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Summary  
 

I took an interest in mining restructuring impacts on unemployment and its further 

development in the submitted work. In the first part, I devoted myself to the description of 

the labor market situation since 1991. The description of unemployment development in 

the mining industry since 1991 follows. In another part, I evaluated the mining 

restructuring influence on employment in the period of the years 1991 to 2009. In the last 

part, I dealt with possible impacts of a further mining reduction. In conclusion of the work, 

I summarize my knowledge concerning the impact of mining restructuring on 

unemployment during last years and possible results of a further mining reduction. 

 
 
Keywords: mining reduction, restructuring, unemployment 
 
 
 
 

 
Anotace  

V předložené práci jsem se zabýval dopadem restrukturalizace hornictví na 

nezaměstnanost a její další vývoj. V první části se věnuji popisu situace na trhu práce od 

roku 1991. Následuje popis vývoje zaměstnanosti v hornictví od roku 1991. V další části 

potom posuzuji vliv restrukturalizace hornictví na zaměstnanost v letech 1991 až 2009. 

V poslední části jsem se zabýval možnými dopady dalšího útlumu těžby. V závěru práce 

shrnuji své poznatky ohledně vlivu restrukturalizace hornictví na nezaměstnanost 

v uplynulých letech a možné důsledky dalšího útlumu těžby.   

 
Klí čová slova: útlum těžby, restrukturalizace, nezaměstnanost 
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Seznam použitých zkratek: 
APZ – aktivní politika zaměstnanosti 

ČR - Česká republika 

EU – Evropská unie 

KZAM – kategorie zaměstnání 

MUS – Mostecká uhelná společnost 

SHR – Severočeský hnědouhelný revír 

ÚP – úřad práce 
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1. Úvod 
Hornictví patří již po mnoho staletí neodmyslitelně k mosteckému regionu. 

Hornictví  po dlouhou dobu ovlivňuje život v této oblasti a to jak pozitivně, tak i negativně. 

Minimálně v uplynulém století bylo hornictví na Mostecku hlavním zdrojem 

obživy zdejších obyvatel a také hlavním zdrojem devastace životního prostředí. Hornictví 

se stalo zejména po 2. světové válce nosným odvětvím v našem regionu a těžbě uhlí bylo 

podřízeno takřka vše. Důsledků bylo několik a s některými z nich se potýkáme dodnes. 

Netřeba jistě zmiňovat zánik desítek obcí a s tím související vykořenění jejich původních 

obyvatel, které má za následek prakticky nulový patriotismus. 

 Dále masové nábory pracovní síly bez požadavku na vzdělání ovlivňují 

vzdělanostní skladbu obyvatelstva ještě dnes. V neposlední řadě monostruktura průmyslu 

zaměřená pouze na hornictví, která v době po roce 1990 přinesla hlavní problém – 

nezaměstnanost. V hornictví v devadesátých letech proběhla restrukturalizace a 

optimalizace, která odstranila vysokou přezaměstnanost. O práci přišly tisíce lidí, kterým 

ovšem nebylo co nabídnout, neboť v našem okrese prakticky jiná pracovní místa než 

v hornictví neexistovala. Stabilizace a oživení pracovního trhu trvá již řadu let a dodnes se 

nedaří vypořádat se se všemi důsledky minulosti. 

V uplynulém desetiletí se změnilo mnohé. Skutečnost, že hornictví i nadále 

významným způsobem ovlivňuje život na Mostecku, se však nezměnila. Tématem 

posledních několika let je zachování či prolomení územně ekologických limitů těžby. Na 

vyřešení této otázky existuje mnoho pohledů. V této práci se mimo jiné zabývám tím, jaký 

vliv by mělo uzavření těžebních provozů, ke kterým by v případě zachování limitů došlo 

už v blízké budoucnosti, přičemž největší pozornost věnuji právě možnému vlivu na 

zaměstnanost na Mostecku. Na vývoji v letech 1991-2009 poukazuji, jakým dramatickým 

způsobem se podílel zánik pracovních příležitostí v hornictví na nárůstu počtu 

nezaměstnaných, a jak dlouho trvalo, než se trh práce s touto situací alespoň částečně 

vyrovnal. 

Cílem práce není posouzení, zda je, či není přínosné prolomení územně 

ekologických limitů těžby, ale zmapování důsledků jedné z variant vývoje na zaměstnanost 

v našem okrese. 
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2. Vývoj na trhu práce v okrese Most 

Od počátku statistického sledování patří okres Most celostátně na první příčky ve 

výši míry nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v  okrese rostla po mnoho let. Zlom nastal až 

v roce 2004, kdy míra nezaměstnanosti dosáhla rekordních hodnot. Po vstupu ČR do 

Evropské unie začala nezaměstnanost postupně klesat. Toto období však netrvalo příliš 

dlouho a v důsledku světové hospodářské recese začala nezaměstnanost na konci roku 

2008 opět stoupat. Již se však neopakuje strmý nárůst počtu nezaměstnaných z let 1997 až 

2001, který byl podle mého názoru způsoben převážně restrukturalizací v hornickém 

průmyslu. 

2.1 Zaměstnanost a volná pracovní místa 
V této kapitole se zabývám problematikou zaměstnanosti a počtem volných 

pracovních míst v okrese Most. 

2.1.1 Celková zam ěstnanost 

Okres Most byl v minulosti typický tím, že zde existovalo několik dominantních 

zaměstnavatelů v oblasti těžkého a chemického průmyslu. Tito zaměstnavatelé  

se rozhodujícím způsobem podíleli na zaměstnanosti v okrese. Po roce 1990 však tito 

zaměstnavatelé postupně procházeli restrukturalizací a jejich podíl na zaměstnanosti  

se postupně snižoval. Stále se však významným způsobem podíleli na vývoji trhu práce, i 

když v tomto období převážně negativně. Restrukturalizace a masivní propouštění 

znamenaly prudký a výrazný nárůst počtu nezaměstnaných. Okres Most  

se tak stal okresem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti a na této pozici bohužel setrvává 

dodnes.  

V posledních letech (2005–2008) byl patrný trend rozvoje malého a středního 

podnikání. Zaměstnavatelé patřící do této kategorie postupně vyplňovali mezeru vzniklou 

na trhu práce a jimi vytvářená pracovní místa znamenala postupné zvyšování 

zaměstnanosti.  Z hlediska trhu práce byl považován tento trend za velmi příznivý, neboť 

malé a střední podniky dokáží zpravidla rychleji reagovat na změny na trhu práce, a tudíž 

nejsou až takovou hrozbou v případě negativního vývoje ekonomiky. To se prokázalo i 

nyní v době hospodářské recese, neboť pokles zaměstnanosti nebyl zdaleka tak velký, jak 

se očekávalo a jak by tomu jistě bylo, pokud by jako dříve tvořily páteř zaměstnanosti dva 
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až tři gigantické podniky, které by zdaleka nemohly tak pružně reagovat na vývoj 

ekonomiky. 

