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Anotace 

V předložené práci je zpracován přehled  projektů rozvojové spolupráce mezi 

Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou. V první části je zpracována rozvojová 

pomoc z pohledu do historie, motivace a priority  České republiky v rámci rozvojové 

spolupráce. V druhé části jsou představeny rozvojové cíle a principy, sektory rozvojové 

spolupráce, zákony a předpisy stanovené pro rozvojovou spolupráci. Dále politická, 

sociální a hospodářská situace v Bosně a Hercegovině. Ve třetí části je popsána samotná 

poválečná obnova bosensko-hercegovských dolů a jejich stručná charakteristika. Ve čtvrté 

části je zpracováno hodnocení evaluační komise, použité metody a doporučení komise. Na 

závěr jsou uvedeny připravované projekty a přínos rozvojové spolupráce mezi oběma 

zeměmi.  

Klíčová slova: projekty rozvojové spolupráce, poválečná obnova, Bosna a Hercegovina 

Summary  

 This dissertation contains an overview of development projects for cooperation 

between Czech Republic and Bosnia and Herzegovina. The first part deals with the history 

of this development cooperation, motivation and priorities of Czech Republic. The next 

chapter shows all goal settings, principles, segments of cooperation, legislation and 

regulations assigned. Furthermore, it shows the political, social and economic situation of 

Bosnia and Herzegovina. The third part describes the post-war renewal of the coal mines in 

Bosnia and Herzegovina and their brief characterization. The fourth section reviews the 

rating of the evaluation commission, methods used and its recommendations. In 

conclusion, the work presents the projects in progress and the contribution of this 

partnership between both countries.  

Keywords: projects for development cooperation, post-war renewal, Bosnia and 

Herzegovina
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ÚVOD  

Česká republika dnes patří mezi čtyři desítky nejbohatších zemí světa, kojeneckou 

úmrtnost máme jednu z nejnižších na světě, průměrná délka života v České republice se 

stále prodlužuje a  pitná voda je u nás naprostou samozřejmostí. Bohužel, v mnoha zemích 

světa obyvatelé nemají přístup k pitné vodě. V nejchudších zemích světa umírá každý 

desátý kojenec a  lidé v těchto zemích se dožijí v průměru méně než padesáti let. To je 

hlavní důvod, proč přijímá Česká republika v této situaci svůj díl odpovědnosti za 

zmírňování chudoby v těchto částech světa. Česká republika ve spolupráci s ostatními 

vyspělými zeměmi se snaží hledat způsoby, jak docílit co nejefektivnější využití rozvojové 

pomoci, aby skutečně vedla k vyrovnání velkých rozdílů mezi tzv. „bohatým severem a 

chudým jihem“.  

V posledních letech se podařilo zemím, z té vyspělejší části světa, dohodnout na 

postupu, jak dosáhnout zmírnění chudoby. Na Summitu tisíciletí v New Yorku v roce 2000 

byly přijaty tzv. „Rozvojové cíle tisíciletí“*. Česká republika, spolu se všemi státy OSN se 

zavázala do roku 2015 splnit Miléniovou deklaraci, která vytyčuje klíčové cíle v oblasti 

rozvoje a odstraňování chudoby. V tomto ohledu bohaté země světa uzavřely dohodu o 

postupném navyšování finančních prostředků, které jsou  vyčleňované na mezinárodní 

rozvojovou spolupráci. 

*Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals-MDG) [2] 

• Odstranit chudobu a hlad 

• Dosáhnout základního vzdělání pro všechny 

• Prosazovat rovnost mužů a žen a posílit roli žen ve společnosti 

• Snížit dětskou úmrtnost 

• Zlepšit zdraví matek 

• Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi 

• Zajistit udržitelný stav životního prostředí 

• Budovat světové partnerství a rozvoj 
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1. ROZVOJOVÁ POMOC 

1.1 Rozvojová pomoc České republiky z pohledu do historie 

Před rokem 1989 patřilo tehdejší Československo mezi státy silně zainteresované 

v tehdejším  rozvojovém světě. Po prvním rozmachu, koncem 50. let a počátkem 60-ých 

let, došlo k útlumu po kterém následovalo posílení československých aktivit ve třetím 

světě v 70-ých, ale hlavně pak v letech 80-ých.  

Tehdejší Československá rozvojová pomoc byla zásadně ovlivněna logikou studené války 

a rozvojové země byly rozděleny do skupin: 

1. mimoevropské socialistické země - Kuba, Mongolsko, Severní Korea, Severní 

Vietnam/Vietnam, později též Laos a Kambodža 

2. země přednostního zájmu – v 60. letech Ghana, Guinea a Mali, v 80. let pak 

Afghánistán, Angola, Etiopie, Jižní Jemen a Mozambik, ve druhé polovině 80. let 

Nikaragua. 

3. země československého zájmu z hlediska rozvoje dlouhodobých politických a 

hospodářských vztahů - Sýrie, Alžírsko, Libye, Irák, Indie, Kongo, Benin, 

Mexiko, Venezuela, Guinea-Bissau, Nigérie, Írán 

4. ostatní rozvojové země - země, které se jednoznačně politicky orientovaly na 

západní demokracie a se kterými Československo intenzivní spolupráci nerozvíjelo. 

Československá rozvojová spolupráce měla před rokem 1989 řadu forem. Jednalo se o 

hmotnou pomoc a technickou pomoc. Ta spočívala ve vysílání odborníků, ve zřizování 

výcvikových a učebních zařízení a v přijímání stážistů. Dále poskytování stipendií ke 

studiu na českých a slovenských vysokých školách (ročně se jednalo přibližně o 500 

stipendií, v 80. letech pak o 850 stipendijních míst ročně). Celkem do počátku 90. let 

vystudovalo na československých vysokých školách na dvacet tisíc stipendistů. Od roku 

1961 jejich studium zajišťovala takzvaná Univerzita 17. listopadu. Na bezplatnou pomoc, 

počátkem 80.let, bylo vynaloženo přibližně 200 milionů Kčs ročně. Dalších více než 700 

milionů Kčs bylo poskytováno ve formě přirážek k cenám dovážených surovin, zvláště pak 

kubánského cukru. Do rozvojové spolupráce se také počítalo poskytování dlouhodobých 

vládních úvěrů na odběr československého zboží a služeb. [1] 

 

 

 



Hilbert Karolína - Projekty RS a poválečná obnova v BaH 

Strana 3 (celkem 27) 

1.2 Motivace zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 

Česká republika je v tomto ohledu mezi novými členskými státy Evropské unie na 

předním místě.Výše vynaložených prostředků není tak podstatná. Hlavním cílem je, aby 

jedna koruna českého daňového poplatníka, vynaložená na rozvojovou spolupráci, měla co 

nejvyšší přínos. Pomoci chudší části světa se naše země věnuje i ve vlastním zájmu. 

Prostřednictvím rozvojové spolupráce ČR přispívá vedle omezování chudoby v globálním 

měřítku i k prosazování našich zahraničně-politických a ekonomických cílů a k posilování 

bezpečnosti našich občanů.  

Česká republika se ztotožňuje s vícerozměrným přístupem k omezování chudoby, 

kterou nelze chápat pouze v ekonomických termínech nízkého příjmu na obyvatele, ale i 

v dalších sociálních a enviromentálních vazbách.  

Rozvojová spolupráce má také ekonomické přínosy – prosperita chudých zemí 

přispívá k rovnováze světové ekonomiky a rozvoji potenciálních trhů, pomáhá 

k uplatnění konkurenceschopných českých firem. Rozvojový program posiluje politické, 

ekonomické i kulturní vztahy s konkrétní zemí a zlepšuje postavení České republiky na 

mezinárodní scéně. 

