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ANOTACE 

Má bakalářská práce se zabývá možnou budoucností mosteckého regionu 

v souvislosti s těžbou hnědého uhlí a případným prolomením či zachováním územně 

ekologických limitů těžby hnědého uhlí, tzv. těžebních limitů. 

Teoretická část se obecně zabývá tím, jak region žije a popisuje geografickou 

podobu Mostecka. Jde o poznání geografické, sociální i ekonomické. 

V aplikační části mé práce jsem porovnala význam těžby hnědého uhlí nejen 

z pohledu ČR, ale také EU a celého světa. V další části jsem se pak přímo věnovala 

těžebním limitům a variantou jejich prolomení s uvedením číselných ukazatelů. Tato část 

řeší ekonomický a sociální dopad na region. 

 

Klíčová slova: hnědé uhlí, těžba, těžební limity, přesídlení, povrchový důl 

SUMMARY 

My Bachelor Paper deals with a possible future of the Most region in connection 

with brown coal mining and possible breaking through or preservation of mining limits. 

The theoretical part of my Paper describes in general the life of the Region and its 

geographical position. It includes the geographical, social and economic perspectives. 

The application part comprises the significance of brown coal mining not only 

from a view of the Czech Republic but also European Union and worldwide. The next part 

of the application part is dedicated to the mining limits directly and there are also index 

numbers connected with the breaking through the limits. This part solves the economic and 

social impact to Region, too. 
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CCG    Czech Coal Group 

ČEZ    České Energetické Závody  

ČSA důl  Důl Československé Armády 

EU   Evropská Unie 

HU   hnědé uhlí 

LUAS  Litvínovská uhelná a.s. 

OZE   obnovitelné zdroje energie 

PEZ   primární energetické zdroje 

PZZ HU  Projekt zpřístupnění zásob hnědého uhlí 

SEK   státní energetická koncepce 

SD   Severočeské doly a.s. 

SHR   Severočeský hnědouhelný revír 

SU   Sokolovská uhelná, a.s. 

TL   těžební limity 

ÚEL   územní ekologické limity 

VUAS  Vršanská uhelná a.s. 
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1 Úvod 

Ve své práci jsem se věnovala těžbě hnědého uhlí v severočeském kraji, tedy 

v Severočeské hnědouhelné pánvi. Především jsem se zaměřila na mostecký region 

a na problematiku týkající se prolomení těžebních limitů v oblasti Horní Jiřetín a Černice. 

Těžba hnědého uhlí je pro Českou republiku velice významná a to z důvodu, že 

uhlí je v současné době nejdůležitějším energetickým zdrojem a to také proto, že jeho 

zásoby jsou velké, náklady na těžbu jsou příznivé a cena uhlí je dlouhodobě stabilní. 

Spotřeba uhlí jak ve světě, tak v České republice stále stoupá a pro svou stabilní cenu 

je stále nejdůležitějším základním energetickým zdrojem. Hnědouhelný průmysl v České 

republice je na velice dobré úrovni, je soběstačný a v regionech s velkou mírou 

nezaměstnanosti je jeden z nejdůležitějších zaměstnavatelů. Samozřejmě že ani zásoby uhlí 

nejsou nevyčerpatelné a proto musí být zpracována koncepce na jeho využití a jeho těžbu. 

To se týká také vytěžitelnosti zásob uhlí, které je v současné době řešeno územními 

ekologickými limity stanovené vládním usnesením č. 444/1991. Za hranicemi omezující 

těžbu těmito limity, se nachází obrovské množství velmi kvalitního hnědého uhlí v ČR. 

V současné době je mezi veřejností i v politickém životě mnoho diskuzí, jak s limity 

naložit, zda je prolomit, nebo zachovat. Prolomení územně ekologických limitů 

by významně ovlivnilo Mostecký region. Negativními vlivy jsou zbourání dvou obcí Horní 

Jiřetín a Černice spojené s přesídlením jejich obyvatel, dále jsou tu také negativní dopady 

na ekologii území. Také jsou tu ale pozitivní vlivy a to je třeba již zmiňovaná zaměstnanost 

v regionu, na kterou by zachování územně ekologických limitů a tudíž také utlumení těžby 

hnědého uhlí v regionu, mělo velký tíživý dopad.  

Ekologické limity těžby hnědého uhlí jsou každodenním tématem a je zapotřebí 

o nich neustále mluvit. Je zřejmé, že pokud nebude o těchto omezeních rozhodnuto, budou 

zásoby hnědého uhlí představovat pro těžbu úplné ztráty, nebo vzniknou báňské podmínky, 

které zhorší ekonomiku těžby do té míry, že neumožní jejich rentabilní vytěžení. 
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2 Těžba hnědého uhlí na Mostecku 

V Mostě působí skupina Czech Coal, jejichž předchůdcem je Mostecká uhelná 

a.s., která se rozhodnutím valné hromady v říjnu 2008 rozdělila na tři sesterské společnosti: 

Vršanská uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s. a Czech Coal Services a.s.. 

Vršanská uhelná a.s., spravuje těžební lokality Šverma a Vršany se zásobami uhlí 

v rámci územních limitů těžby až do roku 2058. Litvínovská uhelná a.s., spravuje těžební 

lokalitu ČSA se zásobami uhlí v rámci územních limitů ve výši 48 milionů tun kvalitního 

hnědého uhlí. Dalších více než 750 milionů tun hnědého uhlí s vysokou výhřevností v ČR 

se nachází za hranicí limitů. Hlavní činnost společnosti Czech Coal Services a. s., spočívá 

v zajišťování kolejové dopravy, služeb z oblasti měřictví, geologie, ekologie a spravování 

všech majetkových účastí pro vniklé sesterské organizace.  

Samotnou společnost Czech Coal lze charakterizovat, jako obchodníka 

s energetickými komoditami, především s hnědým uhlím a povolenkami na emise 

skleníkových plynů, společnosti Vršanská uhelná a.s., Litvínovská uhelná a.s. a Czech 

Coal Services a.s., spravující největší uhelné zásoby v České republice.  

Za stávající situace, kdy je stále zpochybňována možnost překročení limitů, 

připravuje skupina Czech Coal harmonogram omezování a dočasného zastavení těžby 

v lokalitě ČSA. Již po roce 2012 poklesne objem těžby v ČSA na polovinu stávající 

úrovně, přibližně na 2,5 milionu tun ročně. V případě, že nedojde ke změně pohledu 

na územní limity, bude nezbytné v roce 2021 těžbu v této lokalitě dočasně zastavit.[7]  

2.1 Mostecký region 

Mostecký region je jedním z nejlidnatějších regionů na našem území. Je to také 

region postižený chemickou, průmyslovou výrobou a především region s nejvíce 

rozšířenou těžbou hnědého uhlí v ČR. Význam hnědého uhlí nejlépe vystihuje skutečnost, 

že hnědé uhlí je v současné době nejvýznamnějším energetickým zdrojem České 

republiky. Hnědouhelný průmysl je nejvýznamnější zaměstnavatelem v regionu, 

který pomáhá zmírnit už tak velkou nezaměstnanost v regionu. [2] 
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Hnědé uhlí se těží v severočeské hnědouhelné pánvi, která se nachází 

v Podkrušnohoří. Je obklopena Krušnými horami, Českým středohořím a Doupovskými 

horami. Pánev má protáhlý tvar, rozprostírá se v délce okolo 80 km od Kadaně po Ústí nad 

Labem a zaujímá šířku od 2,5 km do 16 km. Disponibilní zásoby vysoce kvalitního 

hnědého uhlí nacházející se v lokalitách severočeské hnědouhelné pánve se blíží 

2,3 miliardám tun.[2] 

