravské lignitové pánvi již byla ukončena.  
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1. Legislativní souvislosti 

 Na správní řízení podle horního zákona a zákona o hornické činnosti se musíme 

zaměřit, zkoumáme-li: 

• nakolik se postavení obcí změnilo mezi lety 1991 až 2013 a 

• zda obce získaly možnost vetovat rozhodnutí - zda "vždy bude muset být souhlas 

místní samosprávy" - vydaná v řízeních podle citovaných zákonů. 

Na podzim roku 1991 platil zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon) v původním znění z roku 1988. Podle něj obec ve správním řízení 

o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru (§ 28) byla účastníkem řízení v 

případě, že se v jejím územním obvodu nacházel dobývací prostor. 

V roce 2013 je účinný zákon č. 44/1988. Sb. (horní zákon) v platném znění. Podle 

něj obec ve správním řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru (§ 28) je 

účastníkem řízení v případě, že se v jejím územním obvodu nachází dobývací prostor – 

stejná argumentace jako v roce 1991. 

Řízení o odpisu zásob není (a rovněž ani v roce 1991 nebylo) vedeno podle 

správního řádu a obec se jej nijak neúčastní (stejně jako v roce 1991).  

Na podzim 1991 platil zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 

státní báňské správě, v původním znění z roku 1988. Podle něj obec ve správním řízení o 

povolení hornické činnosti byla účastníkem správního řízení (§ 18) v případě, že v jejím 

územním obvodu měla být hornická činnost vykonávána.  

V roce 2013 je účinný zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 

státní báňské správě, v platném znění. Podle něj obec ve správním řízení o povolení 

hornické činnosti je účastníkem správního řízení (§ 18) v případě, že v jejím územním 

obvodu má být hornická činnost vykonávána – shodně jako v roce 1991. 

Na postavení obcí v řízeních podle horního zákona a zákona o hornické činnosti 

nemá žádný vliv, kdo je vlastníkem žadatele, tj. kdo je majitelem těžební společnosti – zda 

stát, nebo soukromník.  

Ve správních řízeních podle horního zákona mají obce postavení účastníka řízení se 

všemi jeho právy plynoucími z citovaných zákonů a správního řádu (například právo 
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navrhovat důkazy, vyjadřovat se k obsahu žádosti, podávat námitky, odvolat se atd.) 

podobně jako žadatel (důlní společnost), další fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická 

práva a jiná práva k pozemkům nebo stavbám mohou být rozhodnutím o stanovení 

dobývacího prostoru přímo dotčena, nebo například občanská sdružení účastnící se řízení 

na základě zákona o ochraně přírody a krajiny. Rozhodnutí vydává Obvodní báňský úřad, 

případná odvolání řeší Český báňský úřad. 

Obce tedy nemají žádnou faktickou možnost přímo zabránit kladnému rozhodnutí o 

povolení hornické činnosti ani rozhodnout o změně dobývacího prostoru, natož je vetovat. 

Báňské úřady mohou bez obtíží rozhodnout proti jejich vůli, jsou-li všechny podmínky 

nezbytné pro vydání povolení splněny [1]. 
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2. Příčiny likvidace obcí a její důsledky 

 Mezi hlavní příčiny likvidací obcí patří bezesporu vlastní těžba a její bezprostřední 

důsledky. K těmto důsledkům patří investice vyvolané těžbou – výsypky, důlní doprava 

(důlní železnice, pásová dálková doprava apod.), a investice vyvolané navazujícím 

průmyslem (skládky odpadů, plaviště popílku, vodní nádrže). 

 2.1 Stávající stav 

 Při povrchové těžbě hnědého uhlí dochází k celkové změně přírodního rázu krajiny. 

Změněná krajina „brání“ obvyklému využití pro zemědělskou výrobu, lesnictví, rekreační 

účely apod. Při povrchové těžbě dochází ke znečišťování ovzduší, povrchových a 

podzemních vod a půdy. Vznikají emise prachu a okolí těžby je obtěžováno hlukem a 

vibracemi, které způsobuje provoz těžních technologií a provoz nákladní automobilové 

dopravy.  

 Nákladní automobily jsou také zdrojem znečištění ovzduší výfukovými plyny. Při 

skladování pohonných a mazacích hmot pro těžní zařízení a stroje může docházet ke 

znečištění půdy a následně povrchových a podzemních vod ropnými produkty [5]. 

 2.2 Důsledky těžby 

 Důsledky závisí na typu těžené suroviny a na rozsahu těžby. Přitom nejviditelnější 

a také nejrozsáhlejší následky má povrchová těžba uhlí. Problémy spojené s těžbou a jejím 

poklesem mohou být v zásadě rozděleny do dvou základních kategorií: environmentální a 

sociálně ekonomické.   