Mezi hlavní cíle české rozvojové spolupráce patří vedle snížení chudoby i 

ekonomicko-průmyslový rozvoj, postupná integrace partnerských zemí do světové 

ekonomiky, rozvoj zemědělství, upevnění demokracie, lidských práv a řádné správy 

veřejných financí. Dále pomáhá při zavedení právních principů a řízení migrace. Při 

realizaci rozvojových projektů reflektuje ČR tzv. „průřezová témata“- podpora občanské 

společnosti, rovnoprávnost mužů a žen atd.). [1] 

1.3 Zahraniční rozvojová spolupráce z hlediska priorit  

Pro zahraniční rozvojovou pomoc byly stanoveny teritoriální a sektorové priority, 

které  jsou definovány na základě srovnávacích  výhod České republiky a v souladu  

s principy spojitosti, komplementarity a koordinace s ostatními zeměmi. 

Toto stanovení priorit  posiluje předvídatelnost rozvojové spolupráce a všem účastníkům 

usnadňuje plánování aktivit. Tyto priority se dělí na teritoriální a sektorové priority, na 

jejichž základě jsou vypracovávány programy rozvojové spolupráce, které se poté  vládě 

předloží ke schválení. 
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Teritoriální priority stanovuje vláda ČR na návrh MZV na základě následujících kritérií: 

• naléhavost - sociální a ekonomická úroveň přijímající země 

• vztah přijímající země k České republice - možnost upevnění  nebo vytvoření 

nových žádoucích politických a ekonomických vazeb 

• úroveň demokracie a dodržování lidských práv v přijímající zemi  

• snaha přijímající země svou situaci řešit – řeší-li vlastní rozvojové strategie 

• míra využití - účinnost spolupráce přijímající země včetně možnosti kontroly 

využití  

Sektorové priority stanovuje vláda České republiky na návrh MZV, ve srovnání s  

výhodami České republiky a principu harmonizace s ostatními dárci. Prioritními byly 

definovány sektory migrace, průmyslové podpory, vzdělávání, zdravotnictví, zemědělství, 

životního prostředí a udržitelného rozvoje.[1];[3] 

1.4 Česko a Balkán 

 S Balkánem je Česká republika spjata především emocionálně – jak pouty 

slovanské vzájemnosti, tak i konkrétními zážitky milionů Čechů, pro které byla bývalá 

Jugoslávie od šedesátých let jedním z mála pojítek se západním světem. Proto panuje 

shoda o pomoci Balkánu a východní Evropě.  

Vzhledem k možnostem se musí ČR zaměřit na projekty, které umožní té či oné zemi 

se postavit alespoň trochu na vlastní nohy. Každý projekt, který pomáhá se základní 

infrastrukturou se vyplatí. O hlavní infrastrukturní projekty se vlády dokážou postarat 

samy. Stranou zájmů ale zůstávají odlehlé venkovské oblasti, které trpí izolací a odlivem 

obyvatel. S mnohými politickými a hospodářskými změnami, kterými v současnosti 

Balkán prochází, má naše země bohaté zkušenosti z devadesátých let. Proto se můžeme 

zaměřit na jejich předávání. [3] 
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2. CÍLE A PRINCIPY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU 
REPUBLIKOU A BOSNOU A HERCEGOVINOU 

2.1 Bosna a Hercegovina jako partner rozvojové spolupráce ČR 

Bosna a Hercegovina patří mezi nejméně rozvinuté země z celkem 51 evropských 

států, seřazených podle životní úrovně. V současné době zaujímá 41 místo. Celkovou 

politickou, sociální a hospodářskou situaci Bosny a Hercegoviny, charakterizuje postupná 

obnova země, po několikaletém válečném konfliktu, který trval od roku 1992 a byl 

ukončen v prosinci roku 1995 Daytonskou  mírovou smlouvou. V této smlouvě byla BaH 

prohlášena za stát tří konstitutivních národů, což plně respektuje i složení ústředních 

orgánů. Entity mají naprosto rozdílnou vnitřní strukturu: 

• Republika srbská je unitárním národním státem srbského národa 

• Federace Bosny a Hercegoviny sdružuje dva národy Muslimy a Chorvaty. 

Nosnou součást zahraniční rozvojové spolupráce stanovila vláda České republiky po 

vstupu do Evropské unie.Vláda ČR definovala Bosnu a Hercegovinu jako jednu 

z prioritních zemí pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci. Důvodem bylo: 

• Potřebnost a tradice rozvojové spolupráce 

• Dlouholetá tradice silných hospodářských, politických a kulturních vazeb mezi 

ČR a BaH 

• Význam hospodářského a sociálního rozvoje BaH pro stabilizaci regionu 

jihovýchodní Evropy 

• Vysoký potenciál rozvoje vzájemně výhodných hospodářských vztahů 

Česká republika jako člen Evropské unie uznává princip solidarity mezi státy a lidmi. 

Přijímá tak svůj díl odpovědnosti při řešení globálních problémů. Jedním z postojů je 

zahraniční rozvojová spolupráce, která je součástí české zahraniční politiky. 

Mezi hlavní cíle patří snížení chudoby, ekonomicko-průmyslový rozvoj, postupná 

integrace partnerských zemí do světové politiky, rozvoj zemědělství. Dále pak upevnění 

demokracie, lidských práv a řádné správy věcí veřejných, zavedení právních principů, 

řízení migrace a post-konfliktní obnova.  

ČR se ve svých rozvojových intervencích soustředí na severovýchodní region 

s centrem v Tuzle, kde prochází hranice mezi národnostně definovanými entitami federace 

Bosny a Hercegoviny a Republikou srbskou. 
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2.2 Sektory rozvojové spolupráce mezi ČR a BaH 

V rámci rozvojové spolupráce se ČR zaměřuje na tři prioritní sektory: 

I. Sektor ekonomicko – průmyslového rozvoje ( obnova a modernizace) 

• Podpora malých a středních podniků prostřednictvím transferu know-how 

• Podpora regionálního hospodářského rozvoje 

• Ekologizace technologicko-průmyslových procesů 

• Spolupráce v oblasti produkce elektrické energie 

• Podpora plynofikace 

• Obnova průmyslových objektů a dopravní infrastruktury 

• Podpora sektoru telekomunikací 

II. Sektor zemědělství a rozvoje venkova 

• Stabilizace navrátilců prostřednictvím podpory rozvoje a obnovy zemědělství 

• Podpora vzdělávání, školení, transfer, know-how 

• Podpora malých a středních farem, dále podpora malých a středních provozů 

• Obnova vodního a lesního hospodářství 

• Rozvoj veterinárního dozoru 

III. Sektor dopravní infrastruktury  obsahuje spolupráci v oblastech: 

• Železniční dopravy 

• Silniční dopravy 

• Letecké dopravy 

• Říční dopravy 

2.3 Situace v Bosně a Hercegovině z hlediska politického, sociálního a hospodářského 

 Bosna a Hercegovina patří mezi nejméně rozvinuté evropské státy. Ještě jako 

součást bývalé Jugoslávie patřila na počátku 90. let 20. století k nejvyspělejším regionům 

tzv.“Východního bloku“. Celkovou dnešní situaci charakterizuje postupná obnova země po 

několikaletém (1992-1995) válečném konfliktu, která se od konce roku 1995 zejména díky 

obrovským rozvojovým investicím mezinárodního společenství, výrazně zlepšila.  