2.2 Historie těžby 

Příroda nadělila podkrušnohorské oblasti velké bohatství. Během třetihorního 

období, kdy panovalo tropické klima, se neustále vyvíjel život. V pánevní části se ukládalo 

ohromné množství sluneční energie do rostlin, především mohutných sekvojí, ze kterých 

postupně vznikalo uhlí. Po desítky milionů let leželo uhlí, bez povšimnutí pod zemí, 

v podobě mohutné 40 m mocné hnědouhelné sloje. První zmínka o těžbě uhlí byla 

zaznamenána kronikářem do Městské knihy duchcovské v roce 1403. Uhlí se však v této 

době netěžilo jako palivo, ale bylo využíváno za účelem získání popela jakožto hnojiva.[6] 

Počátky nálezů a užití uhlí v severočeském revíru jsou známé od 

poloviny 16. století. Vlastní růst uhelné těžby se datuje od poloviny 18. století a souvisel 

s úbytkem lesů po rozvoji železářství a sklenářství. Zpočátku bylo uhlí součástí 

pozemkového vlastnictví a těžba tak probíhala bez omezení. Roku 1789 bylo uhlí zařazeno 

mezi státu vyhrazené nerosty.[3]  

Do počátku 19. století probíhala těžba uhlí jednoduchým způsobem. 

Na výchozech uhelné sloje se zakládaly nehluboké jámy, ze kterých se těžilo pomocí 

rumpálu. Tato těžba uhlí postrádala jakýkoliv odborný dozor ze strany báňských úřadů. 

Roku 1789 bylo dobývání podmíněno propůjčováním dolovacího práva a podrobeno 

dohledu báňského úřadu, který byl pro uhelné hornictví zřízen v roce 1783 v Jáchymově.  

Významným mezníkem ve vývoji těžby uhlí v Severočeském hnědouhelném 

revíru (SHR) bylo zprovoznění dráhy Praha - Podmokly v letech 1851 - 1858 a její 

napojení na trať Drážďany - Hřensko v roce 1852.[3] 
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V sedmdesátých letech 19. století se dolování postupně přesouvalo z Ústecka 

západním směrem na Duchcovsko, Mostecko a Chomutovsko. V roce 1871 byla 

Vídeňskou směnečnou bankou založena Mostecká společnost, která patřila k největším 

hnědouhelným společnostem. Tento podnik těžil v roce 1908 přibližně 25% celkové 

výroby severočeského revíru a patřil mezi podniky, které prudce expandovaly v poslední 

čtvrtině 19. století. Na počátku 90. let 19. století vznikla Společnost lomných dolů a roku 

1890 Severočeská uhelná společnost, která byla financovaná vídeňským, berlínským 

a anglorakouským kapitálem.[5] 

2.2.1  Způsoby dolování 

V  severočeském revíru se nacházela jen jedna sloj s velmi kvalitním uhlím 

o mocnosti 5 – 30 m. Nad hlavní slojí a pod ní ležela ještě jedna sloj (2 – 6 m), s méně 

kvalitním uhlím a proplástky. V důsledku přechodu na velkotěžbu, bylo nutné zajistit 

podmínky pro plynulou těžbu. 

Mezi základní metody, které byly používané již v 50. letech 19. stol., a které 

umožňovaly vysokou těžbu, patří chodbicování a pilířování. Z pilířování se v mocných 

slojích následně vyvinula metoda komorování na zával, která vedla k vyšší výrobnosti 

sloje. Roku 1899 – 1900 se v revíru přešlo k dalšímu způsobu dobývání, k tzv. etážování. 

Teprve pomocí prvních parních a vodotěsných strojů se začalo pronikat do větších hloubek 

ke kvalitnějším slojím. Během 2. pol. 19. stol. se stal parní stroj univerzálním strojem 

v hornictví v těžní, čerpací i větrací technice.[4]  

2.2.2  Vliv těžby hnědého uhlí na Mostecký region 

Těžební činnost je významným zásahem do krajiny a životního prostředí a její 

vliv na faunu a floru je hodnocena jako negativní. Vliv má nejen na životní prostředí, 

ale také na život lidí bydlících v oblasti, kde se uhlí nachází a těží. Koncem 60. let 

19. století se v prostoru mezi Souší a Mostem začaly hloubit první uhelné doly, které byly 

hlubinného charakteru. Větší povrchové doly, které již tehdy měly po technologické 

stránce perspektivně větší možnosti rozvoje než hlubiny, byly otevírány koncem 19. století. 

Díky tomuto rozvoji se hnědé uhlí stalo nejžádanější surovinou a Město Most se stalo 

průmyslovou oblastí. V důsledku neustálého a intenzivního rozvoje důlní a průmyslové 
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činnosti, docházelo k dalším stavebním aktivitám. Rozhodujícím mezníkem pro další život 

města byl rok 1964. Toho roku vydala vláda závazné rozhodnutí o likvidaci starého Mostu 

a dostavbě nového města, které se začalo budovat na opačném břehu řeky Bíliny, 

než původní královské. [3] 

Jedinou větší památkou, kterou se podařilo zachránit, byl děkanský kostel 

Nanebevzetí Panny Marie a pod vrchem Hněvínem zůstala zachována jedna z mladších 

čtvrtí historického města s vilami, kasárenským areálem, gymnáziem a budovou, 

v níž v současné době sídlí mostecké muzeum. [2]  

2.2.3 Klimatické poměry 

Mostecko je charakteristické nápadnou rozdílností reliéfu. Na poloze tvaru 

povrchu území závisí vytváření klimatu oceánského a kontinentálního, nížinného 

a horského a klimatu na větrných a závětrných místech morfologicky členitého území. 

Klima kontinentální je charakteristické většími a dlouhotrvajícími zimními mrazy a v létě 

opět vysokými teplotami. Val Krušných hor ovlivňují západní větry směrem 

na severovýchod a na severní straně způsobuje ochlazení ovzduší natolik, že zde dochází 

k vysrážení vzdušné vlhkosti deštěm, do prostoru Mostecka se pak dostávají ochuzené 

o tuto vláhu. Tento úkaz se nazývá dešťový stín Krušných hor. Pro pánevní část Mostecka 

je typické tvoření inverzních stavů, kdy se v nížině ukládá (zvláště v zimě) studený vzduch 

a nízko položené mraky zachycují sluneční záření. V důsledku dešťového stínu je v kotlině 

mostecké pánve nižší oblačnost, nízké srážky a větší kolísání teplot. Klimaticky můžeme 

Mostecko rozdělit v podstatě na dvě území a to na pánevní část (včetně úseku Českého 

středohoří) a část Krušnohorskou.[2] 

2.2.4 Hydrologické poměry 

Hydrologické poměry Mostecka jsou dány značnými klimatickými a terénními 

rozdíly na malé ploše. Zatímco Krušné hory jsou zdrojovou oblastí četných kratších 

a vodnatých toků, střední a jižní část Mostecka je na vodní toky poměrně chudá. 

Území města Mostu leží v povodí Bíliny, jehož dílčí součástí je i povodí Srpiny. 

Původní koryta toků na Mostecku z velké části zanikla důlní těžbou. Vedle několika 



Lenka Očenášková: Těžba hnědého uhlí v severočeském kraji a možné přesídlení Horního Jiřetína 

2010                                                                                                                       6 

 

levostranných přítoků z Krušných hor je nejvýznamnějším pravostranným přítokem říčka 

Srpina, která odvodňuje jižní, velice suchou část Mostecka. Pomocí umělých přivaděčů 

(Ohře – Bílina a průmyslový vodovod Nechranice) je povodí Bíliny s ohledem na potřeby 

užitkové vody v oblasti Mostu a Chomutova dotováno přívodem vody z Ohře.[1] 

Podle dostupných materiálů je podstatný úsek toku Bíliny na Mostecku hodnocen 

jako část s extrémně nepříznivými ekologickými poměry. Koryto má vegetační doprovod 

tvořen jen ojedinělými mladými stromy a kvalita vody je poměrně nízká. V toku nežijí 

ryby a složení bentosu je druhově velmi chudé. 