 Z pohledu vlivů environmentálních, povrchová těžba uhlí má vliv na 

všechny prvky a funkce krajiny. Po započetí těžby je přerušen probíhající vývoj krajiny - 

jsou odstraněny původní ekosystémy, ve značné míře je změněna původní morfologie, 

základní ekologické vztahy jsou nezvratně zpřetrhány a značně klesá biodiverzita. Tyto 

důsledky způsobují ekologickou nestabilnost a vyloučení estetických hodnot a rekreační 

možnosti krajiny. Odborníci nazývají tuto situaci ztrátou paměti krajiny. Těžba má značný 

dopad také na sídelní strukturu krajiny.  
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 Dalším negativním dopadem těžby je znečištění životního prostředí jednak v 

důsledku samotné těžby a jednak v důsledku navazujícího průmyslu. V rámci České 

republiky tyto negativní důsledky byly a v některých případech stále jsou nejmarkantnější 

v oblasti Severočeské uhelné pánve a Sokolovské pánve [1]. 

 

       Obrázek 1: Obce Černice a Horní Jiřetín na pokraji lomu ČSA. Zdroj autor 

Povrch bez vegetace způsobuje prašné emise, zvláště pokud vane vítr. Plošná 

likvidace krajiny v důsledku těžby nerostných surovin může znamenat zhoršenou možnost 

pro migraci zvířat a živočichů, protože jsou narušeny tzv. migrační koridory. Velká plocha 

povrchového dolu, popřípadě skládky důlních odpadů, způsobují problémy dopravním 

stavbám, jako jsou silnice, železnice, různé stezky. Při povrchové těžbě hnědého uhlí 

dochází k likvidaci silnic a železnic, nebo musí být přeloženy důležité dopravní stavby [1]. 

Za pozitivní environmentální následky těžby je možno trochu paradoxně označit 

vznik nových cenných společenstev, která se samovolně vyvíjí v opuštěných lomech a na 

výsypkách. Mnoho lokalit, které byly dříve pozměněny těžbou, se tak později staly 

chráněnými územími, např. Rotherharn (SRN). Rozvoj regionu souvisí také s narůstajícím 

počtem pracovních míst v důsledku těžby a navazujícího průmyslu. Počátek velkoplošné 

těžby většinou znamená migraci lidí do regionu. Naproti tomu zcela jistým negativním 

faktem souvisejícím s povrchovou těžbou uhlí je rušení celých obcí. Například v severních 

Čechách bylo od 60. let 20. století zlikvidováno asi 116 vesnic a měst či jejich částí, včetně 
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historického města Most. Přestěhováno přitom bylo na 90 000 lidí. Dalším příkladem je 

německá Lužice, kde bylo kvůli těžbě hnědého uhlí zbouráno 125 obcí, měst a osad a své 

domovy tak muselo opustit téměř 140 000 lidí. Obyvatelstvo likvidovaných obcí bylo 

v převážné většině přestěhováno do měst pánevních okresů. K přestěhování bylo třeba 

realizovat výstavbu cca 27 000 bytových jednotek. V porovnání poválečného období 

(1949) se současností (vztaženo k r. 2005) vzrostl počet obyvatelstva 46 měst Ústeckého 

kraje o cca 240 000 obyvatel. [2] 

 2.3 Důsledky likvidace obcí 

 Důsledkem likvidace obcí jsou zpřetrhané rodinné vazby, anonymita sídlišť nebo 

„satelitů“ vede k negativním vlivům chování obyvatelstva (kriminalita, toxikomanie 

apod.). Dalším nezanedbatelným prvkem je likvidace původní kultury (stavební památky 

v obcích, drobná architektura…), likvidace původní přírodní krajiny (přírodní krajinný 

pokryv bez náhrady, přírodní památky), a v neposlední řadě je zde problém se zdravím 

obyvatelstva. 

 Nejsou však jen negativní důsledky. Po vytěžení ložiska je společnost, která v místě 

dobývala nerostné bohatství, povinna provést rekultivace. Tento krok je však prováděn 

v déletrvajícím časovém horizontu, krajina je však ve výsledku atraktivnější. Toto je však 

vázáno na kvalitní provedení rekultivací, přičemž lze na těchto místech vystavět např. 

autodrom, hipodrom, vodní plochy, satelitní městečko apod., ale pouze za předpokladu, že 

terén po provedených rekultivacích již nadále nebude klesat a lokálně se propadat. 