Dosažení předválečné životní úrovně však zůstává nadále otázkou budoucích let, a 

to zejména kvůli rostoucí závislosti na finančních prostředcích, poskytovaných v rámci 

zahraniční rozvojové spolupráce. Dalším velkým problémem země je vysoká zadluženost 
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(vnější i vnitřní). Všudypřítomná korupce také velkou měrou přispívá ke špatné 

ekonomické situaci. Dle odhadů Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, ztrácí 

bosensko-hercegovský stát kvůli korupci až 40% HDP ročně. Dalším problémem, 

souvisejícím s korupcí, je malá snaha místních obyvatel začlenit se do procesu rozvojové 

pomoci. Lidé v Bosně jsou laxní vůči změnám, pomoc přijímají pouze s ohledem na vlastní 

prospěch tzn.“pokud z toho nebudu nic mít, tak to nechci“. 

Závažnou skutečností je také nízká odpovědnost bosensko-hercegovských státních 

institucí, za politický vývoj země. To je způsobováno  mimo jiné i stálou přítomností a 

vysokou kompetencí mezinárodního společenství v Bosně a Hercegovině. Jedná se 

zejména o institut Vysokého představitele (tato funkce byla zřízena v roce 1995 

Daytonskou smlouvou a disponuje vrcholnými pravomocemi v rámci řízení a správy státu 

BaH) a přítomnost vojenských jednotek NATO a EU. Oba instituty mají sice nesporné 

pozitivní efekty svého působení (zejména v oblasti naplňování mírového procesu), ale 

vykazují i vedlejší účinky, které mohou v dlouhodobé perspektivě vybudovat silný 

syndrom závislosti a nesamostatnosti země. 

 Jedním ze závažnějších sociálních a hospodářských problémů je v Bosně a 

Hercegovině situace válečných uprchlíků a navrátilců. Během čtyřletého konfliktu byla 

celá třetina populace klasifikována jako vysídlené osoby (minimálně 1,5 mil.příslušníků 

čtyřmilionového státu bylo na útěku a jejich obydlí byla systematicky ničena). Tito lidé 

tvoří jednu z nejzranitelnějších sociálních vrstev státu 

  Během války byly poškozeny výrobní a průmyslové závody, hospodářský život byl 

tudíž zcela ochromen.V současné době dochází k postupné celkové poválečné obnově 

hospodářství. Dále pak k rekonstrukci průmyslové,dopravní infrastruktury a zemědělství. 

Také dochází k nastartování standardních ekonomických vztahů a aktivit. Mezi hlavní 

překážky obnovy hospodářství patří mimo jiné i nedokončená privatizace státních a 

polostátních podniků, rostoucí zadluženost státu, omezená možnost investic do obnovy 

jednotlivých sektorů. Také přebujelost státní správy na všech úrovních s tím související 

korupce a další. 

Velkým impulsem pro prosazení reforem je integrace Bosny a Hercegoviny do 

mezinárodních struktur a organizací, zejména Evropské unie a Světové obchodní 
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organizace (WTO). Snaha vlády o členství v těchto organizacích skýtá naději na rychlejší 

prosazování reforem v mnoha oblastech. 

2.4 Rozvojové priority vlády Bosny a Hercegoviny – dokument PRSP 

Rozvojové priority státu jsou shrnuty v oficiálním dokumentu, který definuje 

strategii omezování chudoby v Bosně a Hercegovině (Mid-term Development Strategy of 

Bosna and Hercegovina 2004-2010. Poverty Reduktion Strategy Paper/PRSP) z března 

roku 2004. Tento dokument představuje ve vládní politice země zcela nový tip iniciativy, 

je to první pokus o sestavení souhrnné celostátní strategie bosensko-hercegovského rozvoje 

a růstu. PRSP je výsledkem dlouhodobého konzultačního procesu mezi jednotlivými 

orgány vlády na všech úrovních a zájmovými skupinami včetně nevládních organizací, 

odborů, soukromého sektoru atd. 

Klíčové směry oblasti rozvoje státu: 

• Vytvoření podmínek pro udržitelný a vyvážený hospodářský vývoj 

• Omezení chudoby 

• Urychlení procesu evropské integrace ( vstup do EU) 

• Realizace sektorových reforem 

Mezi cíle makroekonomické reformy Bosny a Hercegoviny patří mimo jiné: 

• Udržení míry inflace 

• Snížení veřejných výdajů 

• Snížení deficitu státního rozpočtu na udržitelnou úroveň 

• Zajištění podmínek pro příliv přímých zahraničních investic 

• Nárůst státních rezerv 

• Zajištění přísunu prostředků zahraniční rozvojové spolupráce 

Rozpočtová reforma se týká zejména omezení růstu veřejných výdajů (dle odhadů až 60-

65% HDP), dalším bodem reformy je efektivní výběr daní a omezení tzv.“šedé 

ekonomiky“. Dále pak zavedení daně z přidané hodnoty 17%, snížení státního dluhu a 

změny v oblasti státních půjček a garantovaných úvěrů. 

 Velká pozornost je v PRSP věnována realizaci reformy sociálního zabezpečení, 

která úzce souvisí s agendou snižování chudoby v zemi.Mezi hlavní úkoly reformy patří 

zajištění stability penzijního systému na celostátní úrovni. Ten dosud není centralizován a 

to zejména ve spojení s velkými přesuny obyvatelstva během války značně komplikuje 
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vyplácení dávek penzistům. Zvláštní kapitolu plánované sociální reformy tvoří státní 

podpora válečným veteránům, invalidům a členům jejich rodin, včetně rodin pozůstalých. 

Těm bude kromě finančního kompenzačního příspěvku nabídnuta i možnost rekvalifikace 

a podporovaných pracovních míst. Součástí reformy je přijetí udržitelného 

nediskriminačního modelu sociálních dávek, který počítá se zavedením tržních modelů a 

alternativních možností připojištění. Dále reforma obsahuje řešení problematiky bytových 

jednotek pro sociálně slabé kategorie obyvatel. V tomto směru se také silně angažuje 

islám, který prostřednictvím Đamiátů (lidé, hlásící se k tomuto vyznání) vyplácí podpory 

jeho přívržencům. 

 Mezi klíčové patří i rozvoj v oblasti školství, jedná se zejména o  reformy správy a 

financování sektoru školství. Dále o vytvoření dostatečných rezerv pro růst a rozvoj 

vzdělávacího systému, odstranění všech forem diskriminace, vytvoření flexibilních a 

atraktivních studijních programů s využitím moderních technologií a přijetí evropských 

standardů a směrnic v oblasti školství. Vytvoření programu odborných a rekvalifikačních 

kurzů pro všechny věkové kategorie má přispět k propojení vzdělávání a trhu práce. 

 Prioritní sektory bosensko-hercegovinského průmyslu identifikované v 

dokumentu PRSP jsou: 

• Dřevařský průmysl – klíčové je zabránit vývozu nezpracovaného dřeva a vytvoření 

strategického produktu pro vývoz 

• Textilní a kožedělný průmysl – klíčové je reformovat existující management, 

modernizovat výrobu položit základy kontroly kvality produktů 

• Zpracování kovů – hlavním úkolem je zrušit cla  na nerostné suroviny a zařízení 

pro jejich těžbu dále přijetí mezinárodních standardů pravidel výroby 

• Výroba potravin – cílem je představit systém pro kontrolu bezpečnosti potravin 

• Doprava a obnova infrastruktury – prioritní je obnova silnic, železnic a 

modernizace letecké a říční dopravy 

• Energetika – prosadit oddělení systémů: těžby uhlí ,výroby, přenosu a distribuce 

elektrické energie 

• Informační systémy a technologie – vybudovat kvalitní sítě, zvýšení pevných linek, 

mobilních sítí a internetu, modernizace rozhlasového a televizního vysílání, transfér 

na poli nových technologií a efektivní kontrola 
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• Turismus – přijetí relevantních zákonů a směrnic na celostátní úrovni a zrušení 

vízové povinnosti 

Obnova a modernizace průmyslového sektoru předpokládá zejména restrukturalizaci 

systému kompetencí (na celostátní, entitní a další úrovní), podporu exportu, zlepšení 

podnikatelského prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti podniků a firem na trhu.  