Vedle vodních toků na Mostecku existuje a plánuje se množství vodních ploch 

různého charakteru i účelu. Vedle nádrží pro průmyslové účely (zdroje vody, odkaliště, 

úložiště) jsou to četné nádrže s rekreační (koupání, rybolov) a krajinotvornou funkcí – 

Benedikt (4,7 ha), Matylda (Vrbenský) (38,7 ha) aj., z plánovaných je nejblíže realizaci 

jezero Most (322,5 ha).[2] 

2.3  Rekultivace 

Za sanace a rekultivace považujeme všechny práce, které organizace činí 

k nápravě škod na krajině a škod na pozemcích právnických i fyzických osob, 

které vznikly důsledkem těžební činností.[6]  

2.3.1 Dějiny rekultivační činnosti 

Dějiny rekultivační činnosti se datují od roku 1852.  Již v této době ve starém 

horním zákoně ukládala Rakousko-uherská monarchie báňským podnikatelům povinnost, 

aby jimi postihované pozemky byly navráceny svému původnímu účelu. První 

organizovaná obnova pozemků po těžbě v severních Čechách byla uskutečněna v r. 1908 

pod dohledem rekultivační expozitury Zemské zemědělské rady. 

V poválečném období r. 1952 vzniká „Česká rekultivační škola“ a následně první 

generel rekultivací, který byl postupně doplňován o nové poznatky. Dodnes zůstává 

koncepčním materiálem rekultivační obnovy a je jako strategický dokument světovým 

unikátem své doby.[2] 
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Pro dnešní evropské pojetí zahlazování následků báňské činnosti byl počátkem 

devadesátých let český přístup k rekultivacím učebnicovým základem obnovy krajiny. 

Také společensko-ekonomické změny, včetně změn legislativních, které zde proběhly, 

přinesly pro oblast rekultivací řadu nových kreativních přístupů. V řadě zemí zabývajících 

se těžbou uhlí, ale i jiných nerostů se výsledky a zkušenosti odborníků z Čech staly 

základem při formování zásad a přípravy projektů pro obnovu krajiny. V současné době 

můžeme sledovat, že styl rekultivací v rámci evropských zemí s rozvinutou těžbou uhlí 

se vlivem předávání zkušeností sbližuje.[6]  

2.3.2 Typy rekultivací z hlediska krajinotvorby 

Obnova zemí po těžbě je řešena prostřednictvím základních druhů rekultivace. 

• Zemědělská rekultivace – je dána zákonem o ochraně zemědělského 

půdního fondu a  povinnosti skrývky kulturních vrstev půdy. Technologické postupy, 

které se využívají, jsou podmíněny druhu půdy (orná půda, pastvina, louka) a jsou 

realizovány v období 2 – 6 let. 

• Lesnická rekultivace - je rozdělena do dvou etap: na přípravu ploch 

a výsadbu, (tato etapa je realizována po dobu 1-3 let) a pěstění (realizace probíhá  6-

8 let). Na základě dosavadních zkušeností se využívají dřeviny domácího původu 

a dřeviny vhodné k inklinaci rekultivovaného území.  

• Vodohospodářská rekultivace -  činnost spočívá v zavodňování 

rekultivované krajiny. Celý proces je prováděn dle stavebně technických opatření.  

• Ostatní rekultivace - do této kategorie rekultivací spadá funkční a rekreační 

zeleň. Charakteristické pro ostatní rekultivace je forma rozmístění zeleně, pro účely 

vytvoření kulturních, sociálních a rekreačních ploch, např. parků, příměstské zeleně, 

atd. [6] 

Rekultivační politika regionu směřuje k nápravě pozemků zasažených těžbou 

nerostných surovin. Mezi významné rekultivační projekty města Most patří Velebudická 

výsypka pod názvem Rekultivační park Velebudice, která se rozkládá se na ploše 800 ha. 

Kompletní využití území rekultivačním procesem bylo pojato jako architektonický celek, 
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který odpovídá příměstskému rekreačnímu zázemí města Mostu. Dominantní plochou je 

dostihové závodiště Hipodrom s   travnatým povrchem, živými ploty překážek 

a zatravněnými tribunami. Nachází se zde také golfové hřiště. Na ploše jsou dále 

realizovány lesnické a zemědělské rekultivace, které přecházejí do původní krajiny. [2] 

Bývalý lom Vrbenský, na jehož ploše o rozloze 500 ha se nachází sportovní areál, 

slouží pro provozování automobilových soutěží Autodrom spolu s 40 ha vodní plochy 

nádrže Matylda. V roce 2008 byla kolem vodní plochy vybudována dráha pro rekreační 

 in-line bruslení.[6]  

Další velká akce v oblasti rekultivací je plánovaná v horizontu desetiletí na ploše 

bývalého lomu Ležáky. Měla by být přínosem pro zkvalitnění prostředí pro život občanů 

mosteckého regionu. 
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3 Strategický význam hnědého uhlí pro bezpečné zásobování 

energií  

Hnědé uhlí je geologicky mladší než černé uhlí. Kromě uhlíku obsahuje velké 

množství příměsí, především různých popelovin a síry, obvykle také mnoho vody. Využívá 

se především jako palivo. Nejmladší a nejméně karbonizované hnědé uhlí se nazývá lignit. 

Hnědé uhlí je ve světě a hlavně v Evropě velmi důležitou energetickou surovinou. 

Jeho spalováním se vyrábí především elektřina v tepelných elektrárnách. Hnědé uhlí se těží 

kromě mnoha státu Evropské Unie (dále jen EU) zejména ve Spojených státech, Rusku, 

Turecku a v Austrálii. [8] 

3.1 ČR 

Hnědé uhlí patří k jediným domácím primárním zdrojům energie, ve kterých 

je ČR zcela soběstačná. Ložiska hnědého uhlí ve čtyřech pánvích. Největší Severočeská 

pánev leží pod Krušnými horami a táhne se od Chabařovic až ke Kadani a Žatci. Další 

využívanou pánví je Sokolovská. Hnědé uhlí je též uloženo v pánvi Chebské a Žitavské. 

Veškeré zásoby hnědého uhlí se odhadují na 9,87 miliardy tun, z toho na využívaných 

ložiscích 2,39 miliardy tun. V rámci tzv. těžebních limitů jsou vytěžitelné zásoby 

odhadnuty na 1,20 miliardy tun.[7]  

ČR disponuje nejkvalitnějšími zásobami hnědého uhlí, které je v Evropě 

využíváno. Ze všech evropských ložisek má uhlí těžené v Severočeské hnědouhelné pánvi 

nejvyšší výhřevnost a nízkou popelnatost [7] 

V důsledku snížení těžby má produkce uhlí za poslední roky klesající tendenci 

viz Graf 1. Očekává se, že do roku 2050 bude produkce uhlí nadále klesat z důvodu jeho 

nahrazení kapacitami jaderné energetiky a obnovitelnými zdroji viz Graf 2. 
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Graf 1: Vývoj produkce uhlí v ČR 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 2: Předpokládaná těžba hnědého uhlí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V České republice se těžbou hnědého uhlí zabývají čtyři těžební společnosti: 

Severočeské doly, a.s. (SD), Vršanská uhelná a.s. a Litvínovská uhelná a.s. (ze skupiny 

Czech Coal Group - CCG) a Sokolovská uhelná a.s. (SU).  

SD těží uhlí v severozápadní části Severočeské hnědouhelné pánve 

až po východní část města Most na dvou lokalitách: Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina.  