Přesto je při pohledu na počty zaměstnanců v jednotlivých velikostních typech 

firem stále patrné, že na zaměstnanosti se stále nejvíce podílejí firmy nad 25 zaměstnanců. 

Dnes to však již nejsou průmysloví giganti, ale spíše firmy okolo sta zaměstnanců. Navíc 

se stále zvyšuje podíl firem zaměstnávajících do 25 zaměstnanců. 

Po přechodné krizi u osob samostatně výdělečně činných, která před dvěma  

až třemi lety znamenala jejich podstatný úbytek, dnes pozorujeme opětovný nárůst podílu 

této skupiny na celkové zaměstnanosti. 

2.1.2 Odvětvová struktura zam ěstnanosti  

Vývoj zaměstnanosti je vyhodnocován z informací získaných od Úřadu práce v 

Mostě.  

Z tabulky č. 1, která vyjadřuje počty pracovních míst a počty zaměstnavatelských 

subjektů v okrese Most k 31. 12. 2009 vyplývá, že největší počet zaměstnavatelů je 

v odvětví obchodu, stavebnictví a činnosti v oblasti nemovitostí. V žádném z nich nedošlo 

k poklesu počtu zaměstnavatelů. 

Nejmenší zastoupení na trhu práce, z pohledu počtu zaměstnavatelů, představuje 

oblast výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody, dobývání nerostných surovin  

a peněžnictví. Tento stav je stejný jako ve stejném období loňského roku.  

Z pohledu počtu zaměstnanců se na celkové zaměstnanosti nejvíce podílejí tato 

odvětví: 

- zpracovatelský průmysl, 

- velko a maloobchod, 

- stavebnictví, 

- dobývání nerostných surovin. 
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Tabulka č. 1 – Ekonomická odvětví a počty sledovaných zaměstnavatelů, pracovních míst v okrese Most  

k 31. 12. 2009 [1] 

počet počet 
Odvětví 

subjektů míst 

Zemědělství, lesnictví, rybářství   55 422 

Těžba a dobývání   7       3491 

Zpracovatelský průmysl       347    10 118  

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu 

 4 418 

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, 
odpady a sanacemi 

        34 749 

Stavebnictví       423     3 574 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 
vozidel 

      850     4 463 

Doprava a skladování       109     3 083 

Ubytování, stravování a pohostinství       258     1 202 

Informační a komunikační činnosti 65 660 

Peněžnictví a pojišťovnictví 36 219 

Činnosti v oblasti nemovitostí 88 817 

Profesní, vědecké a technické činnosti       220     1 289 

Administrativní a podpůrné činnosti       106 940 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 46      1 810  

Vzdělávání      125     2 952 

Zdravotní a sociální péče        75     2 725 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti        68 504 

Ostatní činnosti      201 542 

CELKEM   3 117  39 978 

 



 Jiří Pánek: Vliv restrukturalizace hornictví na nezaměstnanost   

      2010                                                                                                           5 

Nabídka volných pracovních míst 

Nabídka volných pracovních míst se v okrese Most výrazně zlepšila až 

s příchodem nových investorů, kteří nabízeli volná místa prostřednictvím Úřadu práce v 

Mostě. Bohužel příznivý vývoj v nabídce volných míst byl v roce 2009 zvrácen v důsledku 

hospodářské recese a v současné době je naopak nabídka volných míst velmi malá.  

 

 
Tabulka č. 2 – Počet hlášených volných míst podle požadavků na vzdělání[1] 

31. 12. 2008 31. 12. 2009 

Stupeň vzdělávání 
uchazeči 

volná 
místa uchazeči 

volná 
místa 

Bez vzdělání a neúplné 
základní 

56 0,7 58 0,6 

Základní vzdělání 3 819 46,7 4 385 44,3 
Nižší střední vzdělání 4 0,0 4 0,0 
Nižší střední odborné 207 2,5 286 2,9 
Střední odborné 
s výučním listem 

2 740 33,5 3 316 33,5 

Stř. nebo stř.odb.bez matur. 
i výučního listu 

29 0,3 48 0,5 

ÚSV 156 1,9 191 1,9 
ÚSO v vyuč. i maturitou 268 3,3 396 4,0 
USO s maturitou 
(bez vyučení) 

766 9,3 998 10,1 

Vyšší odborné vzdělání 11 0,1 17 0,2 
Bakalářské vzdělání 39 0,5 66 0,7 
Vysokoškolské 97 1,2 129 1,3 
Doktorské 2 0,0 5 0,0 
CELKEM 8 194 100 9 899 100 

 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že největší nabídka pracovních míst je stabilně  

pro vyučené uchazeče, a to jak v oblasti výroby, tak i v oblasti služeb. Na rozdíl  

od předchozích let se zvýšila i nabídka pracovních míst pro uchazeče  

se základním vzděláním, a to v souvislosti se vznikem pracovním míst u nových investorů, 

kteří se zaměřují zejména na montážní práce. U těchto firem je rozhodujícím faktorem pro 

přijetí spíše než vzdělání manuální zručnost. Dlouhodobě je relativně dobrá situace u 

vysokoškolsky vzdělaných uchazečů, kde je počet uchazečů na jedno pracovní místo 

poměrně nízký, stejně jako absolventů středních odborných škol. 
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U absolventů gymnázií se potvrzuje, že tento typ vzdělání je považován spíše  

za přípravu na studium na vysoké škole a o absolventy gymnázií není na trhu práce příliš 

velký zájem. 

Dle sdělení pracovníků úřadu práce mají zaměstnavatelé největší zájem o vyučené 

uchazeče, zejména potom o uchazeče v profesích: zedník, zámečník, obráběč kovů, svářeč, 

tesař, truhlář, kuchař, prodavačka, šička a švadlena. Na druhou stranu patří uchazeči 

v těchto profesích mezi skupiny nejčastěji zastoupené mezi evidovanými uchazeči. Tento 

zdánlivý paradox může mít více příčin. Mezi nejčastěji zmiňované patří různá zdravotní 

omezení, která neumožňují lidem vykonávat svou profesi. 

Problémem je také to, že v mnoha profesích jsou nabízené výdělky tak malé,  

že se některým jednotlivcům vyplácí spíše pobírat sociální dávky, než pracovat. Také tato 

situace se však s tím, jak roste poptávka po pracovní síle, postupně lepší.  