Související je harmonizace pravidel a předpisů se standardy EU, zvláště pak zjednodušení 

celních procedur a zajištění dostatečného objemu levnější energie.  

Energetické strategie Bosny a Hercegoviny pro oddělení integrovaných systémů 

(těžby uhlí,výroby, přenosu a distribuce elektrické energie) jsou postaveny na základech: 

sítě přenášející energii zůstanou ve státním vlastnictví a výroba a distribuce elektrické 

energie budou plně privatizovány. 

 Důležitou roli v oblasti energetiky hraje těžba uhlí a je nutné reformovat i tuto 

oblast, zejména modernizaci a privatizaci. V oblasti plynárenství je důležité rozlišit zdroje, 

rozšířit distribuční síť a vybudovat záložní rezervy. Rekonstrukce ropného průmyslu 

předpokládá přijetí legislativních opatření a založení kompetentní instituce pro kontrolu a 

regulaci tohoto odvětví průmyslu. Pro všechny sektory průmyslu je klíčová privatizace 

dosud státních či polostátních subjektů, která může značně ovlivnit příliv zahraničních 

investic do země.  

Důležitým tématem reformy je prosazování ekologických technologií a zlepšení 

úrovně ochrany životního prostředí. Tato agenda je popsána v PRPS a přímo navazuje na 

již chválený enviromentální akční plán (�ational Enviromental Aktion Plan/�EAP), který 

jako priority zmiňuje zejména posílení právních a institucionálních struktur. Dále pak 

komplexní přístup k ochraně životního prostředí. Jsou zde specifikovány konkrétní plány 

na redukci znečištění ovzduší a vodních zdrojů v Bosně a Hercegovině, dále pak strategie 

ochrany půdy a udržení ekosystémů prostřednictvím center na ekologické zpracování 

odpadů a omezení nelegálních skládek. Součástí strategie  ochrany životního prostředí je 

vybudování přírodních rezervací a systému ochrany kulturního dědictví Bosny a 

Hercegoviny. Nutností je přijetí evropských standardů a směrnic a přechod na ekologické 

postupy v jednotlivých oblastech hospodářství. 
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Specifickým problémem Bosny Hercegoviny je vysoké procento území, která jsou 

stále silně zaminována. Pokračování odminovacích aktivit je definováno jako jedna 

z hlavních priorit normalizace života občanů. [1] 

2.5  Řízení a institucionální zajištění projektů programu rozvojové spolupráce mezi 
ČR a BaH  

Realizace programu rozvojové spolupráce mezi ČR a BaH je ze strany ČR 

institucionálně zajištěna: 

• Ministerstvem zahraničních věcí  

• Ministerstvem zemědělství  

• Ministerstvem dopravy  

• Ministerstvem průmyslu a obchodu  

Příslušná ministerstva se podílí a jsou odpovědná za přípravu a realizaci programu ve 

svém sektoru. Dále jsou odpovědná za vyhlášení výběrových řízení, uzavření smluv, 

financování projektů, monitoring a implementace projektů a dohled nad efektivním 

využíváním prostředků. 

V rámci ministerstev jsou do řízení programu zapojeny i další odbory jako je Odbor 

států jihovýchodní a východní Evropy (OJVE), Odbor rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci (ORS), Zastupitelský úřad ČR v Sarajevu (ZÚ) a Rozvojové středisko Ústavu 

mezinárodních vztahů (RS ÚMV). Ty se také podílí na přípravě a případných modifikacích 

programu rozvojové spolupráce. [9] 

2.6 Legislativní proces, zákony a související předpisy 

Základní koncepční dokumenty: [3] 

UV ČR č.91 z 23.1 2002 „ Koncepce zahraniční rozvojové pomoci ČR na léta 2002-

2007“- vláda ČR označila za hlavní cíl snižování chudoby v rozvojových zemích, 

prosazování demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Důraz je kladen na 

partnerství a odpovědnosti přijímajících zemí tzn. Pomoc je vedena poptávkou po pomoci 

ze strany příjemce nikoli z nabídky poskytovatele. 

UV ČR č.302 z 31.3.2004 „ Zásady zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do 

EU“ – bylo rozhodnuto směřovat dlouhodobě pomoc do osmi prioritních zemí: Angoly, 
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Bosny a Hercegoviny, Jemenu, Moldavska, Mongolska, Srbska a Černé Hory, Vietnamu a 

Zambie. Za střednědobé byly určeny Afghánistán a Irák.  

UV ČR č.664 z 1.6.2005 „Zahraniční spolupráce v roce 2006 a střednědobý  výhled 

jejího financování do roku 2008“- byly schváleny programy rozvojové spolupráce z osmi 

prioritními zeměmi na léta 2006 až 2010. Programy definovaly vlády jednotlivých zemí ve 

svých strategických dokumentech. 

UV ČR č.1311 z 12.10.2005 „Pravidla pro výběr a financování bilaterálních projektů 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR“ – dokument doporučuje základní postupy pro 

uzavírání smluv, kontrolu, vyúčtování, uchování dokumentů a publicitu. Je zavedeno též 

nové logo české rozvojové spolupráce.  

Vláda České republiky, o specifických okruzích pomoci Bosně a Hercegovině zmítané 

etnickým konfliktem, rozhodla v období let 1993 až 1997 na základě celé řady vládních 

usnesení zaměřených zejména na: 

• humanitární pomoc, resp. uvolnění finančních prostředků a poskytnutí materiální 

pomoci obětem válečného konfliktu na území Republiky Bosna a Hercegovina 

(např. UV č. 607/1993, UV č. 154/1995, UV č. 315/1995, UV č. 618/1995),  

• poskytování dočasného útočiště občanům bývalé Republiky Bosna a Hercegovina 

na území ČR (např. UV č. 723/1993, UV č. 284/1994, UV č. 735/1994, UV č. 

731/1995, UV č. 291/1996, UV č. 579/1996, UV č. 464/1997), 

• finanční pomoc českým krajanům a povolení trvalého pobytu na území ČR (např. 

UV č. 416/1995, UV č. 71/1996, UV č. 11/1997),  

• program dobrovolné repatriace osob, v dočasném útočišti v ČR, do Bosny a 

Hercegoviny (např. UV č. 318/1996, UV č. 579/1996, UV č. 464/1997). 

Oficiální rámec česká poválečná pomoc Bosně a Hercegovině získala na základě 

usnesení vlády ČR č. 765 z 21. července 1999, které prostřednictvím vydání státních 

dluhopisů alokovalo celkem 2 mld. Kč, a to na financování řešení důsledků kosovské krize 

v jihovýchodní Evropě. Na základě tohoto UV byly do gesce, pěti resortních ministerstev 

ČR, převedeny finanční prostředky určené na realizaci definovaných programových 

okruhů. V Bosně a Hercegovině byly v rámci prostředků získaných z těchto tzv. 

kosovských dluhopisů na základě příslušných resortních pravidel a směrnic realizovány 

sektorové programy schvalované vždy usnesením vlády ČR. [8] 
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Základním předpokladem pro vyjednávání o dalších bilaterálních smlouvách je 

vyjasnění kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi bosenských institucí (stát, entity, 

případně kantony). To platí především o sjednávané Dohodě o zamezení dvojímu 

zdanění mezi ČR a BaH. V této oblasti již byly učiněny první kroky v podobě tzv. 

„Dohody o ústavních změnách v BaH” z 27. 3. 2002 (známé též jako „Sarajevská 

dohoda”), ta zajišťuje rovnoprávné zastoupení všech tří konstitutivních národů BaH a 

posiluje celostátní ústavu na úkor ústav obou entit. Od roku 2006 dochází ke změnám v 

systému zahraniční rozvojové spolupráce, a to jak metodicky, tak v teritoriální orientaci.  