Společnosti ze skupiny CCG operují v centrální části Severočeské hnědouhelné 

pánve na povrchových dolech ČSA a Vršany. Povrchový důl Vršany obsahuje v rámci 

těžebních limitů zásoby uhlí do r. 2052 při stávající výši těžby.  Povrchový důl ČSA 
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obsahuje v rámci těžebních limitů zásoby uhlí do r. 2021. Avšak za těžebními limity jsou 

odhadovány další zásoby hnědého uhlí ve výši 750 mil. t.  

SU těží hnědé uhlí v západních Čechách okolo města Sokolov. SU provozuje 

povrchové doly Družba a Jiří. [13] 

Produkce hnědého uhlí a lignitu v r. 2009 čítala 45,6 mil. t – z toho SD 

22,36 mil. t, VUAS, LUAS (Czech Coal Group) 14,42 mil. t a SU 8,58 mil.t.[11]  

3.2 EU  

V členských státech EU je uhlí tradičním a jedním z nejhojnějších domácích 

zdrojů energie. Přibližně jedna třetina veškeré elektřiny vyrobené v EU pochází právě 

z uhlí, celosvětově je to pak 44% spotřebované energie. Mezi největší producenty hnědého 

uhlí patří Německo a Polsko, které představují dvě třetiny produkce hnědého uhlí v EU. 

Kromě ČR těží uhlí také Řecko, Rumunsko a Bulharsko. Mezi státy vykazující nízkou 

produkci se řadí Maďarsko, Španělsko, Slovinsko a Slovensko viz Tabulka 1. [13] 
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Tabulka 1: Přehled produkce uhlí v Evropě rok  

  
  

  

Produkce 
černého uhlí 

Produkce 
hnědého uhlí 

Produkce uhlí 
celkem 

Hnědé uhlí 
(v %) 

EU27 
Německo 
  

19,10 175,30 194,40 90,17 

Polsko 
  

83,40 59,40 142,80 41,60 

Řecko 
  

 --- 
  

65,60 65,60 100,00 

Česká republika 
  

12,60 47,50 60,10 79,03 

Rumunsko 
  

2,70 32,60 35,30 92,35 

Bulharské  
  

2,70 26,10 28,80 90,63 

Španělsko 
  

10,30 ---  10,30 ---  

Spojené království 
  

17,50  --- 17,50  --- 

Maďarsko 
  

 --- 
  

9,40 9,40 100,00 

Slovinsko 
  

 --- 
  

4,00 4,00 100,00 

Slovensko 
  

 --- 
  

2,40 2,40 100,00 

Celkem UE 
  

148,30 422,30 570,60 793,78 

  
  

Státy mimo EU 
Ukrajina  
  

63,00 0,3 63,30 0,47 

Turecko 
  

3,40 79,6 83,00 95,90 

Srbsko  
  

 --- 32,6 32,60 100,00 

Bosna - 
Hercegovina 
  

3,00 2 5,00 40,00 

CELKEM 
STÁTY mimo EU 

69,40 114,50 183,90 236,38 

     
CELKEM 
STÁTY 
  

217,70 536,80 754,50 1 030,16 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Negativní postoj EU k uhlí se v poslední době začíná měnit. Je to dáno potřebou 

zvýšit energetickou soběstačnost států. Většina států EU má vlastní bohatá ložiska, 

ale dovoz ze zahraničí je snazší než u ropy, protože zásoby jsou větší, jsou rozloženy 

rovnoměrněji a nikoliv jen v krizových oblastech. Navíc uhlí nemá žádné zvláštní 

bezpečnostní či technologické nároky na transport a skladování.  Jedná se tedy o relativně 

nízkonákladovou surovinu, což se promítá také do příznivé ceny získané energie. I proto 

dochází v Evropě k pozvolnému přehodnocování strategie. Na místo útlumu přichází 

podpora vývoje čistých technologií výroby elektrické energie z uhlí.  

Hlavní stinnou stránkou využívání uhlí jsou vysoké měrné emise CO2. Využívání 

uhlí je proto do budoucna částečně podmíněno rozšiřováním technologicky vysoce 

efektivních elektráren a technologickým pokrokem spojeným s komerčním využitím 

technologií zachycování a ukládání CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS). Vývoj CCS 

pak v Evropě i zahraničí bude záviset zejména na ceně vypuštění uhlíku do atmosféry 

a investicích do výzkumu a vývoje nových technologií a procesů.[13]  

Německo 

Díky značným zásobám je uhlí v Německu hlavním domácím palivem (černé 

 23mil. t, hnědé 40,8 mil. t). V roce 2007 bylo vytěženo 180,4 mil. t ve čtyřech těžebních 

lokalitách: v  Porýní (v blízkosti Kolína, Aachen a Mönchengladbach), Lužickém revíru 

(v jihovýchodním Brandenburgu a severovýchodním Sasku), v Centrálním německém 

revíru (v jihovýchodním Sasku-Anhaltsku a v severozápadním Sasku) a v revíru Helmstedt 

v dolním Sasku. Hnědé uhlí je zde těženo výhradně povrchovým způsobem.[8] 

Polsko 

Také v Polsku se hnědé uhlí těží výhradně povrchově. V centrální části Polska 

se nacházejí dvě hnědouhelná ložiska a jedno pak v jihozápadním regionu. Celková 

produkce hnědého uhlí v r. 2007 činila 57,4 mil. t, z čehož 99,7 % uhlí bylo použito 

v elektrárnách.  
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Řecko 

V Řecku je hnědé uhlí jediným významným fosilním palivem. Představuje 

přibližně 81% primární energetické produkce v zemi. Řecko má 6,8 miliard t geologických 

zásob hnědého uhlí, z čehož 3,3 miliardy t jsou ekonomicky využitelné.  

Bulharsko 

Ložiska hnědého uhlí se nacházejí především v západní části země (Bobov Dol, 

Pernik and Pirin a Katrishte) a v blízkosti Černého moře. V r. 2007 dosáhla celková 

produkce hnědého uhlí (které je těženo hlubinným i povrchovým způsobem) 3 mil. t.  

Rumunsko 

Geologické zásoby hnědého uhlí v Rumunsku jsou odhadovány na 1 364 mil. t.. 

Ložiska uhlí se nachází především v jižní části země, v uhelné pánvi Oltenia. V r. 2007 

dosáhla těžba hnědého uhlí 35,1 mil. t.. [8] 

3.3 Svět 

Zásoby černého a hnědého uhlí ve světě jsou značně větší oproti zásobám plynu 

a ropy. V globálním měřítku je uhlí hned po ropě druhou nejvyužívanější energetickou 

surovinou.[14] 

Světové prokázané zásoby uhlí byly na konci r. 2008 odhadovány na zhruba 

830 miliard tun. Při současné produkci se odhaduje, že tyto zásoby vydrží přibližně 120 -

50 let. Celková světová roční spotřeba se odhaduje na přibližně 5,3 miliardy tun. Asi tři 

čtvrtiny tohoto množství se spotřebovává jako palivo v elektrárnách - i když různé 

prameny se v tomto údaji velmi liší.  

V posledních letech je výrazný trend růstu spotřeby uhlí pro energetické účely -

například mezi roky 2001 až 2004 došlo k navýšení o 25 procent. Problémem současného 

využití uhlí v elektrárnách je nízká účinnost přeměny na elektrický proud (u moderních 

jednotek se udává okolo 40 %) a produkce znečištění. Vyspělé země proto vynakládají 

velké úsilí při vývoji nových metod přeměny uhlí na elektřinu.[14] 
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Čína 

Nemalý vliv na vývoj situace okolo uhlí má v poslední době Čína, 

která je největším vývozcem a zároveň největším spotřebitelem na světě. Zásoby zde činí 

125 mld. tun (pravděpodobné 4 triliony t), roční spotřeba se pohybuje okolo 1,5 miliardy t 

při roční produkci cca 1,6 miliardy t.. V důsledku vlastního rychlého vývoje Čína stále 

omezuje vývoz, což už vedlo k zásadnímu zvýšení cen. I proto se výroba uhlí opět stává 

celosvětově ekonomicky zajímavou. 