Z tabulky č. 3 vyplývá, že pokud budeme posuzovat nabídku pracovních míst 

z hlediska jednotlivých tříd KZAM, bude situace korespondovat s výše uvedenými 

tvrzeními. Tedy, že největší zájem ze strany zaměstnavatelů je o uchazeče ze skupiny 

KZAM 7, což jsou kvalifikovaní řemeslníci, dále potom nekvalifikovaní pracovníci  

a obsluha strojů a zařízení. Vzhledem k odvětvovému složení nových investorů, kteří  

se etablovali v našem okrese a blízkém okolí, můžeme předpokládat, že tato situace  

se nebude v nejbližších letech nijak výrazně měnit. 
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Tabulka č. 3 – Struktura volných míst podle hlavních tříd KZAM [1] 

31. 12. 2008 31. 12. 2009 
Třída KZAM 

uchazeči volná 
místa 

uchazeči volná 
místa 

1 – vedoucí a řídící pracovníci 41 0,5 65 0,6 
2 – odborní duševní pracovníci 208 2,5 269 2,7 
3 – technici, zdravotnici a 
pedagogové 

419 5,1 598 6,0 

4 – nižší administrat. 
Pracovníci 

574 7,0 795 8,0 

5 – pracovníci ve službách a 
obchodu 

1 237 15,1 1 559 15,8 

6 – dělníci v zeměd. a lesnictví 95 1,2 86 0,9 
7 – kvalifikovaní řemeslníci 1 007 12,3 1 238 12,5 
8 – obsluha strojů 630 7,7 827 8,3 
9 – pomocní a nekvalifikovaní 
pracovníci 

2 824 34,5 3 231 32,7 

  
Závěrečná tabulka č. 4 této podkapitoly ukazuje na vývoji v posledních třech 

letech, jak drasticky se projevila hospodářská recese na vývoji počtu volných pracovních 

míst. 

 

Tabulka č. 4 – Vývoj počtu volných pracovních míst [1] 

Volná místa celkem Počet uchazečů na 1 volné 
místo Měsíc 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Leden 702 1 191 735 19 8 11 
Únor 695 1 120 591 18 8 15 
Březen 716 970 516 17 9 17 
Duben 770 904 440 15 9 21 
Květen 951 728 512 12 11 18 
Červen 993 797 390 11 10 24 
Červenec 1 073 928 332 10 9 29 
Srpen 1 189 1 081 346 9 7 28 
Září 1 219 1 115 331 9 7 30 
Říjen 1 173 1 102 355 9 7 27 
Listopad 1 186 971 231 8 8 42 
Prosinec 1 119 823 222 9 10 44 

 

2.2 Nezaměstnanost 
 Okres Most je již po mnoho let nejpostiženějším nezaměstnaností. Přestože se 

situace v poslední době výrazně zlepšila, zůstává okres Most na špici celostátního 



 Jiří Pánek: Vliv restrukturalizace hornictví na nezaměstnanost   

      2010                                                                                                           8 

žebříčku. Míra nezaměstnanosti je tedy stabilně nejvyšší v České republice. V jednotlivých 

podkapitolách se budu zabývat strukturou uchazečů o zaměstnání. 

2.2.1 Základní charakteristika vývoje nezam ěstnanosti 

Tabulka č. 5 a graf č. 1 ukazují vývoj počtu evidovaných uchazečů v uplynulých 

letech. První vlna nárůstu nezaměstnanosti začíná po roce 1990, kdy přestala platit 

povinnost pracovat, vznikly úřady práce, které evidovaly první uchazeče o zaměstnání. 

Patrné je také období let  1996 - 2003, kdy rostl počet nezaměstnaných velmi strmě a jejich 

počet se za toto období zdvojnásobilo. V roce 2004 pak počet nezaměstnaných kulminoval. 

Situace se začala zlepšovat po našem vstupu do EU. Nejprve velmi pozvolně, ale v letech 

2006 – 2008 poměrně prudce poklesl počet evidovaných uchazečů, až zhruba na úroveň 

roku 1997 – 1998. Poté nás zasáhla hospodářská recese a příznivý vývoj tím skončil. 

Nárůst počtu nezaměstnaných však již zdaleka nebyl tak razantní jako v předchozích 

nepříznivých letech. 

Tabulka č. 5 – Vývoj nezaměstnanosti [1] 
Rok Počet evidovaných uchazečů Míra nezaměstnanosti 
1991 2 229 3,16 
1992 1 810 2,63 
1993 2 488 3,76 
1994 3 152 5,37 
1995 4 273 7,34 
1996 5 229 9,40 
1997 7 004 12,37 
1998 8 942 15,60 
1999 11 499 19,95 
2000 12 485 21,48 
2001 13 204 21,25 
2002 14 401 21,71 
2003 14 938 23,51 
2004 14 749 22,71 
2005 14 421 21,25 
2006 13 007 19,47 
2007 9 733 15,46 
2008 8 194 13,06 
2009 9 899 16,41 
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Graf č. 1 – Vývoj počtu evidovaných uchazečů [1] 

 
2.2.2 Tok nezam ěstnanosti 

 
Tabulka č. 6 ukazuje jak velký je pohyb na trhu práce v okrese Most. V průběhu 

celého roku přicházejí a odcházejí z evidence Úřadu práce v Mostě tisíce uchazečů. Mnozí 

z nich v průběhu své evidence byli zařazeni do projektů financovaných z Evropského 

sociálního fondu a díky účasti v těchto projektech se jim podařilo znovu se začlenit  

na trh práce. Zejména v oblasti rekvalifikací je v posledních letech úloha Evropského 

sociálního fondu značná. 

 
Tabulka č. 6 – Tok nezaměstnanosti [1] 

Celkem  
Nově evidovaní Vyřazení Umístění 

Za rok 2008 9 084 10 623 6 366 
Za rok 2009 11 784 9 878 5 600 
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2.2.3 Struktura uchaze čů o zaměstnání (vzd ělání, věk, délka evidence) 

 Struktura  uchazečů evidovaných na Úřadu práce v Mostě je v mnoha svých 

ohledech odrazem dob nedávno (i dávno) minulých. Zejména pak struktura vzdělanostní. 

Z tabulky č. 7 a grafu č. 2 vyplývá, že největší skupinu uchazečů tvoří lidé se 

základním vzděláním. Bohužel je tato skutečnost jedním z typických znaků okresu Most. 