2.7  Podpora integrace Bosny a Hercegoviny do EU 

Integrace do EU patří mezi nejvyšší priority Bosny a Hercegoviny. Perspektiva členství 

je obsažena v rámci tzv. Stabilizačního asociačního procesu. Česká republika může 

napomoci Bosně a Hercegovině v integračních snahách díky své nedávné zkušenosti 

z předvstupního procesu do EU. Podpora bude realizována v oblasti harmonizace národní 

legislativy, školení o otázkách spojených s Evropskou unií a předvstupní pomoci.   
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3. POVÁLEČNÁ OBNOVA VYBRANÝCH UHELNÝCH DOLŮ A ELEKTRÁREN 

3.1 Popis projektu obnovy dolů  

Projekt spolupráce při obnově dolů v Bosně a Hercegovině byl zahájen v roce 1996, 

a to v rámci vládního programu pomoci České republiky při poválečné hospodářské 

obnově Bosny a Hercegoviny. V témže roce věnoval tehdejší český prezident Václav 

Havel na obnovu a poválečnou pomoc částku 3 mil. USD. Po dílčím přerušení, v roce 

1997, pokračuje jako součást vládního programu až do současnosti. Realizátorem projektu 

jsou firmy Severočeské elektrotechnické závody a.s.(SEZ a.s.), se sídlem v Chomutově a 

hlavním českým subdodavatelem je firma ZAT a.s se sídlem v Příbrami.  

Z cílových lokalit proběhly projektové práce a realizace odsouhlasených projektů 

v dolech Kakanj, Kreka, Dubrave, Šikulje a Durdevik v Bosně a Hercegovině. Dále také 

v dolech a tepelné elektrárně Ugljevik v Republice srbské. Hlavní charakteristikou projektu 

je skutečnost, že byly stanoveny pouze rámcové cíle: 

• Obnova těžby 

• Postupná  modernizace důlních a energetických zařízení dodaných a 

zprovozněných v letech 1983 až 1987 

Věcná náplň projektu nebyla předem specifikována a veškeré realizované práce a 

dodávky, vycházejí z analýz potřeb vybraných partnerů a z aktuálně dostupných finančních 

prostředků na české straně. Tato skutečnost neřeší dlouhodobé strategické priority země, 

protože není jednoznačně zdůvodněn výběr partnerů a místa realizace. Proto se tak 

rozvojové dopady snižují. 

Česká republika byla v Bosně a Hercegovině zastoupena jako jedna z prvních 

asistujících zemí a patří v oblasti hornictví a energetiky mezi nejvýznamnější dárce. 

V rámci věcného projektu byla v období 10 let realizována řada dodávek nových 

technologií a náhradních dílů. Následně proběhly rekonstrukce vybraných strojů a 

v některých lokalitách byly zavedeny monitorovací a řídící systémy. Součástí dodávek 

bylo školení pracovníků řízení, obsluhy a údržby. Práce byly koncipovány pro aktuální 

prioritní požadavky partnerských stran. 

Z ekonomického pohledu lze v současné době jednotlivé doly považovat za 

ziskové. Celkem bylo z vládních programů České republiky na tento projekt uvolněno 

zhruba 92 mil. Kč. [6] 
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3.2 Charakteristika lokalit  

Doly střední Bosna – Kakanj  

Důl má bilanční zásobu uhlí cca 160 mil.tun. Z produkce jde v současné době 70% do TE 

Kakanj. Největší současnou prioritou je homogenizace a nakládka uhlí, stabilizace kapacit 

a modernizace infrastruktury. Klíčovou otázkou je privatizace dolů a elektráren. Zachování 

provozu oceláren v blízkém městě je zásadní pro využití optimální kapacity dolů. 

Ukončení provozu v ocelárnách by znamenalo asi 20 000 nezaměstnaných. Dalším velkým 

odběratelem energie v tomto regionu je cementárna. Problémem dolů je péče o cca 400 

invalidů, do roku 2015 by bylo potřeba snížit stav zaměstnanců zhruba o polovinu.  

Tepelná elektrárna Ugljevik – Republika srbská 

Mezi priority TE patří dostavba dalšího bloku elektrárny s kapacitou asi 300MW a jeho 

modernizace. Republika srbská má čtyři vodní elektrárny. V současnosti je v republice 

spíše přebytek energie, 60% spotřeby pokrývá obyvatelstvo a 40% průmysl. Problémem 

elektrárny je uhlí s vysokým obsahem síry až 4,5% a s obsahem nespalitelných složek 

(škváry) až 30%. To vede k nutnosti častějších rekonstrukcí kotlů sovětské výroby, které 

byly špatně navrženy a v důsledku toho dochází k omezení reálné kapacity elektrárny ze 

300MW na 240MW. Také je důležité zvýšení produkce v dolech z hlediska zásobování a 

zajištění lepšího transportu uhlí. Rovněž jsou nutné technologické modernizace, jako např. 

výměna bagrů a dumperů pro kombinovanou dopravu uhlí. Důležitým odběratelem energie 

je blízká hliníkárna. Ovšem klíčovým problémem je odsíření kouřových plynů, protože 

ekologické hledisko se může při deregulaci trhu s energiemi stát překážkou. Elektrárna má 

1670 zaměstnanců, včetně invalidů. Toto číslo je relativně vysoké i s ohledem na 

výslednou produkci 240 MW. 

Komplex dolů KREKA  

Důl PK Dubrave  

Roční produkce je cca 850 000 tun lignitu.Výhodou je relativně nízký obsah síry 1,5%, 

obsah vody je 50% a nízký obsah popela. Situace na dolu je stabilizována a potřebná je 

pouze modernizace. Důl je v posledních letech ziskový a začíná vracet dluhy z předchozích 

let. Většina produkce (zhruba 98%) jde do tepelné elektrárny Tuzla. Problémem dolu je 

zaplavování, sesuvy svahů, dlouhý transportní systém  pro skrývku (asi 6 km do zakladače) 

a zpožděná skrývka, která byla v době války zničena. Proto je nutná automatizace provozu, 
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která znamená menší počet odstávek, což by mělo také vést k vyloučení chyb lidského 

faktoru. Důl má 930 zaměstnanců včetně invalidů, avšak reálná potřeba je 670. 

Důl PK Šikulje 

Důl byl otevřen v roce 1975 a jeho kapacita je 3 mil. tun ročně. Bilanční rezervy jsou cca 

102 mil.tun, což vystačí zhruba na 30 let. 90% produkce jde do elektrárny Tuzla a 10% na 

volný trh. V době válečného konfliktu byl důl na linii fronty, což vedlo k obrovskému 

poškození zejména i proto, že byla preferována těžba uhlí na úkor skrývky. V současné 

době jsou škody odstraněny a v posledních letech se důl dostal do zisku, zejména z důvodu 

rekonstrukce a modernizace zařízení. Je však nutné řešit odvodňování, protože hrozí riziko 

záplav. V současné době má důl 912 zaměstnanců, avšak problémem je péče o  130  

invalidů.  Z hlediska rentability by bylo zapotřebí snížit stav zaměstnanců o polovinu. 

V celém tuzlanském kantonu  došlo v posledních letech k ekonomickému růstu v sektoru 

hornictví a těžby. Mimo jiné i ke zvýšení produkce ze 3,5 mil.tun na 4,8 mil.tun uhlí ročně. 

Při důsledné revitalizaci obou povrchových dolů, tzn. po opravě odstavených BTO 

systémů, lze opět dosáhnout  plánovaných parametrů těžby z roku 1998, které dosahovaly 

9 až 11 mil.tun uhlí ročně .  