Indie 

Podobně rychlý rozvoj jako v Číně prodělává v oblasti uhlí také Indie. Ověřené 

zásoby uhlí činí 90 miliard t, roční spotřeba cca 0,45 miliard t a roční produkce 

0,43 miliard tun. 

Uvádí se, že celková roční spotřeba v regionu zahrnujícím Čínu, Indii a dalších 

menších, ale prudce expandujících ekonomikách této oblasti, je 1,7 miliard tun. Z toho 

na výrobu elektřiny se spotřebuje 90 procent. 

Rusko 

Rusko představuje významného světového producenta i spotřebitele uhlí a má 

druhé největší ověřené zásoby (po USA) uhlí. Je také jeho důležitým exportérem. Ověřené 

zásoby činí 270 miliard t, roční spotřeba přibližně 0,29 miliard tun při roční produkci 

0,25 miliard tun. 

USA 

Největší ověřené zásoby na světě, které se pohybují okolo 270 miliard tun 

má USA. Je druhým největším producentem (po Číně). Ročně spotřebovává přibližně 

miliardu tun uhlí, převážně domácího původu a roční produkce je 1,06 miliard t. 

Výrobu elektřiny země pokrývá ze 75 % právě uhlí, podle jiných zdrojů tento 

podíl činí až 90 %. USA jsou také tradičním vývozcem, objem exportu ale dlouhodobě 

klesá.[14] 
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4 Těžební limity 

Jelikož je energetika úzce propojena s politikou, spočívá značná míra 

odpovědnosti na schopnosti politické scény přijmout společné řešení. Úkolem státu je 

spolehlivé a bezpečné zásobování energií a odpovědnost za vytváření podmínek s tím 

souvisejících.  

Je samozřejmostí, že ochrana životního prostředí a vytváření podmínek 

pro udržitelný rozvoj musí být součástí každé politiky. Na druhé straně není možné, aby se 

pod záštitou ochrany životního prostředí zastavilo fungování energetiky, mající vážné 

důsledky pro hospodářství a obyvatelstvo. 

V současné době je veřejnost ovlivňována především tím, že je těžební sektor 

převážně prezentován jako destruktivní. Naopak informovat o pozitivních aspektech, které 

těžba surovin přináší, není atraktivní. Prezentování ekologů (přes jejich jednostranné 

a často nepravdivé argumenty) má v médiích daleko větší prostor než názory odborníků 

a expertů. Negativní chápání těžebního průmyslu má své důvody jak v minulosti, 

tak v současnosti. Životní prostředí, krajina i obyvatelstvo bylo poznamenáno často 

necitlivou extenzivní těžbou a neodpovídajícím řešením důsledků hornické činnosti. 

Dostupné technologie dříve nechránily životní prostředí tak, jak je tomu dnes. 

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR v březnu 2010 ve svém 

stanovisku doporučila minimálně v příštích 20 letech zachovat současné TL. Zároveň 

nedoporučila trvat na úplném odpisu zásob uhlí za limity a navrhuje jejich převedení 

do nebilančních zásob pro možné budoucí jiné využití než jako paliva. Komise ve svém 

stanovisku poukázala na zvýšenou nemocnost, snížený věk dožití a zpomalený vývoj dětí v 

oblasti a upozornila i na problémy s obnovou lesních porostů i rizika z hlediska geologické 

nestability podloží.[9]  
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4.1 Legislativa  

V roce 1991 přijala vláda České republiky usnesení č. 444 ke zprávě o územních 

ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi 

a schválila návrh závazných linií omezení těžby a výsypek, uvedených v příloze tohoto 

usnesení a dále návrh mezních hodnot znečišťování ovzduší. Zároveň uložila ministru 

pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministru životního prostředí, předsedovi Českého 

báňského úřadu, přednostům okresních úřadů Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, 

Louny a Litoměřice respektovat závazné linie omezení těžby a výsypek ve správních 

řízeních a rozhodnutích o funkčním využití území, o umístění staveb a zařízení, které 

nesouvisí s dobýváním a o povolení hornické činnosti, výsypek, složišť popílku 

a rekultivací; za závaznými liniemi odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené dobývací 

prostory a provést odpis zásob.[8]  

Dále uložila ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj vycházet z omezení dle 

předchozího odstavce při koncipování státní energetické politiky České republiky do roku 

2005. 

Jako nejméně kontroverzní bylo rozhodnout do 31. prosince 1992 o těžbě 

v hořanském koridoru lomem Vršany.  

Provedením naplnění tohoto usnesení byli pověřeni ministři pro hospodářskou 

politiku a rozvoj, životního prostředí, předseda České báňského úřadu, přednostové 

Okresních úřadů v Chomutově, Mostě, Teplicích, Ústí nad Labem, Lounech 

a Litoměřicích. 

Jak se uvádí v důvodové zprávě k tomuto usnesení, stanovené limity, tak i imisní 

a emisní hodnoty vycházely z prognóz v době vzniku. U limitů se však připouští, 

že v dlouhodobém výhledu je potřeba počítat s jejich upřesňováním.[8] 
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4.1.1 Horní zákon  

Základní legislativou pro činnost organizací provozujících těžbu nerostů je zákon 

č. 44/1998 Sb., tzv. Horní zákon a zákon č. 61/1988 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů. 

Zcela mylně se mnozí interpreti výkladu těchto zákonů domnívají, že umožnění přístupu 

k ložisku automaticky znamená těžební činnost. Uvedené zákony však jednoznačně 

stanovují řadu dalších podmínek, za kterých je možné ložisko vytěžit. Zahájit dobývání 

výhradního ložiska může organizace až po vydání povolení státní báňskou správou a pouze 

za splnění požadavků stanovených zákony.[16] 

Ministerstvo životního prostředí již déle než rok prosazuje návrh novely horního 

zákona, která stanovuje těžebním společnostem roční lhůtu pro předložení všech 

potřebných podkladů k tomu, aby úřady mohly rozhodnout o případném odpisu zásob. 

Záměrem je odepsání zásob hnědého uhlí pod obcemi Horní Jiřetín a Černice 

v Severočeském hnědouhelném revíru (SHR) a napomoci tak k zabránění prolomení TL, 

které v SHR blokují celkem cca 850 mil. t uhlí. Novela rovněž ruší předkupní právo 

těžebních společností na pozemky na území dobývacího prostoru a umožňuje odnětí 

oprávnění k dobývání výhradního ložiska. Vláda i poslanecká sněmovna návrh novely 

doposud odmítaly s odůvodněním, že považuje za nezbytné vyčkat přijetí Státní 

surovinové politiky a aktualizované Státní energetické koncepce (SEK), ve které se pro 

zajištění dlouhodobé energetické bilance ČR se zásobami uhlí za TL počítá.[9]  

4.1.2 Státní energetická koncepce 

Nerostné suroviny jsou majetkem státu, stát je odpovědný za zajištění energetické 

bezpečnosti a za tím účelem tedy zpracovává Státní energetickou koncepci (SEK). Pro její 

naplnění je také odpovědný za využívání všech platných zákonných kompetencí. 