 Lidé se základním vzděláním mají velké problémy při uplatnění na trhu práce,  

a to i přesto, že nabídka pracovních míst, kde je požadováno pouze základní vzdělání,  

se zvyšuje. Zaměstnavatelé však často i na tato místa přijímají zájemce, kteří jsou alespoň 

vyučení. Dá se předpokládat, že i nadále bude skupina uchazečů se základním vzděláním 

největší a její podíl se bude na celkové nezaměstnanosti ještě zvyšovat. 

Poměrně vysoký je i podíl uchazečů vyučených. Zde však jejich uplatnění na trhu 

práce brání spíše zdravotní stav uchazečů. Velké procento těchto uchazečů má bohužel 

různá zdravotní omezení, která jim brání vykonávat svou profesi a ve své podstatě je tedy 

zařazují spíše mezi uchazeče bez vzdělání. U ostatních skupin není žádný velký problém 

bránící uplatnění na trhu práce, a proto jsou tyto skupiny zastoupeny jen minimálně. 

Tabulka č. 7 – Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání [1] 

31. 12. 2008 31. 12. 2009 Stupeň vzdělání 
Abs. V %  Abs. V %  

Bez vzdělání a neúplné základní 56 0,7 58 0,6 
Základní vzdělání 3 819 46,7 4 385 44,3 
Nižší střední vzdělání 4 0,0 4 0,0 
Nižší střední odborné 207 2,5 286 2,9 
Střední odborné s výuč.listem 2 740 33,5 3 316 33,5 
Stř.nebo stř.odb.bez mat. i výuč.listu 29 0,3 48 0,5 
ÚSV 156 1,9 191 1,9 
ÚSO s výučním i maturitou 268 3,3 396 4,0 
ÚSO s mat.( bez vyuč.listu) 766 9,3 998 10,1 
Vyšší odborné vzdělání 11 0,1 17 0,2 
Bakalářské vzdělání 39 0,5 66 0,7 
Vysokoškolské 97 1,2 129 1,3 
Doktorské 2 0,0 5 0,0 
CELKEM 8 194 100 9 899 100 
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Graf č.2 – Uchazeči podle vzdělání k 31. 12. 2009 [1] 

 
 

Tabulka č. 8 – Věková struktura uchazečů o zaměstnání [1] 

31. 12. 2008 31. 12. 2009 věk 
Abs. V %  Abs. V %  

Do 19 let 505 6,2 534 5,4 
20-24 let 945 11,5 1 319 13,3 
25-29 let 882 10,8 1 146 11,6 
30-34 let 1 033 12,6 1 240 12,5 
35-39 let 980 12,0 1 179 11,9 
40-44 let 910 11,1 1 109 11,2 
45-49 let 807 9,8 992 10,0 
50-54 let 1 102 13,5 1 195 12,1 
55-59 let 848 10,3 987 10,0 
Nad 60 let 182 2,2 198 2,0 
CELKEM 8 194 100 9 899 100 
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Graf č.3 – Uchazeči podle věku k 31. 12. 2009 [1] 

 

Z tabulky č. 8 a grafu č. 3 je patrné, že  podíl na celkové zaměstnanosti je poměrně 

rovnoměrně rozložen mezi všechny věkové skupiny mezi 25 - 55 lety. 

Nižší zastoupení skupiny do l9 let vyplývá z toho, že se jedná o absolventy škol, kteří 

teprve na trh práce přicházejí. Samozřejmě naopak u skupiny nad 55 let je nižší zastoupení 

způsobeno zejména tím, že lidé v tomto věku postupně odchází do starobního důchodu. 

Přesto, že patří skupiny do 25 a nad 50 let mezi ty méně početné, je jim  

při zprostředkování zaměstnání a při využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

věnována zvýšená pozornost. Také různé projekty Evropského sociálního fondu jsou 

zaměřeny na tyto věkové skupiny. Důvodem je, že pro obě tyto skupiny je věk určitým 

handicapem. Skupina do 25 let je zaměstnavateli často považována za příliš nezkušenou, 

nevybavenou praktickými dovednostmi. Navíc u žen se předpokládá, že půjdou na 

mateřskou dovolenou. Naopak skupina nad 50 let má zkušeností a praktických dovedností 

většinou dostatek, ze strany zaměstnavatelů jsou však tito lidé vnímáni jako 

neperspektivní, obtížně přijímací nové poznatky a postupy. 

Dalším z typických rysů nezaměstnanosti v okrese Most je velmi vysoký podíl 

dlouhodobě evidovaných uchazečů, o čemž svědčí i data uvedená v tabulce č. 9. Více než 
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šest měsíců (evidence delší než šest měsíců je již považována za dlouhodobou)  

je evidováno 2,7 % uchazečů a více než 12 měsíců 60,7 % uchazečů. U žen je situace ještě 

horší, více jak 6 měsíců je jich v evidenci 76,1 % a více než 12 měsíců 64,4 %.  

I skupině dlouhodobě evidovaných uchazečů je ze strany úřadu práce věnována zvýšená 

pozornost. Lidé, kteří jsou delší dobu v evidenci, ztrácejí postupně nejen pracovní návyky 

a smysl pro povinnost, ale i motivaci si zaměstnání aktivně hledat. Proto jsou  

pro tyto uchazeče připravovány mimo jiné různé motivační kurzy, které mají za cíl tyto lidi 

znovu aktivizovat. 

 
Tabulka č. 9 – Délka evidence [1] 

31. 12. 2008 31. 12. 2009 Délka evidence 
Abs. V %  Abs. V %  

Do 3 měsíců 2 114 25,8 2 088 21,1 
3 -  6 měsíců 1 302 15,9 1 888 19,1 
6 – 9 měsíců 679 8,3 1 263 12,8 
9 – 12 měsíců 471 5,7 949 9,6 
12 – 24 měsíců 817 10,0 1 480 14,9 
Nad 24 měsíců 2 811 34,3 2 231 22,5 
CELKEM 8 194 100 9 899 100 
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Graf č.4 – Uchazeči podle délky evidence k 31. 12. 2009 [1] 
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3. Vývoj zam ěstnanosti v hornictví od roku 1991 – okres 

Most 

V kapitole se zamýšlím nad vývojem zaměstnanosti v ještě stále klíčovém odvětví 

našeho okresu. Tedy v oblasti dobývání nerostných surovin. V případě našeho okresu tedy 

zejména dobývání hnědého uhlí. 

3.1 Historie hornictví v regionu Mostecka 
Začátky hornického dobývání hnědého uhlí v severních Čechách sahají až do 

konce středověku. Pro nedostatek a stále stoupající cenu dřeva k výrobě dřevěného uhlí pro 

hutě se pozornost začala obracet k výskytům hnědého uhlí.  