Důl Ðurđevik  

Důl patřil před válkou k nejvýznamnějšímu dolu v celém komplexu Kreka. V současné 

době má důl asi 1200 zaměstnanců, ale reálná potřeba je 1000 zaměstnanců. Objem těžby 

je cca 550 000 tun ročně. Ze 70% těžby jde o povrchovou těžbu zbytek je hlubinná těžba 

velmi kvalitního hnědého uhlí. Bilanční zásoby jsou cca 10-12 mil.tun uhlí u  povrchové 

těžby( probíhá však další průzkum) a cca 33 mil.tun u těžby hlubinné ( do hloubky 250 m). 

85% produkce jde do elektrárny Tuzla. Ve zbývajících 15% jde o komerční dodávky jako 

např. do cementárny a cukrovaru. Také zde bylo zařízení devastováno válkou nebo bylo 

zastaralé. Dříve nejmodernější systém DTO ( drtič-transportér-zakladač) byl v době 

válečného konfliktu úplně zničen. V současnosti je používán kombinovaný systém bagr-

automobilová přeprava-drtič-transportér-zakladač . Důl má také na revitalizovaných 

pozemcích vlastní zemědělskou výrobu a drůbežárnu. [4] 
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(Obrázek č.1)     Výřez mapy Bosny a Hercegoviny s označením míst kde se nachází doly komplexu Kreka 

3.3 Poválečná obnova uhelných dolů (površinami kop PK) a elektrárna Ugljevik 
v období od roku 1996 do roku 2006 

V roce 1996 byla z vyčleněných prostředků  zajištěna rekonstrukce rypadla EKG 45. Také 

byl zpracován projekt dopravy uhlí pásovými dopravníky z dolů Kakanj (Doly střední 

Bosna), do TE Kakanj. V těžebním komplexu  Rudnici Kreka, konkrétně důl PK Dubrave, 

byla realizována dodávka nutného základního materiálu (dílů a částí technologií), 

elektromontážní práce a zprovoznění  PVZ 2500. 

( pozn: Pasový vůz zakládací byl rozpracován 

ještě před vypuknutím válečného konfliktu a v 

průběhu blokády byly veškeré použitelné díly a 

materiál použity pro zajištění chodu povrchového 

dolu).           

 

                                                                                                       (Obrázek č.2 – PVZ 2500 pro PK Dubrave) 

K průběhu realizace existuje celá řada dokumentů, smluv, zpráv a dopisů. Bohužel 

však není specifikována věcná náplň v projektových dokumentech. Proto bylo nutné, aby 

tyto projektové dokumentace doplnili realizátoři projektu. Poté byla provedena generální 

oprava elektroinstalace a rekonstrukce lopatového rypadla EKG 5A. Spuštění rypadla se 

osobně zúčastnil i  Chargé d Affaires pan Martin Klepetko. 
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Pokračující projekt rozvojové pomoci byl zahájen v roce 1998 po analýze škod a 

možností obnovení funkcí jednotlivých strojů a zařízení. Tu provedla na vlastní náklady 

společnost SEZ a.s. Chomutov v roce 1997. Zároveň bylo provozovateli dolů doporučeno 

instalovat na transportní systémy moderní řídící automaty a novou polní instrumentaci, 

která podstatně snižuje rizika selhání lidského faktoru, zvyšuje bezpečnost a hlavně účinně 

chrání stroje a zařízení před poškozením. 

V témže roce se uskutečnila návštěva techniků a managerů povrchových dolů s cílem 

seznámit řídící pracovníky dolů s nespornými výhodami těchto systémů. Exkurze proběhla 

na povrchových dolech SDCH a MUS, tepelných elektrárnách Prunéřov a Tušimice a ve 

školícím středisku ZAT Příbram. Stejné aktivity byly podniknuty na komplexu RiTE 

Ugljevik v RS, který je vzdálen cca.60 km od Tuzly, pouze v jiném termínu vzhledem k 

poválečnému stavu a emocím, které byly tehdy ještě aktuální. 

V roce 1998 byly z prostředků vlády ČR pro povrchový důl PK Šikulje dodány 

řídící stanice včetně vybavení řídícího centra pro dva na sebe navazující transportéry. Byla 

vyškolena obsluha, technici pro údržbu 

zařízení a zahájen tak pokračující projekt 

obnovy těžebně energetických komplexů.  

Na komplexu RiTE Ugljevik (Tepelná 

elektrárna a doly Ugljevik) byla zahájena 

montáž a dodávky pro monitorovací systém 

bloku 300 MW. Dále dodávky pro opravy 

mlýnů a modernizace zastaralých pohonů 

odškvárování.                         (Obrázek č.3 - Skrývkové dopravníky) 

V roce 1999  pokračovaly dodávky pro rozšíření funkce monitorovacího systému 

elektrárenského bloku 300MW pro RiTE Ugljevik,  dále bylo dodáno a namontováno 

zařízení na  měření plynných emisí v kouřových plynech, řízení bloku a frekvenční 

měniče. Pokračovaly také dodávky pro opravu a modernizaci mlýnů, která se započala 

v roce 1998. 

V roce 2000  probíhala automatizace ovládání tří sekcí dálkové pásové dopravy pro 

povrchový důl PK Šikulje. Byl vybaven dispečink dálkové pásové dopravy, zaveden 

systém měření hladiny uhlí v uhelných zásobnících separace a nakládky uhlí. Bylo 
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doplněno vybavení velínu a pokračovaly dodávky náhradních dílů pro elektroniku i pro 

silnoproudé rozvody, nářadí a měřící přístroje pro údržbu elektro i strojní. Proběhlo také 

proškolení obsluhujícího personálu. 

       

          ( Obrázek č.4 - Měření hladiny uhlí)                            ( Obrázek č.5 – Vážní most) 

Pro elektrárnu RiTE Ugljevik pokračovaly dodávky a montáž na rozšíření 

monitorovacího systému, dodávky pro opravy mlýnů, byl zrekonstruován variátor pro 

odškvárování, dodána a zprovozněna počítačová evidence docházky pro 1850 zaměstnanců 

a instalována síť optokabelů mezi TE-administrativní budovou a povrchovým dolem. Dále 

bylo dodáno a zprovozněno měření množství pevných částí v kouřových plynech. Mimo to 

byla vypracována studie a podklady pro tendrovou dokumentaci na výstavbu dopravy 

popílků a škváry suchou cestou na úložiště povrchového dolu. 

V roce 2001  pokračovala obnova a montážní práce na povrchovém dole PK 

Šikulje dodávkou čtyř automatů pro pásové dopravníky, dvou automatů pro zakladač a 

shazovací vůz, doplněním řídícího centra a rozšířením sítě přenosu signálů. Koncem roku 

byl zahájen provoz v automatice pro celý BTO 1 systém, který do dnešního dne běží bez 

jediné poruchy. Pro elektrárnu RiTe Ugljevik pokračovaly dodávky a práce na rozšíření 

monitoringu. Byly dodány speciální ocelové, manganové a hliníkové plechy a bezešvé 

trubky pro opravu kotle, obložení mlýnů, nový zdroj stejnosměrného stabilizovaného 

napětí NTX 401, elektrické ohřevy sondy měření spalin, měření spotřeby elektrické 

energie na všech výstupech spojené s rozšířením snímání binárních i lineárních vstupů a 

výstupů. 

V roce 2002  byly pro povrchový důl PK Šikulje dodány náhradní díly pro 

víceletý provoz  řídících systémů a byli proškoleni další pracovníci údržby a obsluhy. Pro 
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důl PK Dubrave byla provedena montáž a rekonstrukce elektrického zařízení rypadla EŠ 

45/6 “Dreglain“. Na elektrárně  RiTE Ugljevik byla dokončena montáž monitorovacího 

systému a rozšíření sítě optokabelů pro přenos informací mezi povrchovým dolem, 

tepelnou elektrárnou a administrativní budovou. Pro povrchový důl byl dodán postřikový 

vůz pro snížení prašnosti na cestách po dole v letním období včetně náhradních dílů. 