Návrh aktualizace SEK ČR předložilo MPO na podzim 2009. Obsahuje 

energetickou strategii pro následujících 20 let s výhledem do roku 2050. SEK klade silný 

důraz na energetickou soběstačnost ČR a minimální dovozní náročnost. Navrhuje rozvoj 

jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energie (OZE), postupný útlum a stabilizaci 
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hnědouhelné energetiky a určitý nárůst úlohy zemního plynu. U energetické účinnosti 

navrhuje do roku 2050 snížení o 70% ve srovnání s rokem 2005. [12] 

Cílem aktualizované SEK je vyváženější energetický mix. Současný energetický 

mix primárních zdrojů energie obsahuje 45% tuhých paliv, 18% plynných paliv, 21% 

kapalných paliv, 15% jádra a 4 % OZE. V roce 2050 by jednotlivé zdroje měly být 

zastoupeny následovně: 20 % energie z tuhých paliv, 21 % z plynu, 19 % z kapalných 

paliv, 25% z jaderné energie a 15% z OZE. 

V rámci aktualizace SEK předložilo MPO komplexní energetický scénář 

s přednostním využitím všech domácích zdrojů energie. Aplikace tohoto scénáře 

předpokládá maximální využití všech tuzemských zdrojů energie, tj. dostupných ložisek 

zásob černého a hnědého uhlí, uranu, OZE a druhotných energetických zdrojů.  

U těžby uhlí se v souvislosti s tímto scénářem počítá s prolomením TL hnědého 

uhlí. Závažným důvodem pro prolomení TL hnědého uhlí je zejména zajištění 

dostatečného množství vhodného uhlí pro teplárny. Bez prolomení TL dojde po roce 2012 

ke skokovému snížení dodávek kvalitního uhlí pro teplárny v rozsahu, který nebude možné 

v krátké době dostatečně nahradit, a k možným výpadkům dodávek tepla. V současné době 

se ve velkých CZT teplárnách využívá cca 12 mil. tun vysoce kvalitního hnědého uhlí.  

Co se týče výroby elektřiny, budou tuhá paliva dle komplexního energetického 

scénáře do roku 2030 pokrývat téměř třetinu výroby elektřiny (28%) a v roce 2050 zhruba 

jednu pětinu (19%). Páteří výroby elektřiny budou jaderné zdroje. Nejdříve by měly být 

dostavěny dva bloky JE Temelín, prodloužena životnost a zvýšena výkonnost dosavadních 

čtyř bloků JE Dukovany, s následnou případnou výstavbou dalšího nového bloku v této 

elektrárně, a poté případně postavena v ČR nová JE. OZE by se na výrobě elektřiny měly 

podílet 17 % v roce 2030 a 23 % v roce 2050.[12]  

Nová energetická koncepce vzbuzuje mnoho reakcí zvláště ze strany ministerstva 

životního prostředí (MŽP) a ekologů, protože poprvé otevřeně počítá s prolomením TL 

hnědého uhlí, s obnovením těžby uranu, otevíráním nových uhelných dolů a s masivním 

rozvojem jaderné energetiky. V současné době se SEK nachází v připomínkovém řízení.  
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4.2 Význam těžby hnědého uhlí na povrchovém dole ČSA za těžebními 

limity 

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

z toho na využívaných ložiscích 2,39 miliardy tun. V rámci TL jsou vytěžitelné zásoby 

odhadnuty na 1,20 miliardy tun. Vytěžitelné zásoby za TL v působnosti skupiny Czech 

Coal se odhadují na 280 milionů tun. [7] 

Povrchový důl Československé armády (dále jen ČSA) má největší zásoby uhlí 

v ČR a disponuje také vysoce výhřevným uhlím, které je technologicky vhodnější 

do tepláren. V rámci TL obsahuje 42 milionů tun hnědého uhlí. Pokud by však byly TL 

prolomeny, mohou být zásoby hnědého uhlí postupně zvýšeny o dalších 470 milionů tun. 

Doba těžby při jejím větším rozložení v čase by tak mohla být prodloužena do roku 2065, 

respektive až za rok 2100 v případě pokračování v dalších etapách viz Obrázek 1: Těžební 

lokality společnosti Czech Coal na Mostecku. 

 

Obrázek 1: Těžební lokality společnosti Czech Coal na Mostecku. 
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Při pokračování těžby hnědého uhlí by tuzemská výroba dosahovala 

až 13 TWh/rok elektřiny z hnědého uhlí po dobu 50 let (2016-2065). Existovala 

by možnost získání dalších 470 mil. tun strategických zásob hnědého uhlí po roce 2065 

a zvýšila by se úroveň dopravního a vodohospodářského řešení a realizace územního 

systému ekologické stability po ukončení těžby. Jediným podstatným negativem 

by při pokračování těžby hnědého uhlí bylo přesídlení téměř 2 000 obyvatel 2 obcí 

do nových sídelních útvarů.[11] 

4.2.1 Báňsko technické možnosti těžby na povrchovém dole ČSA 

Podle původních záměrů měl rozvoj dolu ČSA postupovat ve čtyřech 

tzv. ekonomických etapách, ohraničených územně přibližně takto: 

I. etapa byla vymezena postavením horní hrany před osadou Černice, 

II. etapa předpokládala plynulé pokračování lomu přes osadu Černice a obec 

H. Jiřetín východním až jihovýchodním směrem k ochrannému pásmu areálu chemických 

závodů v Záluží. 

III. a IV. etapa předpokládala další postup lomu přes areál Cheza a kopistkou 

výsypku až k trati ČD Most – Třebušice. 

V důsledku TL dle usnesení vlády byly původní rozvojové plány dolu omezeny 

na reprodukovanou I. etapu.  Z tohoto důvodu roku 1996 ukončil důl ČSA svůj původní 

stanovený postup a těžba hnědého uhlí se zastavila na hranici ochranného pásma osady 

Černice. Rozsah vytěžitelných zásob uhlí v I. a II. etapě byl ve vládním usnesení vyčíslen 

na 395 mil. t.  

V současné době těžba hnědého uhlí postupuje jihovýchodním směrem. Protože 

se v těžební oblasti nachází zámecký park Jezeří, zapsaný do souboru kulturních památek, 

dochází tak ke zkracování skrývkových i uhelných řezů. [11] 



Lenka Očenášková: Těžba hnědého uhlí v severočeském kraji a možné přesídlení Horního Jiřetína 

2010                                                                                                                       22 

 

4.3 Sociálně ekonomické důsledky zastavení těžby na hranici těžebních 

limitů 

I přestože těžba hnědého uhlí skupiny Czech Coal dlouhodobě klesá, poptávka 

stále roste. V důsledku stávajících TL můžeme očekávat, že se tato nerovnováha bude 

v příštích letech nadále prohlubovat a v lokalitě ČSA klesne těžba hnědého uhlí během 

příštích desetiletí na méně než polovinu dnešního stavu. [7] 

Tato varianta by však mohla přinést řadu negativních důsledků, mezi které patří 

zejména: 

• Uzavírání dlouhodobých smluv na dodávky uhlí společnosti Czech Coal 

znemožňuje nejistota možné těžby za stávajícími limity. Již po roce 2012 by tak 

musela klesnout těžba v ČSA na polovinu stávajícího množství, tedy přibližně 

na 2,5 milionu tun ročně. [7] 

• Po roce 2020 by společnost těžila už jen v lokalitě Vršany, která ročně 

vyprodukuje 6–7 milionů tun uhlí, přičemž v roce 2008 činil objem prodaného 

mosteckého uhlí 15,1 milionu tun. 

• Předpokládaná ztráta 280 milionů tun hnědého uhlí v II. etapě lomu ČSA 

znamená zatížení zahraniční platební bilance dovozem 628,3 TWh elektřiny (odhad 

cca 700 miliard Kč), snížení příjmů a zvýšení výdajů státního rozpočtu na řešení 

problematiky nezaměstnanosti. 

• V případě zastavení těžby vlivem platnosti TL bude nejpozději do roku 

2021 zrušeno přibližně 2,7 tisíce pracovních míst jen v samotné skupině Czech Coal. 