Dosud nejstarší známá historická zmínka o uhelném hornictví je z roku 1403 v 

městské knize Duchcova. Další zmínky pocházejí z let 1550 – 1580 a jsou o počátcích 

dolování u Jirkova, Hrobu a na Pětipesku. Další zmínky jsou z roku 1740 a to o dobývání u 

Všestud na Chomutovsku a u Varvažova a Otovic na Ústecku. 

Na dobývání uhlí na Mostecku se v minulosti značnou měrou podílel osecký 

klášter. První zprávy z jeho kronik se zmiňují o těžbě jílovitých hornin. Z roku 1763 je 

dochována písemná zmínka o uhelném dole, patřícím klášteru ve Střimicích u Mostu. Je 

také zmíněno právo obyvatelstva dobývat uhlí pro topné účely. Z dolů bylo využíváno 

pouze hrubé kusové uhlí. Moury a drobné uhlí se spalovaly na místě. Získaný popel se 

prodával jako hnojivo. 

Do počátku 19. století probíhala těžba uhlí primitivním způsobem. Na výchozech 

uhelné sloje se zakládaly nehluboké jámy, z nichž se těžilo pomocí rumpálu. Tam, kde to 

situace dovolovala, bylo uhlí těženo malými povrchovými otvírkami. Jejich technické 

vybavení nebylo prakticky žádné. V případě rostoucího zájmu o uhlí nebo při narůstajících 

obtížích (přítoky spodních vod) byly hloubeny nové šachtice. Tato těžba uhlí postrádala 

jakýkoliv odborný dozor ze strany báňských úřadů. Tomuto divokému selskému  dolování 

byl učiněn konec v roce 1789. Poté bylo dobývání podmíněno propůjčováním dolovacího 

práva a podrobeno dohledu báňského úřadu, který byl pro uhelné hornictví zřízen v roce 

1783 v Jáchymově. 
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Počínající rozvoj uhelného hornictví byl silně utlumen napoleonskými válkami. 

Nebylo dostatek dopravních a odbytových možností, nedostatek prostředků k zamezení a 

nápravě důlních škod a technické omezenosti důlních zařízení. V prvních desetiletích 19. 

století se uhlí dobývalo nejčastěji hlubinně, následně i povrchově. 

K oživení těžby po napoleonských válkách přispělo zahájení dopravy uhlí po Labi 

do německých zemí v roce 1830. 

Zásadní vliv mělo otevření železniční dráhy Praha - Podmokly v roce 1850 a 

zejména Ústecko teplické dráhy v roce 1858, včetně tzv. labské vlečky od ústeckého 

nádraží k nákladnímu přístavu. Na železniční stanice této dráhy, která byla postupně 

prodlužována z Teplic až do Chomutova, se začalo napojovat stále více nově otevíraných 

dolů, které nebyly již pouze důlními provozy s primitivním způsobem těžby, ale zárodky 

pozdějších technicky vybavených podniků. 

Následný rozvoj železniční sítě umožnil postupné otevírání dalších drah a tím 

nastal v regionu větší odbyt uhlí a také zesílení zájmu o hornické podnikání v revíru ze 

strany zahraničního kapitálu, což mělo za následek vznik různých těžařstev, společností 

s ručením omezeným nebo akciových společností. 

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. V roce 1855 byla zahájena stavba tratě 

Ústí nad Labem - Teplice a ke zprovoznění došlo roku 1858. V roce 1868 byla zahájena 

doprava na trati Teplice - Duchcov, v roce 1870 Duchcov - Most - Chomutov. V průběhu 

stavby těchto tratí se napojovaly první doly tyto se staly pro SHR a celou jeho oblast 

důležitou tepnou rozvoje těžby hnědého uhlí. 

V sedmdesátých letech 19. století nastává postupný přesun dolování z Ústecka 

západním směrem na Duchcovsko, Mostecko a Chomutovsko. Oblast Mostecka se stává 

centrem revíru, kdy zde vzniká řada významných uhelných společností, předchůdců 

budoucích Severočeských hnědouhelných dolů (resp. MUS, a.s.) v čele s nejvýznamnější 

Mosteckou společností pro dobývání uhlí. Dále k nim patřily Severočeská uhelná 

společnost, Státní doly a Těžařstvo Lomské uhelné doly.  
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3.2 Vývoj zam ěstnanosti v hornictví v okrese Most (1991–
2009) 

V roce 1991 existovaly v okrese Most tři státní podniky zabývající se těžbou 

hnědého uhlí. Byly to Doly a úpravny Komořany, Doly Ležáky Most a Doly Hlubina 

Litvínov. Tyto tři státní podniky zaměstnávaly na konci roku 1991 celkem 17 806 

pracovníků. Vzhledem ke značné přezaměstnanosti v tomto odvětví, která byla 

charakteristická pro období před rokem 1990, dochází k postupnému snižování počtu 

pracovníků. Na konci roku 1992 jich v těchto třech podnicích pracovalo pouze 16 596. Za 

jediný rok došlo tedy k úbytku 1 210 zaměstnanců. 

Ke dni 1. 11. 1993 vznikla spojením dřívějších státních podniků Doly a úpravny 

Komořany, Doly Ležáky Most a Doly Hlubina Litvínov nová společnost s názvem 

Mostecká uhelná společnost, a.s. Most, kterou tvořilo osm výrobních závodů a tři závody 

ostatní (závod technických služeb, závod sociálních služeb a závod bezpečnostních 

služeb). Na konci roku 1993 zaměstnávala Mostecká uhelná společnost  16 165 

pracovníků, takže téměř každý čtvrtý ekonomicky aktivní obyvatel v okrese Most byl 

zaměstnán v této společnosti. Vlivem dalšího omezování těžby hnědého uhlí a 

souvisejícího zhospodárňování a racionalizace činnosti společnosti docházelo k dalšímu 

postupnému snižování počtu pracovních míst. Viz následující tabulka. 