 Na rozdíl od dominujících negativních environmentálních důsledků těžby, 

převažují, co se týče sociálně ekonomické stránky, ty pozitivní. Lobby těžařských 

společností a společností participujících na tomto průmyslu hraje důležitou roli v 

regionálním rozvoji, zejména v oblastech s málo rozvinutou ekonomikou. Těžařské 

společnosti zde představují důležitý zdroj příjmů pro obecní rozpočet a často přispívají do 

mimorozpočtových příjmů. 

 Horní zákon (44/1988 Sb., § 32a) totiž zajišťuje obcím, na jejíchž územích se 

nachází dobývací prostory, každoročně úhrady. Ty tvoří jednak roční úhrada z dobývacího 

prostoru za každý hektar plochy dobývacího prostoru (skutečnou hodnotu v rozmezí 100 

Kč až 1 000 Kč na hektar, odstupňovanou s přihlédnutím ke stupni ochrany životního 
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prostředí dotčeného území, charakteru činnosti prováděné v dobývacím prostoru a jejímu 

dopadu na životní prostředí stanoví vláda nařízením) a jednak 75 % roční úhrady z 

vydobytých nerostů. Úhrada činí nejvýše 10 % (u hnědého uhlí 1,5 %) z tržní ceny 

vydobytých nerostů. Rozhodná je průměrná tržní cena v roce, ve kterém byly nerosty 

vydobyty.   

 V několika následujících tabulkách je vyznačen vývoj počtu obyvatel a domů 

v několika již zlikvidovaných obcích v „teritoriu“ SHP… V tabulkách je zobrazen rostoucí 

počet domů a obyvatelstva až do doby, kdy bylo vládními rozhodnutími určeno bourání 

obcí a společenstev. 

 
Tabulka 1 – vývoj počtu obyvatel a domů Čepirohy 

 

rok 1846 1869 1890 1910 1921 1930 1950 

počet obyvatel 136 246 380 420 525 677 468 

počet domů 26 29 34 39 49 67 88 

 
Tabulka 2 – vývoj počtu obyvatel a domů Velebudice 

 

rok 1846 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1970 

počet obyvatel 214 258 994 1387 1580 1580 1811 1293 956 

počet domů 31 43 90 122 137 137 170 199 181 

 
Tabulka 3 – vývoj počtu obyvatel a domů Most 

 

rok 1651 1843 1869 1890 1921 1930 1950 

počet obyvatel 407 3378 6308 14894 27239 28212 25165 

počet domů 365 487 539 648 1402 1715 2113 
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Tabulka 4 – vývoj počtu obyvatel a domů Dolní Jiřetín 

 

rok 1848 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1950 

počet obyvatel 568 591 958 2361 3471 3283 3562 3037 

počet domů 98 111 121 145 168 202 224 340 

 
Tabulka 5 – vývoj počtu obyvatel a domů Jezeří 

 

rok 1787 1846 1910 1921 1950 

počet obyvatel 105 199 231 196 210 

počet domů 16 30 35 39 56 

 

2.4 Vliv ukončování těžby na hornické regiony  

 K největším problémům dochází především až s útlumem těžby. Ekonomická 

transformace probíhající ve střední a východní Evropě měla velmi silný vliv obecně na 

všechna průmyslová města a regiony. Velké množství dříve významných průmyslových 

regionů se dnes potýká se závažnými problémy, jako jsou vysoká míra nezaměstnanosti a 

rozsáhlá ekologická devastace území. Mezi takto postižené oblasti patří zejména hornická 

města a regiony. Období útlumu a ukončení těžby představuje ve vývoji hornických 

regionů období velmi problematické – na jedné straně jsou již vyčerpané zdroje a na druhé 

straně vyvstává celá řada nových problémů.  Uvádí se tři typické znaky, které provází 

strukturální krizi. Za prvé je těžba ve většině případů spojena s ekonomickou mono 

strukturou. Pokles těžby v regionu tak ústí v krizi celé ekonomické základny. Přilákání 

nového průmyslu a obchodu je obtížné a alternativy obvykle nejsou schopny plně nahradit 

těžbu. To vede k dalším problémům, jako jsou vysoká míra nezaměstnanosti a s ní 

související sociální problémy vyúsťující až ve vlnu emigrace. Konečným výsledkem je 

ztráta lidských zdrojů, kupní síly a zdanitelné kapacity v regionu. 
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 Dalším problémem je degradace životního prostředí území zasažených těžbou. 