Dalších 9,5 tisíc pracovních míst bude zrušeno u dodavatelů a dalších návazných 

profesí viz Tabulka 2 

• Bude problém se zajištěním dodávek tepla pro Prahu (Mělník), Chomutov, 

Most, Litvínov, Hradec Králové, Pardubice, Strakonice, Příbram, Zlín a Otrokovice, 

cca pro 750 000 obyvatel ČR. 

• Nemožnost využití zásob uhlí za TL ztěžuje rozhodování investorů 

o výstavbě nových moderních účinných uhelných elektráren, které jsou mnohem 

ekologičtější, než stávající. [7] 
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Graf 3: Význam hnědého uhlí lokality ČSA - pro region 

Zdroj: Prezentace Projekt zpřístupnění uhlí budoucím generacím. Dostupné na WWW: 

http://www.spoluziti.cz. 

4.4 Aspekty přesídlení Horního Jiřetína v souvislosti s prolomením 

těžebních limitů 

V případě pokračování těžby na povrchovém dole ČSA bude s největší 

pravděpodobností nezbytné přesídlení obcí Černice a Horní Jiřetín. Tato záležitost byla 

a je při povrchovém dobývání ve vyspělých zemích světa mnohokrát úspěšně řešena. [11] 

Problematiku přesídlení je nezbytné řešit s platnou legislativou a stejně tak 

posuzovat i ostatní vlivy další těžby na povrchovém dole ČSA. Jakkoliv je přesídlení 

nepříjemné, musí být posuzováno ve všech souvislostech a nemůže být argumentem 

pro nenaplnění veřejného zájmu, týkajícího se obyvatel ČR. 
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Na základě sčítání lidu, bytů a domů z roku 2001 žije v Horním Jiřetíně 

a Černicích celkem 1917 občanů (z toho 930 žen). Dále se zde nachází několik provozoven 

a živností, které poskytují přibližně 200 pracovních míst. V uvedených obcích je několik 

památkově chráněných objektů, a to kostel Nanebevzetí P. Marie, fara socha sv. Jana 

Nepomuckého a socha sv. Vavřince viz Tabulka 2 a Tabulka 3. 

Tabulka 2: Přehled počtu obyvatel 

 Horní Jiřetín Černice Mariánské Údolí 

Počet obyvatel 1917 1649 239 29 

Počet osob v rodinných domcích  1484 1241 219 24 

Počet bytů v domech v r. 2001 703 611 78 14 

Rodinné domy 525 431 83 11 

Bytové domy 40 36 3 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 3: Přehled provozoven a živností 

Právní formy se sídlem v Horním Jiřetíně k 30.5 2004   

(údaje z registru podnikatelských subjektů) 

Počet ekonomických subjektů 

Části obce 

H.Jiřetín Černice M.Údolí Celkem 

Fyzická osoba, samostatně hospodařící rolník 229 30 3 262 

Obchodní společnosti, družstva, nadace, fondy 

v.o.s. 2 1 0 3 

a.s. 1 0 0 1 

s.r.o. 8 2 0 10 

Státní podniky a instituce, příspěvkové organizace, obec, kraj 2 0 0 2 

Školy a zdravotnická zařízení  1 0 0 1 

Sdružení, komory, politické strany a církve  12 3 1 16 

Ostatní  1 0 0 1 

Celkem  256 36 4 269 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4.1 Právní ochrana obyvatel a povinnosti těžební společnosti 

Každý majitel nemovitosti, pozemku, či jiného vlastnictví v území, 

kde je stanoven dobývací prostor je chráněn ve smyslu Zákona o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), kde v § 24 - Oprávnění k   dobývání výhradního 

ložiska v odst. 1 je uvedeno, že oprávnění organizace k dobývání výhradního ložiska 

vzniká stanovením dobývacího prostoru, zahájit dobývání výhradního ložiska 

ve stanoveném dobývacím prostoru může však organizace až po vydání povolení 

obvodním báňským úřadem. V tomto případě to znamená, že organizace předloží současně 

se žádostí o stanovení dobývacího prostoru plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního 

ložiska i dokladu o vypořádání střetu zájmů. Tzn., že organizace musí doložit 

majetkoprávní vypořádání s každým majitelem pozemku, nemovitosti, atd. Teprve tehdy, 

a jsou-li splněny ostatní zákonem stanovené podmínky, spojí obvodní báňský úřad správní 

řízení o stanovení dobývacího prostoru se správním řízením o povolení hornické činnosti 

podle zvláštního právního předpisu.[10]  

4.4.2 Nabídka na vypořádání pro obyvatele v případě přesídlení 

Společnost Czech Coal, připravila pro občany obcí Horní Jiřetín a Černice 

program na vypořádání náhrad za majetek. Program obsahuje majetkoprávní vypořádání, 

realizaci výstavby, přeložky vodotečí, inženýrských sítí a komunikací a přípravu území pro 

těžbu.[15]  

V rámci „Projektu zpřístupnění zásob hnědého uhlí budoucím generacím“ 

(PZZ HU) jsou připraveny pro přesídlení a vypořádání čtyři varianty: 

• Skupinová výstavba rodinných domů - odškodnění vychází především 

z restitučního principu horního zákona. Za původní budovu bude nabídnuta budova 

nová, která bude sloužit ke stejnému účelu, tedy k bydlení. Skupinová výstavba 

rodinných domů by byla realizována v lokalitách regionu.) 
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Příklad nabídky pro vlastníky rodinných domů – modelový vzorec (výpočet 

nákladů na pořízení přiměřeného náhradního bydlení), příklad tříčlenné rodiny: 

o Výše odhadu nemovitosti 1 100 000,-Kč 

o Předpokládané navýšení zohledňující stav a stáří objektu: odhad x 0,4 + 

1 000 000,- Kč, tzn. v tomto případě 1 440 000,-Kč 

o Náklady na stěhování až do 50 000,-Kč/osobu v domácnosti, v tomto případě 

150 000,-Kč 

o Náhrada za nepoužitelné vybavení do 40 000,-Kč (na domácnost) 

Celková nabídka: 2 730 000.-Kč 

Při této variantě získá rodina dům odpovídající této hodnotě, nikoliv hotovost. 

• Finanční odškodnění při individuální výstavbě nebo pořízení 

náhradního bydlení – individuální výstavba náhradního bydlení mimo lokality 

skupinové výstavby je finančně náročnější. Zájemci o finanční odškodnění budou 

ve výpočtu pravděpodobné výše odškodného zvýhodněni. 

Příklad nabídky pro vlastníky rodinných domů – modelový vzorec (výpočet 

nákladů na pořízení přiměřeného náhradního bydlení), příklad tříčlenné rodiny: 

o Výše odhadu nemovitosti 1 100 000,-Kč 

o Předpokládané navýšení zohledňující stav a stáří objektu: odhad x 0,4 

+ 1 000 000,- Kč, tzn. v tomto případě 1 440 000,-Kč 

o Vícenáklady na pořízení nového bydlení – 300 000,-Kč 

o Náklady na stěhování až do 50 000,-Kč/osobu v domácnosti, v tomto 

případě 150 000,-Kč 

o Náhrada za nepoužitelné vybavení do 40 000,-Kč (na domácnost) 

Celková nabídka: 3 030 000,- Kč. 

Při této variantě získá rodina hotovost, kterou může využít dle svého uvážení. 
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• Jednorázové finanční odškodnění nemovitosti – jako základ je u této 

varianty stanovena odhadní cena dle odborného znaleckého posudku a při výkupu se 

odhadní cena navýší o 50 %. Servis služeb spojený s prodejem zajistí Skupina Czech 

Coal  bezúplatně (např. zajištění výpisů z katastru nemovitostí, dokladů vlastnictví, 

případně geometrického plánu, služby spojené s vyřešením dědických řízení, 

atd.)[15]  

• Individuální řešení specifických případů nabízí skupina Czech Coal:  

o podnikatelům (např. odškodnění nemovitosti, náhrada prokazatelného 

zisku po dobu 3 let, pomoc při hledání nové podnikatelské aktivity, 

technická pomoc při zajištění náhradní provozovny, atd.) 

o obyvatelům obce, kteří nejsou vlastníky nemovitosti (nájemníkům) 

o spolkům, sdružením a zájmovým organizacím (např. finanční 

odškodnění, možnost výstavby náhradních objektů, zajištění 

náhradních ploch, atd.) 

o zdravotně postiženým sociální asistenci 

Základní principy nabídky PZZ HU byly zveřejněny již v červenci 2006. 