Tabulka č.10 - vývoj počtu zaměstnanců v hornictví (1993-2002) 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

zaměstnanců 16165 14980 11739 10331 9848 9366 7776 6100 5801 5108 

 

Je tedy zcela patrné, že úbytek pracovních míst v této společnosti a potažmo 

v hornickém průmyslu na Mostecku byl doslova drastický. Od počátku existence této 

společnosti do konce roku 2002 se počet zaměstnanců snížil o 11 057, tedy o 68%, přičemž 

nejrazantnější pokles byl na samém počátku procesu racionalizace této společnosti v letech 

1993 až 1995. Je však nutno zmínit, že v rámci restrukturalizace společnosti přešla část 

bývalých zaměstnanců této společnosti do dceřiných firem. Na počátku to byla společnost 

MUS – DTS Vrbenský, a.s., kam přešlo v roce 1993 zhruba 1 000 zaměstnanců.  V roce 

1998 přešla část zaměstnanců do dceřiných společnosti MUS UNISERVIS, s.r.o. (170 

zaměstnanců) a Důl Kohinoor, a.s. (517 zaměstnanců).   
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 Dnem 20. 8. 2003 zanikla Mostecká uhelná společnost, a.s., a to z důvodu zrušení 

společnosti bez  likvidace, s převodem jmění na hlavního akcionáře. Univerzálním 

právním nástupcem zaniklé společnosti se stala Mostecká uhelná společnost, a.s., právní 

nástupce. Dne 4. 7. 2005 se společnost Mostecká uhelná, a.s. stala univerzálním nástupcem 

firmy Mostecká uhelná společnost, a.s. – právní nástupce. 

Tato firma je stále nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu. 

V důsledku restrukturalizace docházelo k dalšímu postupnému snižování počtu 

pracovníků  (viz tabulka). 

Tabulka č.11 – vývoj počtu zaměstnanců v hornictví (2003-2009) 

Rok  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

zaměstnanců 4667 4527 4368 4110 4001 3671 3014 

 

 Vedení původní Mostecké uhelné společnosti, a.s. přijalo záměr optimalizovat 

stav zaměstnanců. Od 1. 1. 2003 došlo ke zrušení Závodu technických a obchodních 

služeb. Všechna pracoviště zrušeného závodu přešla k uvedenému datu na ředitelství. Od 

1. 4. 2003 došlo ke snížení kapacity kolejové dopravy, které se dotklo zaměstnanců 

Závodu výroby a Závodu kolejové dopravy. Celkem došlo ke snížení stavů o 441 

zaměstnanců. Z toho bylo v roce 2003 ukončeno 71 pracovních poměrů vlivem 

organizačních změn. Společnost v roce 2004 nezaznamenala dle předpokladů žádné 

výrazné změny v zaměstnanosti (pokles o 40 pracovních míst). V roce 2005 se uskutečnily 

organizační změny ve společnosti, došlo tak ke snížení stavů zaměstnanců, které se dotklo 

jednotlivých závodů. Strukturální změny měly za následek pokles zaměstnanosti o 259 

pracovních míst. V roce 2006 se v důsledku zefektivnění činností a v souladu se 

střednědobým plánem uskutečnilo rušení části zaměstnavatele a tím i snížení stavů 

zaměstnanců. Z organizačních důvodů byl snížen stav zaměstnanosti o 206 pracovních 

míst, celkově pak o 258 pracovních míst. Nejvýznamnější úbytek pracovních míst 

zaznamenalo ředitelství akciové společnosti – pokles o 124 pracovních míst a Závod 

údržby – pokles o 78 pracovních míst.  

V 1. pololetí roku 2007 došlo ke snížení stavu zaměstnanosti zejména vlivem 

pokračování zefektivňování činností z roku 2006. Ve 2. pololetí 2007 došlo již pouze 
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k běžnému pohybu zaměstnanců. Celkově se tak zaměstnanost snížila o 109 pracovních 

míst. Společnost v 1. pololetí 2008 nepředpokládala výrazné změny stavu zaměstnanosti. 

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

a.s. patří mezi význačné členy skupiny Czech Coal, jež podniká především v těžebním 

průmyslu a jemu příbuzných odvětvích. V rámci skupiny došlo během roku 2008 

k významným změnám. Valná hromada bývalé Mostecké uhelné, a.s. na podzim 2008 

rozhodla o rozdělení společnosti odštěpením se založením dvou nových nástupnických 

společností – Litvínovské a.s. a Vršanské a.s.  Skupina Czech Coal přešla na způsob řízení 

uspořádaný dle jednotlivých lokalit. Nástupnické společnosti uplatňovaly rozdílnou 

strategii, a to vzhledem k odlišnému postupu těžby kvůli územním limitům a k odlišným 

parametrům uhlí v obou lokalitách. V návaznosti na organizační změny ve skupině Czech 

Coal došlo v prosinci 2008 k zásadní změně podnikatelského zaměření bývalé Mostecké 

uhelné a.s. a také její obchodní firmy. Vznikla nová obchodní firma – Czech Coal Services 

a.s.. Společnost zajišťuje pro nově vzniklé nástupnické organizace, těžební společnosti 

skupiny Litvínovskou uhelnou a.s. a Vršanskou uhelnou a.s., řadu sdílených služeb, dále 

řídí a spravuje všechny majetkové účasti.  

V 1. polovině roku 2008 se uskutečnily pouze běžné pohyby zaměstnanců. 

V rámci nové organizační struktury došlo k přechodu zaměstnanců bývalé Mostecké 

uhelné a.s. do nástupnických společností. 

 Czech Coal Services a.s. a Vršanská uhelná a.s. neočekávaly žádné další změny 

v počtech pracovníků. Litvínovská uhelná a.s. snížila počet pracovních míst během roku 

2009 celkem o 20 zaměstnanců – profese obsluha strojního zařízení. Organizační změny 

pokračovaly i počátkem roku 2009 – svou podnikatelskou činnost zahájila Údržba dolů 

Komořany a.s. jako stoprocentní dceřiná společnost Czech Coal Services a.s.. Důvodem 

vyčlenění údržby do samostatné společnosti bylo zefektivnění činnosti v této oblasti, 

včetně snižování nákladů ve skupině Czech Coal, s perspektivou poskytování těchto služeb 

i na externím trhu. 
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Graf č. 5 – Vývoj počtu zaměstnanců skupiny Czech Coal 

 

4. Posouzení vlivu restrukturalizace hornictví na 

zaměstnanost v období 1991 – 2009 

  Kapitola se zaměřuje na přímém či nepřímé vlivy restrukturalizace hornictví na 

zaměstnanost ve sledovaném období. Pro posouzení tohoto vlivu jsem zvolil metodu 

porovnání úbytku pracovníků v hornickém průmyslu na straně jedné a nárůst počtu 

nezaměstnaných na straně druhé. 

O tom, že restrukturalizace hornictví a s ní spojený úbytek pracovních míst měl 

vliv na růst počtu nezaměstnaných, není asi pochyb. Otázkou však je jakou měrou se 

hornictví opravdu podílelo na prudkém nárůstu počtu nezaměstnaných zejména v období 

1996 - 2003. 