V roce 2003  byly pro povrchový důl PK Šikulje dodány zbývající automaty pro 

pásové dopravníky, které byly nově zařazeny do BTO 1 systému. Pro povrchový důl PK 

Dubrave byl dodán materiál, elektrozařízení a provedena montáž generální opravy drtiče 

MP 500. Na povrchovém dole  PK Đurđevik, byly zahájeny práce na opravě sítí VN, 

opravy dopravníku šíře 1800mm, opraveny vulkanizační soupravy a dodán materiál pro 

vulkanizaci pasů tak aby v roce 2004 bylo možno zahájit montáž řídících systémů. 

V roce 2004  byly pro PK Đurđevik dodány dva automaty pro zrekonstruované 

pásy DTO systému. Bylo dodáno vybavení pro řídící centrum, instalovány sítě přenosu 

signálů a dále chybějící technologické zařízení. Taktéž proběhlo školení obsluhy a zařízení 

bylo spuštěno v automatice. 

V roce 2005 bylo  dodáno pro PK Đurđevik kompletní vybavení pro zbývající 

technologii, tj. dva automaty pro dopravníky, jeden automat pro SV, jeden automat pro 

zakladač, čtyři automaty pro drtiče. Byla rozšířena síť přenosu signálů, vyvedeny signály a 

informace z hlavní rozvodny do velína pro potřeby regulace maximálních 15-ti 

minutových odběrů, včetně softwarů.  

              

     (Obrázek č.6 – Skrývkový dopravník a SV)                      ( Obrázek č.7 – Pásový dopravník ) 
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V období roku 2006 až 2008 byl uveden do provozu v plné automatice magistrální 

a zakládací systém dopravy skrývky na povrchovém dole PK Dubrave. Včetně přenosů  z 

SV a zakladače.  

Každoročně byla ve školícím centru výrobce zařízení vyškolena obsluha a 

operátoři, kteří po ukončení školení obdrželi certifikáty s vyhodnocením jejich výsledků. 

Partnerská strana hodnotí tyto aktivity velmi pozitivně. Cílem projektů poválečné 

rozvojové pomoci, na výše uvedených těžebně-energetických komplexech, je uvést do 

provozu nefunkční či poškozené zařízení. [6] 

4. EVALUACE A MONITORING PROGRAMU 

Evaluace projektu byla zahájena jednáním se zástupci realizátora a studiem 

předaných písemných dokladů. Poté pak proběhla mise do Bosny a Hercegoviny, při které 

byla navštívena všechna místa realizace projektu.Uskutečnilo se jednání s klíčovými 

partnery na vládní, regionální a podnikové úrovni. Samotnou evaluaci provedl 

kombinovaný tým složený ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva 

zahraničních věcí ČR- rozvojového střediska a dvou nezávislých expertů. Do evaluační 

mise byl zapojen i Zastupitelský úřad ČR v Sarajevu. Dále se účastnili zástupci realizátora, 

hlavního subdodavatele a jejich spolupracovníků. 

 
4.1 Použité metody evaluace 

V rámci hodnocení byly kombinovány různé metody a zdroje informací.  

Z hlediska metodických postupů byly použity:  

• Výsledky předané projektové dokumentace, které byly hodnoceny z věcného, 

expertního a formálního hlediska. 

• Skupinové diskuze s realizátorem projektu, vedením partnerských institucí a 

zástupci jednatele. Dále pak rozhovory s jednotlivými zúčastněnými stranami – 

realizátorem, jeho dodavateli, vedením a zaměstnanci partnerských podniků, se 

zástupci tamních regionálních a státních úřadů, a také s pracovníky zastupitelského 

úřadu České republiky v Sarajevu.  

• Přímá pozorování – hodnocení z věcného hlediska a z hlediska potřebnosti 

skutečného využití realizovaných prací a dodávek.  

• Srovnání situace na jednotlivých místech realizace projektu. 
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• Doplňující rozhovory s realizátorem projektu po prohlídce lokalit a nezávislé věcné 

a odborné hodnocení  jednotlivými členy evaluační komise. 

Z hlediska zdrojů informací byly využívány zejména:  

• Podklady poskytnuté realizátorem, které byly předány prostřednictvím gestorského 

resortu ( MPO ČR), včetně smluv příkazních. 

• Rozhodující usnesení vlády ČR, dostupné roční plány vládního programu 

zahraniční rozvojové spolupráce ČR a informace od jednotlivých zúčastněných 

stran.  

• Terénní průzkum míst realizace projektu. 

4.2 Výsledky hodnocení  

Z hlediska důležitosti je podpora sektoru hornictví a energetiky klíčovou prioritou. 

Jedná se o podporu sektoru, který byl velmi poškozen válkou, a to z důvodu jak zničených  

technologií, tak i poválečný nedostatek odborného personálu. Díky poválečnému úpadku v 

oblasti průmyslu jsou v BaH možnosti vlastních investic do rozvoje značně omezené. 

Téměř všechny dodávky z ČR jsou cílené na vybudování závislosti na dodávkách českých 

technologií a náhradních dílů. To je pro ČR přínosem, protože je preferována podpora 

exportu. Spíše než to by zde měla být hlavním cílem soběstačnost BaH.  

Komise zhodnotila projekt velmi relevantním z hlediska potřeb BaH. 

Z hlediska efektivnosti: záměrem projektu rozvojové spolupráce je příspěvek 

k oživení celé bosensko-hercegovské ekonomiky. Cílem je obnovení provozu vybraných 

dolů a energetických podniků v BaH. Na základě jednání s vedením jednotlivých 

partnerských dolů v místech realizace projektů, komise konstatovala, že prakticky u všech 

dolů se zvýšila těžba uhlí. Také se zlepšují ekonomické ukazatele. Doly se dostávají ze 

ztráty a mohou dnes dokonce investovat do své modernizace. Rovněž situace tepelné 

elektrárny Ugljevik je velmi dobrá a plánuje se dostavba dalšího bloku.  

Z hlediska efektivnosti komise konstatovala spokojenost s dosavadními výsledky. 

Z hlediska dopadů a jejich udržitelnosti: jednotlivé doly a elektrárny jsou dnes 

stabilizovány a  vesměs se podílejí na spolufinancování nejpotřebnějších dodávek, jak 

z vlastních zdrojů, tak z úvěrů. U všech větších investic, ale problémy přetrvávají 

vzhledem k tomu, že vlastnická a rozhodovací práva zatím patří státu a tyto podniky mají 

malou rozhodovací pravomoc. V poslední době vláda BaH plánuje restrukturalizaci – 
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spojení dolů a elektráren, což ovlivní ať už pozitivně či negativně, motivaci managementu i 

samotných pracovníků a přinese s sebou dopady na obyvatele hornických regionů. Akční 

plán restrukturalizace uhelného a energetického sektoru totiž není podložen finanční státní 

podporou. Postupně se také otvírá problematika ekologických závazků a rekultivace 

vytěžených území. Velmi důležitý je i rozvoj dopravní a technické infrastruktury, protože i 

na tom závisí možnosti dalšího ekonomického vývoje země. Hlavně politická stabilita 

země je hlavním předpokladem k udržitelnosti jakéhokoliv pozitivního vývoje.  

Výše uvedené faktory nejsou ovlivnitelné samotnými podniky a z tohoto důvodu nelze 

garantovat dlouhodobou udržitelnost sektoru, ani pozitivních dopadů českého projektu.  