Ve zjišťovací fázi bylo osloveno přibližně 100% vlastníků nemovitostí v Horním Jiřetíně, 

75% potvrdilo zájem jednat o možnostech přesídlení a z toho 60% bylo ochotno vybrat 

jednu z uvedených variant. V listopadu 2009 pak byla nabídka zaktualizována a byla 

zahájena spolupráce s občanskými sdruženími Dialog a Nový směr. Sdružení následně 

vytipovala vzorové nemovitosti pro zpracování nových znaleckých odhadů jimi vybranými 

odhadci. Lze tedy usoudit, že vyřešení střetu zájmů ve smyslu horního zákona by bylo 

možno s obyvateli Horního Jiřetína postupem času dosáhnout. 

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.  
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Skupina Czech Coal má vytipované lokality na výstavbu až 2 200 domů. 

Skupinová výstavba rodinných domů by měla být realizována v  lokalitě Lom  

Na Vyklučeninách. Způsob odškodnění vychází především z restitučního principu horního 

zákona. Konkrétní výše odškodnění by byla vždy dohodnuta při individuálních jednáních 

po doplnění dalších informací.[15]  

4.4.3 Zkušenosti z Německa  

V Německu bylo od začátku dvacátého století přesídleno v důsledku těžební 

činnosti více než 370 obcí, osad a usedlostí. Celkem tak bylo přesídleno cca 120 000 osob. 

V hnědouhelných revírech v Lužici, středním Německu a Porýní je přesidlování obcí 

(zejména v souvislosti s rozvojem povrchových dolů) nevyhnutelným jevem. 

Zpočátku občané preferovali odškodnění v podobě naturální náhrady, ale časem 

požadovali hotovostní náhrady, protože si přáli realizovat výstavbu nového obydlí podle 

svých představ. Od osmdesátých let se chtěli občané stále více podílet na tvorbě celého 

prostředí v nové obci. Vznikla tak koncepce založená na součinnosti občanů, při které 

občané mohli kromě individuálního plánování svého nového obydlí ovlivňovat také 

utváření nové obce ve všech etapách jejího plánování. Systém společného přesídlení se stal 

v celém Německu akceptovanou formou přesídlení. [10] 

V Rýnském hnědouhelném revíru bylo přesídleno 33 800 osob, v současnosti 

probíhá přesídlení 3 341 osob a připravuje se přesídlení dalších 5 308 osob. V tomto revíru 

působí společnost RWE Power, která spravuje tři povrchové doly, jejichž roční těžba činí 

cca 100 mil. t hnědého uhlí. 

V Lužickém hnědouhelném revíru, který se rozprostírá ve spolkových zemích 

Brandenbursko a Sako, bylo za posledních 80 let přesídleno více než 30 000 osob ze 136 

obcí. V současné době zde působí těžební společnost Vattenfall Europe Mining AG, její 

těžba činí cca 60 mil. t hnědého uhlí ročně.[10] 

Ve Středoněmeckém hnědouhelném revíru těží společnost MIBRAG ve dvou 

povrchových dolech ročně cca 20 mil. t hnědého uhlí. Od roku 1990 byly přesídleny 

2 obce a pilotním projektem bylo přesídlení obce Schwerzau se 40 obyvateli. Následovalo 

přesídlení obce Grossgrima, kde obyvatelé dobrovolně požádali o předčasné přesídlení, 
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které bylo realizováno za pouhých šest let. 85 % obyvatel z 800 přesidlovaných se 

společně přemístilo na nové stanoviště viz Obrázek 2 a Obrázek 3. 

 

Obrázek 2: Grossgrima před přesídlením. 

 

Obrázek 3: Grossgrima na novém stanovišti. 

Těžební společnost Vattenfall Europe Mining, která v Lužickém hnědouhelném 

revíru působí, se snaží vyrovnat sociálně únosně s důsledky těžby hnědého uhlí a pojímat 

je i jako šanci pro budoucnost a možnost podpory rozvoje regionu.[10] 
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5 Závěr 

Ve své práci jsem se věnovala problematice případného prolomení územně 

ekologických limitů těžby hnědého uhlí v souvislosti s legislativou České republiky 

a jejích ekonomických, sociálních a ekologických důsledků. Územně ekologické limity 

jsou stanoveny v usnesení vlády č. 444/1991 O územních ekologických limitech těžby 

hnědého uhlí a energetiky v severočeské hnědouhelné pánvi, což byla do novely horního 

zákona jediná překážka k pokračování těžby v lomu ČSA směrem k obcím Černice a Horní 

Jiřetín, spojené s jejich zbouráním a přesídlením obyvatel. Ve zmiňované novele 

je stanoveno, jak v rámci legislativního postupu následně pokračovat v těžbě. 

Dále jsem územně ekologické limity posuzovala ze sociálního a ekonomického 

pohledu a došla jsem k přesvědčení, že zachování územně ekologických limitů by vedlo 

k velmi výrazným problémům týkajících se nejenom nezaměstnanosti, ale také celkové 

ekonomické situace obyvatel v mosteckém regionu. 

Z ekonomického hlediska potřeb státu je patrné, že pokračování v těžbě 

je víceméně nevyhnutelné a to z toho důvodu, že Státní energetická koncepce je založena 

na výrobě energie hlavně z hnědého uhlí a na soběstačnosti prostřednictvím těchto zdrojů. 

Energetická spotřeba pořád roste díky nárůstu průmyslové výroby a také díky vyšší životní 

úrovni domácností. Náhradní alternativa v podobě výroby energie z jádra, obnovitelných 

zdrojů a biomasy, nedokáže nahradit a pokrýt výrobu energie z uhelných zdrojů. Z tohoto 

důvodu je v současné době odbornou, politickou i občanskou společností posuzována 

možnost využití velké zásoby ložisek kvalitního hnědého uhlí, které se nacházejí 

pod zmíněnými obcemi a zabezpečit tak zdroj k výrobě energie z této lokality na několik 

desítek let dopředu.  

Ze sociálního pohledu případné rozšíření těžby přinese nové pracovní příležitosti 

v regionu a s tím spojené pozitivní ekonomické efekty. Na druhou stranu má také negativní 

dopady a to na současné obyvatele Černic a Horního Jiřetína, kteří by tím přišli o svůj 

domov. Ztráta domova, přetržení sociálních a rodinných vazeb je pro ně velmi podstatný 

důvod k tomu, aby v různých průzkumech a anketách vyjádřili svůj nesouhlasný postoj 

k prolomení limitů.  
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Případné pokračování těžby bude mít také vliv na životní prostředí v regionu. 

Zvýší se prašnost, hlučnost, emise z dopravy v místech, kde do současné doby byla 

minimální, nebo žádná a změní se ráz krajiny. Tyto negativní dopady se dají eliminovat 

různými technickými opatřeními, jako jsou třeba protihlukové valy aj., stejně jako 

rekultivační práce dovedou vrátit vytěžené a zničené území zpět k životu. Po posouzení 

všech aspektů mohu uvést, že jsem přesvědčena o nutnosti prolomení těžebních limitů a to 

z důvodu energetického zabezpečení státu a omezení či zastavení nepříznivého vývoje 

sociálně ekonomické situace. 
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