Pro lepší přehlednost jsem obě veličiny seřadil do jedné tabulky, aby se daly lépe 

porovnat. 
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Tabulka č.12 – porovnání pohybu počtu pracovníků a počtu nezaměstnaných 

Rok pohyb pracovníků pohyb 
nezaměstnaných 

Relativní podíl na 
nárůstu/poklesu 
nezaměstnanosti 
(%) 

1991 -943 X x 
1992 -1 210 -419 0 
1993 +503 +678 0 
1994 -1 053 +664 100 
1995 -4 161 +1 121 100 
1996 -1 292 +956 100 
1997 +230 +1 775 0 
1998 -384 +1 938 20 
1999 -1 838 +2 557 72 
2000 -1 092 +986 100 
2001 -289 +719 40 
2002 -346 +1 197 29 
2003 -412 +537 77 
2004 -741 -189 0 
2005 -180 -328 0 
2006 -302 -1 414 0 
2007 -168 -3 274 0 
2008 -367 -1 539 0 
2009 -681 +1 705 40 
 

Při pohledu na data v tabulce je možno vysledovat následující. Nezaměstnanost 

byla zcela určitě úbytkem pracovníků v hornictví ovlivněna. Neexistuje však žádná přímá 

úměra mezi počtem propuštěných zaměstnanců a počtem nově evidovaných uchazečů o 

zaměstnání. Období největšího propouštění a největšího nárůstu počtu nezaměstnaných 

rámcově odpovídá. Ze získaných údajů se však zdá, že trh práce reagoval zvýšením 

nezaměstnanosti vždy s určitým zpožděním. Dalo by se tedy usoudit, že propouštění 

horníci nekončili vždy přímo v evidenci úřadů práce, ale naopak se dokázali poměrně 

úspěšně uplatnit na trhu práce. Jelikož však byl počet pracovních míst na trhu práce 

omezený, způsobili svým příchodem vytěsnění jiných pracovníků z pracovního procesu a 

jejich následný vstup do evidence úřadu práce. Takto by mohlo být způsobeno určité 

zpoždění reakce trhu práce na propouštění. 

Dalším faktorem může být i to, že v době největšího propouštění pracovníků 

hornického průmyslu se v převážné míře jednalo o pracovníky, kteří měli nárok na starobní 

důchod, a jednalo se tedy o víceméně přirozený úbytek počtu zaměstnanců. 
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Posledním faktorem, který nelze zanedbat je to, že zaměstnance v hornictví 

v okrese Most netvořili pouze obyvatelé našeho okresu, ale i okresů sousedních a tudíž se 

úbytek počtu zaměstnanců v hornictví rozptýlil mezi ně. Tudíž náš okres nebyl tímto 

propouštěním zasažen v plné míře. 

Z tabulky je také patrno, že v době, kdy se ekonomice dařilo, tedy v letech 2004 –

2008,  se propouštění v hornictví na počtu nezaměstnaných nijak negativně neprojevovalo. 

To bylo způsobeno zejména dostatečnou nabídkou pracovních příležitostí, přičemž o 

čerstvě propouštěné byl poměrně velký zájem, neboť u nich ještě nedošlo ke ztrátě 

pracovních návyků. 

Patrné je i to, že v žádném případě nebylo a není hornictví jediným zdrojem 

nezaměstnanosti v okrese, i když bylo zdrojem významným. 

Dopad útlumu hornictví a tím přímý nárůst nezaměstnanosti se nutně i nepřímo 

odráží v dalších oblastech života obyvatel Mostu. Klesá jejich kupní síla.  

Menší poptávka způsobí menší potřebu pracovní síly a tedy propouštění. Menší 

kupní síla má také za následek to, že občané méně nakupují. To však znamená menší 

potřebu výrobků, a tudíž snížení zaměstnanosti v navazujících odvětvích. Tento vliv byl 

však na náš okres menší, neboť zde není spotřební průmysl příliš rozvinut.  Z těchto 

důvodů se tedy nedá přesně vyčíslit kolik pracovních míst zaniklo nebo nevzniklo. Dá se 

však usoudit, že jejich počet nebude zanedbatelný. 

Otázkou zůstává, jakým způsobem by trh práce zareagoval na další masivní 

propouštění, ke kterému by mohlo dojít v případě dalšího útlumu těžby hnědého uhlí.  

 

5. Možné dopady útlumu t ěžby na zam ěstnanost 
Kapitola mapuje možné dopady útlumu těžby hnědého uhlí. Zejména pak dopad 

na zaměstnanost v okrese Most. Pro účely práce jsem si zvolil případ, který by mohl nastat 

v relativně blízké době, a to v případě zachování současných územně ekologických limitů 

těžby, na dole Československé armády. Při stanovování dopadů jsem vycházel 

z předpokládaného vývoje zaměstnanosti na tomto dole, který zpracovala společnost Czech 

Coal [2]. 
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5.1 Přímý ekonomický dopad 

Na základě dosažitelných údajů jsem se pokusil stanovit částku, kterou zatíží 

státní rozpočet 1 nezaměstnaný pracovník z hornického průmyslu. Tuto částku jsem 

stanovil následovně: 

vycházím z průměrné hrubé mzdy pracovníků hornictví, která byla stanovena na 21 000,- 

Kč/měs., tedy ze superhrubé  mzdy 28 140,-Kč/měs. 

 

Ztráty státu z důvodu neodvedení daní: 

- daň z příjmu……………………………………………….. měsíčně 2 160,- Kč 

- sociální pojištění…………………………………………… měsíčně 1 365,- Kč 

- zdravotní pojištění…………………………………………. měsíčně 6 615,- Kč 

- spotřební daň díky poklesu kupní síly odhaduji…………… měsíčně cca 1 200,- Kč 

 

Za rok by tedy tato ztráta mohla činit 136 080,-Kč. 

 

Vzniklé náklady státu: 

- zdravotní pojištění za nezaměstnaného …………………….měsíčně 677,- Kč 

- hmotné zabezpečení měsíčně ………………… …………..v průměru 9 091,- Kč 

- dávky životního minima……………………………………. měsíčně 3 126,- Kč 

 Za předpokladu pobíraní podpory v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců a poté 

pobírání dávek životního minima budou náklady na jednoho uchazeče o zaměstnání činit 

za rok 75 461,-  Kč. 

Zjednodušeně lze tedy konstatovat, že každý jeden nezaměstnaný pracovník 

z hornictví stál stát ročně 211 541,-  Kč. 