Mohou to být zbylé důlní jámy, poklesy a sesuvy půdy, snížená hladina podzemní vody a 

kontaminovaná území. Postižené regiony tak čelí velkému množství navzájem 

provázaných problémů. Obecně lze říci, že útlum těžby znamená obecný útlum regionu. I u 

nás se období 1990 – 2006, charakteristické zásadní restrukturalizací a transformací 

ekonomiky, velmi výrazně podepsalo na těžbě nerostných surovin, jejíž objem v tomto 

období zaznamenal výrazný pokles. Tato situace byla dána především státní politikou v 

oblasti těžby nerostných surovin, vstupem mezinárodních těžebních společností na český 

trh a všeobecným vývojem české ekonomiky. Tento trend se projevil mimo jiné poklesem 

zaměstnanosti v těžebním průmyslu. 
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3. Příklad ze zahraničí, z ČR 

Kvůli těžbě železné rudy se slavné švédské hornické městečko Kiruna začne na jaře 

postupně stěhovat o více než tři kilometry dále na východ země. V příštích 20 letech se na 

20 000 obyvatel přestěhuje do nových domovů, které budou vybudovány kolem nového 

centra města.  

 

  

Obrázek 2: Železnorudný důl LKAB ve švédském hornickém městečku Kiruna. Zdroj V. Rýč, červen 2013 

Více než 3 000 činžovních či jiných domů, několik hotelů, různé úřady, škola a 

nemocnice budou během následujících dvou desetiletí vyprázdněny a v nově určené 

lokalitě vznikne jejich obdoba. 

Stěhovat se bude i starý kirunský kostel, který byl před časem vyhlášen nejkrásnější 

stavbou Švédska. Kousek po kousku bude rozebrán a znovu vztyčen. 

Osud města diktuje místní důl na železnou rudu, který je největším nalezištěm této 

suroviny ve Švédsku a který je také největším zaměstnavatelem Kiruny. V roce 2004 státní 

důlní společnost LKAB vysvětlila vládě, že potřebuje proniknout hlouběji do kopce hned 

za městem, což by mohlo způsobit praskání či propadání půdy pod tisícovkami bytů a 

veřejných budov. O desetiletí později se skutečně po celém městě objevují nápadné trhliny 

a postupují směrem k centru. 

Obyvatelé Kiruny žijí téměř 15 let ve stavu, kdy nejsou schopni činit zásadní 

životní rozhodnutí jako koupit si dům či renovovat starý, pořídit si dítě nebo začít 

http://www.cbn.cz/akce/c-1141/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.balony.eu/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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podnikat. Již v roce 2016 má být hotová nová radnice, kterou doplní náměstí a vlakové 

nádraží. Vyrostou na stávajícím zpola využívaném průmyslovém pozemku. 

Místní úřady si rovněž dělají naděje, že nové, zdokonalené město by mohlo 

přitáhnout více turistů do oblasti, což by pomohlo místním podnikatelům. Světoznámý 

ledový hotel v nedalekém Jukkasjärvi přiláká každoročně přes 100 000 návštěvníků, tito 

turisté se ale zřídka zastaví v Kiruně. 

 

Obrázek 3: Poloha města Kiruna. Zdroj: openstreetmap.org; Autoři: ČTK, iDNES.cz 

 

Skupina Czech Coal v červnu 2006 zveřejnila nabídku na vypořádání pro obyvatele 

Horního Jiřetína (téměř 2 tisíce obyvatel). V rámci nabídky si obyvatelé mohou vybrat 

mezi skupinovou výstavbou, přičemž zájemcům náhradní bydlení realizuje těžební 

společnost, nebo si zvolit finanční vypořádání a stavět sami či řešit svoji další bytovou 

situaci jiným způsobem. Přístup bude individuální, ale na druhé straně bude těžební 

společnost dodržovat principy jednotné obecné nabídky pro všechny přesídlované skupiny 

(tzn. vlastníky domů, bytů a pozemků, nájemníky, podnikatele, spolky a sdružení atd.) s 

maximální transparentností všech kroků. 

Skupina Czech Coal vychází ze zahraničních zkušeností, například jen v Rýnském 

hnědouhelném revíru, SRN, kde bylo v posledních padesáti letech přesídleno přibližně 

http://www.vision.cz/jak-uspesne-ridit-firmu/jak-uspesne-ridit-firmu.aspx?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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padesát obcí, své bydliště změnilo kolem 30 tisíc obyvatel a další přesídlení právě 

probíhají [6]. 
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4. Možné způsoby náhrad dobývané suroviny 

 Jako možné způsoby náhrad dobývané suroviny lze všeobecně brát pěstování 

energetických plodin, využívání geotermální energie, solární a větrné energie apod. Tato 

varianta náhrady však není plnohodnotnou za těženou surovinu. 

4.1 Pěstování energetických plodin na výsypkách  

Pěstování energetických plodin na výsypkách lze považovat za formu zemědělské 

rekultivace. Výsypky se k tomuto účelu přímo nabízí, jelikož zde z důvodu snížené 

úrodnosti, velmi vysokého obsahu hořčíku, který způsobuje zakrslost rostlin, a hlavně 

případného obsahu těžkých kovů většinou není možno produkovat potravinářské plodiny.  