Komise konstatovala, že z hlediska realizace byly učiněny všechny kroky, které by 

udržitelnost zaručit měly a hodnotila ji bez závažného problému. 

4.3 Doporučení komise 

Komise doporučila zaměřit se na rozvojové, nikoliv na exportní aspekty jako je například: 

přenos know-how, zavádění nových technologií, zavedení energetické koncepce, zaměřit 

se na ochranu životního prostředí, řešení rekultivací, vyřešení sociálních otázek a 

přibližování k EU. [4] 

Celkově pak hodnotila projekt spolupráce v popisovaném období jako uspokojivý.  
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5. ZÁVĚR  

5.1 Připravované projekty 

V  období 2009 až 2010 budou dokončeny etážní (porubní) transportéry na  

PK Dubrave a zřízeno kompletní servisní středisko včetně vyškolení techniků, pro celý 

komplex Rudnici KREKA. 

 Dále je v současné době vypsáno výběrové řízení, které bylo taktéž vypsáno v roce 

2004, ale tehdy se bohužel nenalezly potřebné finance. Jedná se o projekt pro  

RMU Kakanj:  PŘÍJEM → HOMOGENIZACE → NAKLÁDKA uhlí do vagonů. 

Projekt v objemu cca 160 mil.CZK, bude financován z prostředků úvěru pro RMU Kakanj, 

garantovaným firmou Elektroprivreda BaH. Tento projekt by se měl realizovat v letech 

2009 až 2010. Doly poté budou tuto investici splácet ze svých budoucích příjmů.     

 V principu se jedná o to, že ve vzdálenosti 7 km od RMU Kakanj se nachází 

tepelná elektrárna, která spotřebuje denně 700 až 800 tun uhlí. Komunikace, kterou 

používaly doly k dopravě uhlí do elektrárny se v nedávné době proměnila v dálnici a 

automobily převážející uhlí, dnes již tuto komunikaci používat  nemohou. Užívají  tedy 

objízdnou trasu, která je 35 km dlouhá a vede přes okolní vesnice. Tyto obce  nemají na 

takový provoz kapacitu, komunikace jsou zcela nevyhovující  a obce si stěžují na přílišný 

hluk a vysokou prašnost. S ohledem na plánovanou výstavbu dalšího bloku elektrárny, kdy 

pak stoupne denní spotřeba na 1,2 mil. tun uhlí, je nutné tuto situaci urychleně řešit. Dle 

dřívějších studií elektrárny a dolů vycházelo jako nejlepší řešení dopravovat uhlí po 

kolejích. Toto v letech 2004 až 2007 realizovalo RMU Kakanj a výstavba kolejí  a 

kolejové váhy byla financována z úvěru japonské vlády. Koleje vedou v blízkosti 

obydlených domů proto, jak se později ukázalo, bylo toto řešení nešťastné. Dodnes se 

koleje ani váha neužívají. 

Na RMU Kakanj, který oslavil v roce 2002 svých 100 let, se těží uhlí hlubinným i 

povrchovým způsobem, které má nízké % vody, zanedbatelný obsah síry, ale vysoký obsah 

popela (43%). V dolech je zaměstnáno 2 546 lidí. Poválečné škody činily 125 mil. eur.  

Výsledky výběrového řízení  budou známy v červnu tohoto roku. Ihned po výběru 

realizátora budou zahájeny projektové práce pro získání stavebního povolení. České 

firmy se tohoto výběrového řízení účastní také. [6],[5] 
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5.2 Shrnutí 
 

Podpora důlního a energetického sektoru v Bosně a Hercegovině je velmi podstatná 

z důvodů potřeb obnovy a rekonstrukce tohoto sektoru, který je významně postižen 

válečným konfliktem. V procesu obnovy a rekonstrukce je tady role České republiky velmi 

významná a to z hlediska zkušeností českých realizátorů a velmi omezené podpory tohoto 

sektoru ze strany ostatních dárců. 

Lze říci, že výše popsané projekty významně přispěly k nastavení pozitivních 

rozvojových parametrů, ale jejich udržitelnost závisí na strategických rozhodnutích o 

energetické politice vlády Bosny a Hercegoviny. Také díky těmto projektům se v těchto 

lokalitách podporují  malé a střední podniky a ve výše uvedených podnicích se podařilo 

rekvalifikovat a vyškolit technické pracovníky tak, aby nová nebo modernizovaná  zařízení 

byla kvalifikovaně obsluhována.  

Energetický sektor v této zemi však nemůže být pouze nahrazován dotovanými 

dodávkami v rámci zahraniční rozvojové spolupráci, ale musí se do programu zapojit i 

samotná Bosna a Hercegovina.  

Je naprosto v pořádku, že je Česká republika nápomocna při zahraniční rozvojové 

spolupráci a prací svých partnerů může přispět k obnově a rekonstrukci důlního a 

energetického sektoru v BaH. Není to jednoduché s ohledem na existující korupci a 

panující neochotu lidí v BaH spolupracovat. Myslím, že při ohlédnutí co již bylo 

vykonáno, to stojí  za to. Osobně si myslím, že cíl, aby „každá jedna koruna českého 

daňového poplatníka vynaložená na rozvojovou spolupráci měla co nejvyšší přínos“, 

byl v tomto případě naplněn. 

5.3 Doporučení 

Používaná těžební technika je po všech stránkách zastaralá a zaváděné řídící 

systémy mohou stárnutí technologií částečně zpomalit a zvýšit produktivitu a bezpečnost 

práce. Přesto je nutné s ohledem na zásoby těžitelného uhlí rekonstruovat a modernizovat 

používanou těžební techniku. Kolesová rypadla např. KU 300/6, jsou udržována v provozu  

s velkými náklady a krátkodobým efektem provedených oprav. Konstrukční návrhy by 

měly být správně dynamicky laděny vzhledem k zjištěným fyzikálně mechanickým 

vlastnostem těžených materiálů. Je nutné zavést moderní soudobé metody v údržbě např. 
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• technická diagnostika  

• tribologie – nauka o tření 

• tribotechnika – obor zabývající se výzkumem a měřením smykového tření. 

O těchto metodách se toho v BaH zatím moc neví. Toto je možné řešit například 

formou nabídky vhodných kurzů. Doporučovala bych rozšířit navrhované projekty ZRS o 

formu technické pomoci, např. nová technika povrchového dobývání hnědého uhlí.  

Klíčové je také prosazovat nové ekologické technologie a zlepšit úroveň ochrany 

životního prostředí. Například ukázat dolům jak dostatečně rekultivovat vytěžená ložiska, 

představit podnikům nové technologie v oblasti likvidace odpadu a v neposlední řadě 

ukázat obyvatelstvu jak  nakládat s odpadem a naučit způsob jak ho třídit. V této oblasti 

má tato země velké rezervy. 

V oblasti ochrany životního prostředí, rekultivací a využití území po ukončení těžby je 

nutno vycházet z potřeb regionu Tuzla. Ten má dobré klimatické podmínky, ale neustálý 

nedostatek pitné vody. Bylo by zde na místě, vybudovat úpravny vod a nádrže na pitou 

vodu. Rekultivovaná území by se mohla osadit ovocnými stromy, nebo zalesnit. Podle 

potřeby regionu se mohou některá vytěžená důlní díla zavodnit, stejně jako je tomu 

například na bývalém důlním díle Ležáky u Mostu v severních Čechách, který se 

v současné době zavodňuje a posléze bude sloužit jako rekreační oblast. 

Těmto opatřením ovšem musí předcházet zajištění prostředků pro následné rekultivace, 

neboť zatím jsou prostředky průběžně spotřebovávány. Pro skrývku svrchní úrodné zeminy 

je možno vybudovat rekultivační střediska, která budou vybavena potřebnou mechanizací. 
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