Při předpokládaném propuštění až 2 000 pracovníků by tedy náklady činily 

423 082 000,- Kč za rok, za předpokladu, že by žádný z uvolněných pracovníků nenašel 

pracovní uplatnění. Reálný předpoklad je, že až 30% pracovníků najde zaměstnání mimo 

obor, a to i mimo okres svého bydliště. Přímý ekonomický dopad by tedy mohl činit 

296 157 400,- Kč ročně. 
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5.2 Nepřímý ekonomický dopad 

Nepřímý ekonomický dopad je jen těžko vyčíslitelný peněžně, neboť nelze přesně 

určit, jak by se pokles kupní síly cca  2 000 obyvatel projevil u dalších zaměstnavatelů, a to 

v řetězové návaznosti. Nižší kupní síla = nižší zájem o služby a zboží = nižší zájem o 

výrobu zboží = nižší zájem o suroviny a zemědělské produkty, z čehož vyplývá další 

pokles daňové výtěžnosti pro stát, nižší zisky dotčených firem a tudíž hrozící další ztráta 

pracovních míst s náklady s tím spojenými. Vyčíslení tohoto dopadu by vyžadovalo 

poměrně složitý ekonomický rozbor, proto se pouze pokusím tyto nepřímé dopady 

odhadnout na 100 000 000,-  Kč/rok. 

Dalšími ztrátami by byla ztráta z úhrady daně z přidané hodnoty za vytěžené uhlí 

cca 312 900 000,- Kč za rok. Dále pak úhrady dle horního zákona, které je organizace 

povinna zaplatit na účet báňského úřadu, a to úhradu z dobývacího prostoru ve výši 

10 000,- Kč za kilometr čtvereční a rok a úhradu ve výši 1,5% z tržní ceny uhlí vydobytého 

v daném roce. V případě Dolu československé armády by tato úhrada činila cca 

37 000 000,- Kč za rok. 

5.3 Dopad na nezam ěstnanost 

Tabulka č.13 – vývoj počtu zaměstnanců lomu ČSA 

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet 

zaměstnanců 
2714 2714 2190 1825 508 450 264 105 

úbytek 0 0 -524 -365 -1317 -58 -186 -159 

 

Ztráta 2 000 pracovních míst by znamenala zvýšení nezaměstnanosti v okrese Most o 

3,5%. Zvýšení míry nezaměstnanosti však nebude jediným nepříznivým dopadem. 

Pravděpodobně by došlo i ke zvýšení dlouhodobé nezaměstnanosti, neboť takto zaniklá 

místa bude v našich podmínkách velmi náročné nahradit. Navíc se povětšinou jedná o 

osoby ve specifických profesích, jejichž obecná uplatnitelnost na trhu práce je nižší. Ale i u 

profesí, u nichž by nemusel být problém najít uplatnění na trhu práce se skrývá jedno 

nebezpečí a tím je efekt substituce. Tzn., že tito kvalifikovaní pracovníci vytlačí z trhu 

práce jiné pracovníky s nižší kvalifikací, kteří patrně skončí v evidenci úřadu práce a 

jejichž následné uplatnění na trhu práce bude problematické.  
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Samozřejmě nelze pominout ani zvýšení nákladů na aktivní politiku zaměstnanosti, 

pokud se budou úřady práce, a to je jejich cílem, snažit zapojit tyto nové uchazeče do 

programů APZ. Pokud budeme počítat s průměrnou výší podpory vzniku či vyhrazení 

jednoho pracovního místo v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve výši 60 000,-Kč, pak 

by náklady na eliminaci důsledků takovéhoto propouštění v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti činily zhruba 84 000 000,- Kč. 

5.4 Ostatní dopady 

Zejména by došlo k dalšímu zhoršení sociální situace v našem regionu, což by 

mohlo vést i k rozsáhlým sociálním otřesům. Vyšší nezaměstnanost zpravidla také 

znamená vyšší výskyt sociálně-patologických jevů (narkomanie, prostituce, kriminalita) a 

zpravidla též dochází ke ztrátě motivace mladých lidí a dětí se dále vzdělávat a aktivně 

vyhledávat zaměstnání, neboť se identifikují se svým vzorem – nezaměstnanými rodiči. 

Mostecko se s těmito jevy setkává a již z těchto zkušeností je jasné, že jejich řešení není 

ani jednoduché ani levné. Vždy by bylo lépe těmto situacím předcházet, nežli je následně   

nákladně řešit. 

 

6. Závěr 
O tom, že má hornictví zásadní vliv na život v našem okrese, nebylo od počátku 

sporu. Otázkou bylo, zda se restrukturalizace hornictví podílela tak zásadním způsobem na 

nepříznivé situaci v zaměstnanosti, jak se obecně tvrdí. 

Ve své práci jsem porovnáním vývoje zaměstnanosti v hornictví a registrované 

nezaměstnanosti došel k následujícímu závěru. Restrukturalizace hornictví a s ní spojené 

propouštění ovlivňovalo významným způsobem vývoj zaměstnanosti v okrese Most. Nešlo 

však vždy o bezprostřední reakci trhu práce na toto propouštění. Dá se vysledovat, že se 

snižování zaměstnanosti v hornictví projevovalo v nárůstu počtu nezaměstnaných vždy 

s určitým odstupem, který však nepřesahoval dobu jednoho roku. Svou roli zde patrně 

sehrálo i to, že k propouštění docházelo ze zákona s nárokem na odstupné, a tak nemuseli 

nutně tito propuštění okamžitě skončit v  evidenci úřadu práce.  

Dalším z důvodů, proč se propouštění v hornictví projevilo na nezaměstnanosti 

s určitým zpožděním, by mohl být efekt substituce. To znamená, že propuštění z hornictví 
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našli své uplatnění na trhu práce, vytlačili z něj však jiné méně kvalifikované osoby, které 

následně skončily v evidenci úřadu práce. 

Zabýval jsem se také možnými důsledky další restrukturalizace hornictví 

v důsledku útlumu těžby z důvodů neprolomení územních ekologických limitů. Na 

příkladě Dolu československé armády jsem popsal, jaké by byly důsledky, které by ztráta 

těchto pracovních míst přinesla. Pokusil jsem se i vyčíslit, jaký by zhruba byl ekonomický 

dopad takovéhoto vývoje.  

S přihlédnutím k mým zjištěním je jasné, že je potřeba se s dostatečným 

předstihem připravit na situaci, kterou utlumení těžby přinese. Je potřeba již nyní pracovat 

na vzniku nových pracovních příležitostí pro osoby, kterých se tento útlum bezprostředně 

dotkne. Je také nutno počítat s ekonomickým dopadem, pokud se nové pracovní příležitosti 

vytvořit nepodaří. Nebo je třeba přemýšlet, zda nebude výhodnější umožnit prolomení 

těchto územně ekologických limitů.  
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