Pěstování energetických plodin se přitom nestává jen konečným cílem zemědělské 

rekultivace, ale dokonce může být výborným nástrojem pro její samotnou realizaci. Rozvoj 

pěstování nepotravinářských plodin na antropogenních a devastovaných půdách pomáhá 

totiž jejich rychlejší biologické rekultivaci. 

Dalším pozitivním faktorem je pak ekonomický efekt z možného tržního uplatnění 

vyprodukované zemědělské biomasy. Důlní výsypky jsou vhodné pro pěstování 

energetických rostlin stejně jako tradiční zemědělská půda. Podle výzkumů některé druhy 

energetických rostlin vykázaly vyšší výnosy na výsypkách než na zemědělské půdě. 

Poměrně zdařile si v oblasti pěstování biomasy na důlních výsypkách počínají v 

Německu. Na výsypkových lokalitách v jižním Brandenbursku poblíž obce Jänschwalde 

byly prováděny pokusy s pěstováním různých druhů energetických dřevin od poloviny 90. 

let. Od roku 2005 jsou dále testovány různé metody pěstování biomasy na výsypkách v 

okolí obce Welzow v Lužici. Na celkem 170 ha výsypek se zde ověřují technické, 

ekonomické a ekologické aspekty různých agrotechnických metod pěstování energetických 

dřevin, zvláště akátu. 

Česká republika začala s pilotními pokusy pěstování biomasy na výsypkách na 

počátku 90. let. Na rozdíl od Německa se v našich podmínkách zaměřujeme především na 

pěstování nedřevinné vegetace. První pokusy prováděl Výzkumný ústav rostlinné výroby 

na Chomutovsku a pokračovaly pak v rámci projektu Bioindikace a revitalizace toxických 

antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a 
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symbiotických hub, který řešil Botanický ústav Akademie věd České republiky také ve 

spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby.  Na základě těchto pokusů byl za 

nejperspektivnější plodinu pro pěstování na severočeských výsypkách označen šťovík 

krmný, který má nejvyšší výnos sušiny na jeden hektar. Ten se následně dále zpracovává 

na brikety nebo peletky, popř. se lisuje do obřích balíků a prodává se do spaloven a 

elektráren. Další bezesporu vhodnou energetickou plodinou vztaženou na naše podmínky 

je komonice bílá a lékařská. Pro pěstování komonice bílé na severočeských výsypkách 

byla vypracována Výzkumným ústavem rostlinné výroby dokonce samostatná metodika. V 

současnosti se na Mostecku v rámci poloprovozního pokusu společnosti REKULTIVACE 

a.s. pěstuje energetický šťovík. Další plodinou pěstovanou na výsypkách jsou japonské 

topoly [3].   

4.2 Využití geotermální energie z důlních vod  

V souvislosti se zachováním tradice hornických regionů, jako významných 

energetických center, se rozvíjí nejen koncepce pěstování energetických plodin, ale i 

produkce dalších druhů obnovitelné energie (větrná, solární, geotermální). Zejména využití 

geotermální energie důlních vod se jeví jako velmi perspektivní. Tento zdroj energie byl v 

Evropě jako první využit v nizozemském Heerlenu a slouží k vytápění 350 domácností a 

firem. Na Sokolovsku bylo v rámci projektu ReSource vypracována studie využití 

geotermální energie z důlních vod pro vytápění tří objektů v obci Dolní Rychnov. 
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5. Způsoby majetkových náhrad, aplikace procesu přesídlení provedené 

v SRN na ČR 

Jelikož legislativa obou zemí (SRN – ČR) je rozdílná, nelze v České republice plně 

aplikovat zkušenosti ze SRN. Svou nezastupitelnou roli však má i rozdílná mentalita lidí a 

přístup státních institucí. I přes tuto „překážku“ lze mnoho zkušeností a zásad s úspěchem 

do našich podmínek implementovat. 

Je nutné si uvědomit, že před přestěhováním má mnoho obyvatel v ohrožených 

obcích strach, že odškodnění nebude postačující a že se přesídlení na nové místo neobejde 

bez zadlužení. Obavy obyvatel plynou i z dojmu, že jen rozhovory s těžební společností 

nestačí, ale i z dalšího, následného poškození. Neklid stoupá s pocitem přesídlence coby 

stavebníka, nechutí a obavami z jednání s úřady, s vyřizováním povolení a jednání se 

stavební firmou. Některé rodiny stojí před rozhodnutím, zda nadále žít s dětmi, či budovat 

oddělené bydlení, jak velký pozemek získají atd. K otázce přestěhování přibyla i záležitost 

dědická. 

K osobním záležitostem se přidaly otázky společenské: jak se bude žít v jiné obci, 

budou zachovány různé volnočasové spolky a aktivity, jaké budeme mít vybudované 

zázemí… A nebude-li vybudována samostatná obec, naopak budou přičleněni k jiné obci, 

jaká integrace je čeká. 

Pro vyvrácení těchto otázek je nutné dodržet několik zásad, které jsou uvedeny 

v následujících odstavcích. 

5.1 Projekční řešení nového území 

Důležitým faktorem pro přesídlení je situace, kdy se obec přesídlí společně. 

Zachovají se tak tradice, které v obci vznikly postupem času. Tento faktor je vhodný i 

z hlediska zachování příbuzenských a sousedských vztahů, v novém místě budou 

přetrvávat. Spolky, sportovní kluby, volnočasové organizace a jiné musí mít zachovánu 

svou činnost. S tímto je potřebné počítat při zpracování urbanistického plánu, proto je 

nutné předem zmapovat dosavadní činnost spolků a sdružení a zvyky obce. V komunální 

smlouvě musejí být přesně vymezeny způsoby převzetí do majetku obce a hrazení nákladů 

a statut spolku nebo sdružení do integrované obce.  
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Nalezení vhodného společného stanoviště má velký význam pro rozhodnutí občanů. 

Občan by měl mít minimálně právo pro připomínky k dané lokalitě. Zpřetrhané vazby na 

okolí a na vlastní život by měly občana postihnout jen v malé míře, proto by místo 

společného přesídlení nemělo být větší 10 km. Volba stanoviště by měla zdůrazňovat 

výhody a atraktivnost nového stanoviště před dosavadním, tj. např. blízkost školy, 

dosažitelnost pracoviště, dopravní infrastruktura, inženýrské sítě atd. Proto je vhodný 

výběr pouze jednoho místa, neboť jen tak je možné nabídnout vyšší standard služeb 

výstavbou dalších staveb, např. kulturního domu, sportoviště apod. Tímto způsobem se 

eliminují možné neshody v rámci jednotlivých rodin, v nichž dochází buď mezi manželi, 

nebo mezi generacemi. Nové místo pro společné přesídlení musí být zapracováno 

v územním plánu dané obce, do jejíhož katastru toto místo spadá. S touto obcí musí být 

rovněž dohodnuto, jakým způsobem bude přesídlovaná obec přičleněna k nové obci a jaký 

budou mít vliv na samosprávu, jakým způsobem budou provozovány spolky a zájmové 

organizace. Stanovené místo musí být vybráno tak, aby v budoucnu zamezilo dalšímu 

stěhování.  

Společné přesídlení nesmí být chápáno jako bránění individuálnímu přesídlení, pro 

některé občany má individuální přesídlení větší význam. Proto nesmí být této formě 

bráněno a nesmí být finančně znevýhodněna. 

5.2 Projekční zpracování a plánování 

Velmi důležité je rozhodování o budoucím stanovišti. Otázka projekčního 

zpracování nové sídelní oblasti má obrovský význam, je jedním ze stěžejních pilířů 

k rozhodnutí občanů. Nové stanoviště je nejen bydlištěm, ale i nabídkou k novému 

způsobu života. Urbanistické plánování musí přihlížet k rozdílným požadavkům a 

současně několika prvky respektovat dosavadní ráz stávající obce. Na urbanistický plán 

mají přesídlující občané rozdílné požadavky, nevyhnou se srovnávání s dosavadním 

osídlením, které jim většinou vyhovuje formou zvyku. Důležité je sladění s plánovanou 

infrastrukturou. Pocitová vazba mezi projektantem, občanem a obcí, kde bude nové 

stanoviště, je nutná. Zpracovatel projektu musí v zásadě citlivě vyloučit různé rozmary 

občanů, na druhé straně je třeba občanům poskytnout prostor k vytvoření názorové identity 

k novému prostředí, v němž budou žít. Ze zkušeností je zřejmé, že zatímco velikost 
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pozemků, situační řešení, urbanistické konfigurace ulic a veřejných staveb byly rychle 

akceptovány, nejdéle trvá diskuse vztahující se k vlastnímu tvaru domů, barevnému řešení 

a použitým materiálům. 

Záporně se většinou obyvatelé stavějí k předloženému urbanistickému návrhu 

zpracovanému pouze těžební organizací, bez konzultace s nimi. V některých případech je 

návrh chápán jako „vnucení“ určitého stylu, a je proto jedním z důvodů negativního 

přístupu k dalšímu vyjednávání. Projektant však může jen těžko postihnout všechna 

specifika řešeného území. Ani obecní zastupitelstvo nemůže při schvalování projektu 

odhalit všechny souvislosti a vztahy v daném území, které by se měly do projektu 

promítnout. 

Mají-li občané šanci zapojit se do přípravy projektu, mají poté k výsledku projektu 

mnohem lepší vztah a berou jej jako součást svého domova. Nejednou se takto podaří 

přesvědčit obyvatele likvidovaného území ke spolupráci např. při finálních úpravách 

nového území, při výsadbě zeleně atd. Navíc se tímto způsobem rozvíjejí a upevňují 

sociální vztahy mezi lidmi a vytváří se místní komunita.  

 

Obrázek 4: TOP pohled nové výstavby v lokalitě Lom – Na Vyklučeninách. Zdroj: Czech Coal 
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5.3 Transparentnost jednání „těžební organizace – občan“ 

Důlní společnost musí považovat znalost názorů obyvatel regionu na svou činnost 

za základní opěrný bod pro rozhodování o zaměření svého dalšího rozvoje, včetně 

regionální spolupráce. Obyvatelé i ostatní subjekty sdělují své názory a připomínky přímo 

či elektronickou formou na sídlo společnosti. 

Soustředění se na mediální kampaň, ve které mají občané roli pouhého 

„pozorovatele“, se musí těžební organizace vyvarovat. Vysvětlování musí směřovat k 

laické veřejnosti, nelze proto předkládat pouze odborná vyjádření, nejlepším způsobem je 

uvádění názorných příkladů. Ti, kteří prosazují přesídlení, se nesmějí bát informovat a 

vysvětlovat a prosazovat záměr. Je vhodnější předkládat odborné posudky zpracované 

nezávislou společností, v opačném případě bude občan vždy hledat možné vlivy na 

výsledek zpracování ze strany důlní společnosti. 

5.4 Smlouvy občanům 

Základem k přesvědčování občanů jsou smlouvy o odškodnění, smlouva pro 

živnostníky a zemědělce, komunální smlouva mezi uhelnou společností a jinou obcí, je-li 

výběr nového místa proveden přičleněním k této obci. Návrhy smluv je vhodné k diskuzi 

předkládat v předstihu. Zvláště uzavření komunální smlouvy má velký vliv na 

přesvědčování skeptiků.  

Po zveřejnění nelze smlouvy ze strany uhelné společnosti jednostranně a zásadně 

měnit, změny lze do smlouvy zahrnout pouze po diskuzi s občany, se živnostníky apod.  

5.5 Odškodnění vlastníků dotčených nemovitostí 

V návrhu na odškodnění občanů, podnikatelů a majetku obce musí být uvedeno, co 

vše bude odškodněno, forma výpočtu, způsob ocenění. Zásadou je vymezení okruhu 

odškodněných občanů. Vymezeny musejí být i formy možného získání nového bydlení, 

pozemků a u podnikatelů provozoven k dalšímu podnikání. Musí být také stanoveno, 

jakým způsobem budou hrazeny ostatní služby spojené s přesídlením.  
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Významným a nezanedbatelným podnětem pro rozhodnutí občanů je i zajištění 

půjček pro úhradu vybavení domu nebo bytu, současně však u těchto půjček musí být 

v předstihu stanoven rozsah. 

Příkladem může být jednání skupiny Czech Coal. V případě, že dojde k realizaci 

uvolnění předpolí lomu ČSA (II. etapa), bude se tato etapa skládat z několika fází – z 

majetkoprávního vypořádání, realizace náhradní výstavby, přeložek vodotečí, 

inženýrských sítí a komunikací a přípravy území pro těžbu v nové lokalitě. Jedná se o 

investici v řádu miliard korun, která kromě výstavby nových domovů zahrnuje další 

investice. Jedná-li se pouze o přípravu předpolí, pak náklady dosáhnou cca 7 mld., jedná-li 

se o přípravu předpolí včetně dalších „důlních“ investic – technologie apod., pak cca 20 

mld. [6] 

Společnost v rámci zjišťovací fáze obyvatelům představila všechny připravované 

varianty odškodnění včetně příležitostí k náhradní individuální výstavbě a lokalit pro 

novou obec. 

Czech Coal má vytipované lokality na výstavbu až 2 200 domů a je připravena 

zahájit skupinovou výstavbu rodinných domů v lokalitě Lom – Na Vyklučeninách. 

Způsob odškodnění vychází především z restitučního principu horního zákona. 

Podrobný modelový vzorec pro výpočet nákladů na pořízení přiměřeného nového bydlení 

je k dispozici v informačních materiálech Informačního a kontaktního centra Spolužití 

(více také na www.spoluziti.cz). Konkrétní výše odškodnění by byla vždy dohodnuta při 

individuálních jednáních po doplnění dalších informací. 

V rámci přesídlení obce a výstavby nových domovů skupina Czech Coal připravila 

čtyři možnosti vypořádání: 

1.  Skupinová výstavba v lokalitě Lom – Na Vyklučeninách; 

2. Finanční odškodnění pro individuální výstavbu či pořízení jiného náhradního 

bydlení odškodňovaným; 

3. Jednorázové finanční odškodnění nemovitostí; 

4. Individuální řešení pro specifické případy (podnikatele, nájemníky, spolky atd.). 
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5.6 Podnikatelé, podnikatelská činnost  

Podnikatelům může být nabídnuto například odškodnění nemovitosti, náhrada 

prokazatelného zisku po dobu 3 let, pomoc při vyhledávání nové podnikatelské aktivity, 

technická pomoc při zajištění náhradní provozovny. 

Podnikatel očekává nejen pomoc při hledání nové lokality pro svou podnikatelskou 

činnost, ale i pomoc ve formě výhody, např. očekává obdržení nabídky od uhelné 

společnosti na různé zakázky, na dodávku služeb, zboží, materiálu atd., byť jen na 

omezenou dobu. 

5.7 Poradna pro občany 

Ne každý občan se vyzná v předpisech a ne každý občan je architektem. Přesídlení 

zasáhne všechny věkové skupiny a většinou se problematika soustřeďuje do dvou oblastí, a 

to do majetkoprávní a architektonické. 

U majetkoprávních záležitostí se osvědčilo individuální poradenství, které zajišťuje 

sama těžební organizace. Týkalo se vlastního výpočtu odškodnění, ale i právních informací 

z oblasti přesídlení. 

5.8 Odpůrci přesídlení 

Je nutné si uvědomit, a těžební organizace to vědí, že se vždy najdou odpůrci 

přesídlení. Těmto lidem a skupinám se nikdy nesmí tvrdit lež nebo zkreslené informace, je 

nutné logicky a pravdivě vyvracet jejich argumenty a názory ovlivňující nerozhodnuté 

obyvatele.  
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6. Závěr 

Základem spotřeby energetických zdrojů v ČR je využití domácího hnědého a 

černého uhlí při výrobě elektřiny a dodávkového tepla. Využívání nejvýznamnějších 

domácích zdrojů energie - zásob uhlí, bude v budoucím období postupně klesat tak, jak se 

dostupné zásoby uhlí postupně vyčerpávají. Přechod od uhlí k jiným zdrojům by měl být v 

dlouhodobém horizontu plynulý a měl by být proveden takovým způsobem, aby se uhelné 

zásoby využívaly co nejefektivnějším způsobem, tedy prioritně ve zdrojích s co nejvyšší 

účinností. 

Při povrchové těžbě hnědého uhlí dochází často k likvidaci malých a velkých 

vesnic a někdy i měst nebo městských aglomerací. Důvod je  zřetelný -  stále se zvětšující 

plocha a potřebný prostor povrchového dolu popřípadě skládky důlních odpadů. Obyvatelé 

těchto lokalit jsou buď přestěhováni z likvidovaných vesnic do městských aglomerací, 

nebo do jiných vesnic a měst. Zde je potřeba si uvědomit, že při přestěhování jsou lidé 

nuceni se rychle přizpůsobit novému životnímu stylu, což zejména u starších lidí je velmi 

obtížné a často zanechává i zdravotní následky. 

Je tedy vhodné, a ze stran těžařských společností dokonce nutné, aby jednali a 

diskutovali s občany potencionálně přesídlovaných aglomerací. Tento trend se již ve světě 

osvědčil, což je doloženo příklady mimo jiné z SRN a Švédska a svým způsobem i z Čech 

v regionu Mostecka. Obyvatelé byli dostatečně obeznámeni a přesvědčeni, že mohou žít za 

stejných nebo lepších podmínek v místě ne příliš vzdáleném od současného, kde prožili 

určitá léta svého života a mohou tak svůj život sociálně a ekonomicky zlepšit. 

Doporučuji tedy těžařským společnostem, aby se zaměřily více na osvětu ohledně 

těžby, snažily se vysvětlit laické veřejnosti své postoje a postupy při dobývání nerostného 

bohatství v souvislosti s limity pro těžbu v kontextu se státní energetickou koncepcí, 

surovinovou politikou státu a obecně energo průmyslem a cenou elektřiny. Vždyť České 

energetice dominují uhelné zdroje, které dodávají téměř 60 % elektrické energie a velkou 

část tepla jak prostřednictvím dálkového, tak individuálního vytápění. 
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